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คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)

สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2560

โดย 	 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	กระทรวงสาธารณสุข	(ศปท.)

	 สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

พิมพ์ครั้งที่		 ๑

วันที่	 	 	 ๒๔	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐

จำานวน		 	 ๒๐,๐๐๐	เล่ม

สงวนลิขสิทธิ์

ห้ามพิมพ์จำาหน่ายและห้ามคัดลอกหรือตัดตอนไปเผยแพร่ทางสื่อทุกชนิด

โดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้เขียน

ทั้งนี้	สามารถดาวน์โหลดจาก	www.stopcorruption.moph.go.th

ดำ�เนินก�รพิมพ์โดย

หจก.คอมพ์-อาร์ต	

เลขที่	๕๑๓/๑๑๔	ซอยจรัญสนิทวงศ์	๓๗	ถนนจรัญสนิทวงศ์	

แขวงบางขุนศรี	เขตบางกอกน้อย	กรุงเทพฯ	๑๐๗๐๐

โทรศัพท์	๐๒	๔๑๒	๗๓๓๖-๗	โทรสาร	๐๒	๔๑๒	๕๙๗๕
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	 ประเทศไทยได้พยายามแก้ปัญหาการทุจริตในระดับประเทศมาอย่าง
ต่อเน่ือง	 รวมท้ังการบูรณาการทุกภาคส่วนให้เห็นถึงภัยร้ายท่ีส่งผลเสียต่อประเทศ
อย่างมหาศาล	 อีกท้ังเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศท้ังด้านเศรษฐกิจ	 สังคม	
และการเมืองในทุกมิติ	 รูปแบบการทุจริตเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมที่เป็นทุจริต
ทางตรง	ไม่ซับซ้อน	อาทิ	การรับสินบน	การจัดซื้อจัดจ้าง	ได้มีการปรับเปลี่ยน
เป็นรูปแบบที่ซับซ้อนมากขึ้น	 เช่น	การทุจริตเชิงนโยบาย	การทุจริตข้ามแดน
ข้ามชาติ	 เชื่อมโยงไปสู่อาชญากรรมอื่นๆ	 มากมาย	 ส่งผลกระทบทางลบ
ในวงกว้าง	รัฐบาลภายใต้การนำาของพลเอกประยุทธ์	จันทร์โอชา	มีการผลักดัน
ให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ	 ได้กำาหนดทิศทาง	
แนวทางการปฏิบัติมาตรการป้องกันและปราบปราม	เพ่ือแก้ไขปัญหาการทุจริต
และประพฤติมิชอบ	 มุ่งเน้นการต่อต้านการทุจริตและสร้างการรับรู้ในทุกภาคส่วน	
ท่ีส่งผลต่อทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานภาครัฐ
ในอนาคต

	 กลไกสำาคัญในการป้องกันการทุจริตและช่วยฟื้นฟูและช่วยส่งเสริม
การต่อต้านการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐให้แก่ระบบราชการไทยน่ันคือ	ระบบคิด 
เพราะระบบการคิดท่ีสร้างปัญหาให้แก่สังคมคือ	 ระบบการคิดท่ีไม่สามารถแยก
เรื่องประโยชน์ส่วนตนออกจากเรื่องประโยชน์ส่วนรวมได้อย่างชัดเจน	 โดย
มักจะนำาประโยชน์ส่วนตนมาปะปนกับประโยชน์ส่วนรวม	 เห็นแก่ประโยชน์
ของตนเองเป็นหลัก	 เห็นแก่ประโยชน์ของเครือญาติและพวกพ้องสำาคัญกว่า
ประโยชน์ของประเทศชาติ	 ระบบการคิดดังกล่าวจึงเป็นต้นเหตุสำาคัญที่จะนำา
ไปสู่การทุจริต	ดังนั้น	แนวทางการแก้ปัญหาการทุจริตอย่างยั่งยืนต้องเริ่มต้น
แก้ไขที่ตัวบุคคล	 โดยการปรับเปลี่ยนระบบการคิดของคนในสังคมให้สามารถ
แยกแยะได้ว่า	 “เรื่องใดเป็นประโยชน์ส่วนตน และเรื่องใดเป็นประโยชน์
ส่วนรวม” 

คำ�นำ�
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	 ด้วยเหตุดังกล่าว	ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	กระทรวงสาธารณสุข	
(ศปท.)	 จึงจัดทำาคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน	 (Conflict	 of	 Interest)	 สำานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	 โดยใช้แนวคิด
วิชาคณิตศาสตร์เปรียบเทียบวิธีคิดในระบบเลขฐานสิบและระบบเลขฐานสอง	
เป็นการนำาวิธีคิดมาประยุกต์ใช้และเปรียบเทียบเพ่ือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐนำาไป
เป็น	 “หลักคิด” ในการปฏิบัติงาน ให้ส�ม�รถแยกประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมได้อย่�งเด็ดข�ด	เป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่งที่ศูนย์ปฏิบัติการ
ต่อต้านการทุจริต	กระทรวงสาธารณสุข	(ศปท.)	ได้รับเกียรติจากนายอุทิศ	บัวศรี	
ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	เป็นท่ีปรึกษาในการจัดทำาคู่มือผลประโยชน์
ทับซ้อน	 (Conflict	 of	 Interest)	 สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 ประจำา
ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	และขอบคุณมา	ณ	โอกาสนี้	

	 หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน	 (Conflict	 of	 Interest)	
สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 เล่มน้ี	
จะเป็นประโยชน์ให้แก่บุคลากรสาธารณสุขในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการให้เป็นไป
ด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริต	 ร่วมสร้างวัฒนธรรมสุจริต	สร้างสังคมที่ไม่ทนต่อ
การทุจริตในกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

ศูนย์ปฏิบัติก�รต่อต้�นก�รทุจริต กระทรวงส�ธ�รณสุข (ศปท.)
14 กุมภ�พันธ์ 2560
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คำานำา	 	 ๒

เกริ่นนำา	 ทิศทางการป้องกันการทุจริตในประเทศไทย	 ๕

บทที่	๑	 แก้ทุจริต	ต้องคิดแยกแยะ	 ๑๓

บทที่	๒	 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิด	 ๓๓

	 เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล

	 กับประโยชน์ส่วนรวม	พ.ศ.	....

บทที่	๓	 ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน	 ๓๙

	 ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	

	 สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

บทที่	๔	 หลักการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน	 ๔๙

บทที่	๕	 การขัดกันแห่งผลประโยชน์	ตามนโยบาย	 ๖๕

	 ของกระทรวงสาธารณสุข

บทที่	๖	 กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน	 ๘๕

ภาคผนวก	 ๙๐

บรรณานุกรม	 ๙๑

ส�รบัญ
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เกริ่นนำ�

ทิศท�งก�รป้องกันก�รทุจริตของประเทศไทย

	 การทุจริตในสังคมไทยระหว่างช่วงกว่าทศวรรษ	ส่งผลเสียต่อประเทศ

อย่างมหาศาลและเป็นอุปสรรคสำาคัญต่อการพัฒนาประเทศในทุกมิติ	

รูปแบบการทุจริตจากเดิมท่ีเป็นทุจริตทางตรงไม่ซับซ้อน	 อาทิ	 การรับสินบน	

การจัดซ้ือจัดจ้าง	 ในปัจจุบันได้ปรับเปล่ียนเป็นการทุจริตท่ีซับซ้อนมากข้ึน	

ตัวอย่างเช่น	การทุจริตเชิงนโยบาย	การทุจริตข้ามแดนข้ามชาติ	ซ่ึงเช่ือมโยง

สู่อาชญากรรมอื่นๆ	มากมายและส่งผลกระทบทางลบในวงกว้าง

	 ประเทศไทยมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริต	 โดยหน่วยงานท่ี

เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ	 กลไก	 และกำาหนดเป้าหมายสำาหรับ

การปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 เริ่มตั้งแต่

ช่วงปี	พ.ศ.	๒๕๕๑	จนถึงปัจจุบัน	การดำาเนินงานได้สร้างความต่ืนตัวและ	

เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาท

ของแต่ละหน่วยงาน	 จึงมีความจำาเป็นอย่างย่ิงท่ีจะต้องปรับฐานความคิด

และสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนของสังคม	

	 สำาหรับประเทศไทยได้กำาหนดทิศทางการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตซ่ึงมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง	เศรษฐกิจ	สังคม	

และวัฒนธรรม	รวมถึงการสร้างความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตน	

ด้วยความซ่ือสัตย์สุจริตของคนในสังคม	โดยเฉพาะการบริหารงานด้วยความ

ซ่ือสัตย์สุจริต	 คุณธรรมจริยธรรมในการเป็นตัวแบบท่ีดี	 ดังน้ันสาระสำาคัญ

ที่มีความเช่ือมโยงสำาหรับทิศทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

ของกระทรวงสาธารณสุข	ประกอบด้วย
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๑.	 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	....

๒.	 วาระการปฏิรูปที่	 ๑	 การป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ

๓.	 ยุทธศาสตร์ชาติระยะ	๒๐	ปี	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๗๙)	

๔.	 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	 ฉบับที่	 ๑๒	 (พ.ศ.	

๒๕๖๐-๒๕๖๔)

๕.	 โมเดลประเทศไทยสู่ความมั่นคง	มั่งคั่ง	และยั่งยืน	(Thailand	

๔.๐)

๖.	 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบ	ระยะที่	๓	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๔)	

๗.	 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	กระทรวงสาธารณสุข	

๓	ป.	 ๑	 ค.	 (ปลุกจิตสำานึก	 ป้องกัน	 ปราบปราม	 และสร้าง

เครือข่าย)	

๘.	 ยุทธศาสตร์ระยะ	๒๐	ปี	(ด้านสาธารณสุข)	

	 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พ.ศ.	....	กำาหนดในหมวด

ที่	 ๔	 หน้าที่ของประชาชนชาวไทยว่า	 “...บุคคลมีหน้าที่ไม่ร่วมมือหรือ

สนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ”	 ถือได้ว่าเป็นคร้ังแรกท่ี

รัฐธรรมนูญได้กำาหนดให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าท่ี

ของประชาชนชาวไทยทุกคน	นอกจากนี้	ยังกำาหนดชัดเจนในหมวดท่ี	๕	

หน้าท่ีของรัฐว่า	“รัฐต้องส่งเสริม สนับสนุน และให้คว�มรู้แก่ประช�ชน

ถึงอันตร�ยท่ีเกิดจ�กก�รทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในภ�ครัฐและ

ภ�คเอกชน และจัดให้มีม�ตรก�รและกลไกท่ีมีประสิทธิภ�พ เพ่ือป้องกัน

และขจัดก�รทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่�วอย่�งเข้มงวด รวมท้ังกลไก

ในก�รส่งเสริมให้ประช�ชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในก�รรณรงค์ 

ให้คว�มรู้ต่อต้�นก�รทุจริต หรือช้ีเบ�ะแส โดยได้รับคว�มคุ้มครองจ�กรัฐ 

ต�มท่ีกฎหม�ยบัญญัติ” การบริหารราชการแผ่นดิน	รัฐต้องเสริมสร้างให้	

ประชาชนได้รับบริการท่ีสะดวก	มีประสิทธิภาพท่ีสำาคัญคือ	ไม่เลือกปฏิบัติ
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ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี	 ซึ่งการบริหารงานบุคคลของ

หน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม	ตามที่กฎหมายบัญญัติ	

อย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำานาจหรือกระทำาการ

โดยมิชอบท่ีเป็นการแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ีหรือกระบวนการแต่งต้ังหรือ

การพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 และรัฐต้องจัดให้มี

มาตรฐานทางจริยธรรม	เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำาหนด

ประมวลจริยธรรมสำาหรับเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานน้ันๆ	 ซ่ึงต้องไม่ต่ำากว่า

มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว	 การที่รัฐธรรมนูญได้ให้ความสำาคัญต่อ

การบริหารราชการท่ีมีประสิทธิภาพและการบริหารบุคคลท่ีมีคุณธรรม

นั้น	 สืบเนื่องมาจากช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาได้เกิดปัญหาที่เกี่ยวข้อง

กับการบริหารบุคคล	 มีการโยกย้ายแต่งตั้งที่ไม่เป็นธรรม	 บังคับหรือ

ชี้นำาให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานโดยไม่ยึดมั่นในหลัก

ผลประโยชน์แห่งรัฐ	 รวมถึงการมุ่งเน้นการแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ

ตนเองรวมถึงพวกพ้อง	 ร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	 พ.ศ.	 .....	

จึงได้มีความพยายามที่จะแสดงให้เห็นอย่างชัดเจนว่าต้องการสร้าง

ประสิทธิภาพในระบบการบริหารงานราชการแผ่นดินและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	

ต้องยึดม่ันในหลักธรรมาภิบาล	และมีคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีกำาหนดเอาไว้

 ว�ระก�รปฏิรูปที่ 1	 การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ	สภาปฏิรูปแห่งชาติในฐานะองค์กร

ที่มีบทบาทและอำานาจหน้าที่ในการปฏิรูปกลไก	 และปฏิบัติงานด้าน

การบริหารราชการแผ่นดิน	 ได้มีข้อเสนอเพื่อปฏิรูปด้านการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้

เป็นระบบ	 มีประสิทธิภาพ	 ยั่งยืน	 เป็นรูปธรรมปฏิบัติได้	 สอดคล้องกับ

มาตรฐานสากลและบริบทของสังคมไทย	 โดยเสนอให้มียุทธศาสตร์

การแก้ไขปัญหา	๓	ยุทธศาสตร์	ประกอบด้วย	(๑)	ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง	

“คนไทยไม่โกง”	 เพื่อปฏิรูปคนให้มีจิตสำานึก	 สร้างจิตสำานึกที่ตัวบุคคล	
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รับผิดชอบชั่วดี	 อะไรควรทำาอะไรไม่ควรทำา	 มองว่าการทุจริตเป็นเรื่อง

น่ารังเกียจเป็นการเอาเปรียบสังคมและสังคมไม่ยอมรับ	(๒)	ยุทธศาสตร์

การป้องกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล	เพื่อเป็นระบบป้องกัน

การทุจริต	 เสมือนการสร้างระบบภูมิต้านทานแก่ทุกภาคส่วนในสังคม	

และ	 (๓)	 ยุทธศาสตร์การปราบปราม	 เพื่อปฏิรูประบบและกระบวนการ

จัดการต่อกรณีการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ	 ให้สามารถเอาตัวผู้กระทำา

ความผิดมาลงโทษได้	 ซ่ึงจะทำาให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าท่ีจะกระทำาการ

ทุจริตขึ้นอีกในอนาคต

 ยุทธศ�สตร์ช�ติระยะ 20 ปี (พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๗๙)	สภาปฏิบัติ

การปฏิรูปประเทศได้กำาหนดให้กฎหมายว่าด้วยยุทธศาสตร์ชาติมีผลบังคับ

ภายในปี	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 หรือภายในรัฐบาลนี้	 และกำาหนดให้หน่วยงาน

ของรัฐทุกหน่วยงานนำายุทธศาสตร์ชาติ	 ยุทธศาสตร์ด้านต่างๆ	 แผน

พัฒนาด้านต่างๆ	 มาเป็นแผนแม่บทหลักในการกำาหนดแผนปฏิบัติการ

และแผนงบประมาณ	 ยุทธศาสตร์ชาติดังกล่าวเป็นยุทธศาสตร์ที่ยึด

วัตถุประสงค์หลักแห่งชาติเป็นแม่บทหลัก	 ทิศทางการด้านการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต	 การสร้างความโปร่งใสและธรรมาภิบาล

ในการบริหารราชการแผ่นดินของหน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานจะถูก

กำาหนดจากยุทธศาสตร์ชาติ	

	 สภาการปฏิรูปแห่งชาติจึงได้วางกรอบยุทธศาสตร์ชาติในระยะ	๒๐	ปี

โดยมีกรอบวิสัยทัศน์ว่า	“ประเทศไทยมีความมั่นคง	มั่งคั่ง	ยั่งยืน	เป็น

ประเทศพัฒนาแล้ว	 ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ	

พอเพียง”	คติพจน์ประจำาชาติว่า	“มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”	ประกอบด้วย	

๖	ยุทธศาสตร์	คือ	ยุทธศาสตร์ที่	๑	ความมั่นคง	ยุทธศาสตร์ที่	๒	การ

สร้างความสามารถในการแข่งขัน	ยุทธศาสตร์ท่ี	๓	การพัฒนาและเสริมสร้าง

ศักยภาพคน	ยุทธศาสตร์ท่ี	๔	การสร้างโอกาสความเสมอภาคและเท่าเทียมกัน

ทางสังคม	ยุทธศาสตร์ท่ี	๕	การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

สิ่งแวดล้อม	 และยุทธศาสตร์ที่	 ๖	 การปรับสมดุลและพัฒนาการบริหาร



      คู่มือ
ผลประโยชน์
ทับซ้อน
Conflict 
of Interest

9

จัดการภาครัฐ	 ในยุทธศาสตร์ที่	 ๖	นี้	 กำาหนดกรอบแนวทางที่สำาคัญ	๗	

กรอบแนวทาง	 ได้แก่	 (๑)	 การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่าย

ของภาครัฐ	(๒)	การพัฒนาระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ	

(๓)	การปรับปรุงบทบาท	ภารกิจ	และโครงสร้างของหน่วยงานภาครัฐให้

มีขนาดที่เหมาะสม	(๔)	การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ	

(๕)	 การพัฒนาระบบบริหารจัดการกำาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

ในการปฏิบัติราชการ	 (๖)	การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ	 (๗)	

การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย	ระเบียบ	และข้อบังคับให้มีความชัดเจน	ทันสมัย	

เป็นธรรม	 และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศ	

ตลอดจน	 พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีเสนอความเห็นทาง

กฎหมายให้มีศักยภาพ

 แผนพัฒน�เศรษฐกิจและสังคมแห่งช�ติ ฉบับที่ 12	 (พ.ศ.	

๒๕๖๐-๒๕๖๔)	 กำาหนดในยุทธศาสตร์ที่	 ๖	 การบริหารจัดการภาครัฐ	

การป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ	และธรรมาภิบาลในสังคมไทย	

ในยุทธศาสตร์น้ีได้กำาหนดกรอบแนวทางการป้องกันและปราบปรามการทุจริต

และคอร์รัปช่ัน	 มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนาปลูกฝังค่านิยม	 วัฒนธรรม	

วิธีคิด	 และกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก	 มีความรู้เท่าทันและ

มีภูมิต้านทานต่อโอกาสและการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น	 และมี

พฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ	 รวมทั้งสนับสนุนทุกภาค

ส่วนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการป้องกัน	ปราบปรามการทุจริต	และ

มุ่งเน้นให้เกิดการส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน	 เพ่ือเป็นการตัดวงจร

การทุจริตระหว่างนักการเมือง	 ข้าราชการ	 และนักธุรกิจออกจากกัน	 ท้ังน้ี	

การบริหารงานของส่วนราชการจะต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้

 โมเดลประเทศไทยสู่คว�มม่ันคง ม่ังค่ัง และย่ังยืน (Thailand 4.0) 

เป็นโมเดลท่ีน้อมนำาหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นแนวคิดหลัก

ในการบริหารประเทศ	 ถอดรหัสออกมาเป็น	 ๒	 ยุทธศาสตร์สำาคัญ	 คือ	

(๑)	การสร้างความเข้มแข็งจากภายใน	(Strength	from	Within)	และ	(๒)	
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การเชื่อมโยงกับประชาคมโลก	 ในยุทธศาสตร์การสร้างความเข้มแข็ง

จากภายใน	Thailand	๔.๐	เน้นการปรับเปลี่ยน	๔	ทิศทาง	และเน้นการ

พัฒนาท่ีสมดุลใน	 ๔	 มิติ	 มิติท่ีหยิบยกคือการยกระดับศักยภาพและคุณค่า

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)	

 ยุทธศ�สตร์ช�ติ ว่�ด้วยก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต

และประพฤติมิชอบ ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560-2564)	ท่ีกำาหนดวิสัยทัศน์	

“ประเทศไทยใสสะอาด	ไทยท้ังชาติต้านทุจริต”	(Zero	Tolerance	&	Clean	

Thailand)	กำาหนดยุทธศาสตร์หลักออกเป็น	๖	ยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ท่ี

สำาคัญคือยุทธศาสตร์ท่ี	๑	สร้างสังคมท่ีไม่ทนต่อการทุจริต	เป็นยุทธศาสตร์

ท่ีมุ่งเน้นกระบวนการปรับสภาพทางสังคมให้เกิดภาวะ	 “ไม่ทนต่อการทุจริต”	

โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม	สร้างวัฒนธรรมต่อต้าน

การทุจริต	ปลูกฝังความพอเพียง	มีวินัย	ซื่อสัตย์	สุจริต	มีจิตสาธารณะ	

จิตอาสา	และความเสียสละเพ่ือส่วนรวม	ปลูกฝังความคิด	แบบ	Digital	Thinking 

ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม	

และประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต

 ม�ตรก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต กระทรวงส�ธ�รณสุข 

๓	ป.	๑	ค.	(ปลูก/ปลุกจิตสำานึก	ป้องกัน	ปราบปราม	และสร้างเครือข่าย)	มุ่งเน้น	

การป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	 กำาหนดให้มี

การบริหารงานท่ีโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล	 ซ่ึงเป็น	๑	ใน	๔	ยุทธศาสตร์

สำาคัญในการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข	ประกอบด้วย	ปลูก/ปลุกจิตสำ�นึก 
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สร้�งจิตสำ�นึก	 ปรับฐานความคิดด้านการต่อต้านการทุจริตที่ตัวบุคคล	

สร้างพลังคุณธรรมขับเคลื่อนสังคม	 ป้องกัน	 สร้างระบบคุณธรรมและ

ยกระดับความโปร่งใสในการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพและเข้มแข็ง	

ปร�บปร�ม	 ปรับปรุงกฎ	 ระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริตและปิดช่องโหว่		

กำาหนดมาตรการลงโทษผู้กระทำาผิดอย่างรวดเร็วและเป็นธรรม	 เครือข่�ย 

สร้างกลไกภาคประชาชน	 (อสม.)	 ภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวัง	

แจ้งเบาะแส		และสร้างความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบ	

 ยุทธศ�สตร์ระยะ 20 ปี (ด้�นส�ธ�รณสุข)	 ภายใต้วิสัยทัศน์	

“เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ	ที่รวมพลังสังคม	 เพื่อประชาชนสุขภาพดี”	

มีเป้าหมายให้	 “ประชาชนสุขภาพดี	 เจ้าหน้าที่มีความสุข	 ระบบสุขภาพ

ยั่งยืน”	โดยพัฒนาความเป็นเลิศ	๔	ด้าน	ได้แก่	(๑)	การส่งเสริมสุขภาพ

และการป้องกันโรค	(P&P	Excellence)	(๒)	ระบบบริการเป็นเลิศ	(Service	

Excellence)	(๓)	บุคลากรเป็นเลิศ	(People	Excellence)	และ	(๔)	ระบบ

บริหารจัดการเป็นเลิศ	 (Governance	 Excellence)	 มุ่งเน้นการใช้เครื่อง

มือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงาน	

(Integrity	and	Transparency	Assessment	 :	 ITA)	ที่เป็นมาตรฐานและ

ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ	 เครื่องมือวัดนี้หน่วยงานจะต้องปรับ

สภาพทางสังคมของหน่วยงาน	 ให้เกิดภาวะ	 “ไม่ทนต่อการทุจริต”	 โดย

เร่ิมต้ังแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม	 สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการ

ทุจริต	ปลูกฝังความพอเพียง	มีวินัย	ซ่ือสัตย์	สุจริต	มีจิตสาธารณะ	จิตอาสา	

และความเสียสละเพื่อส่วนรวม	 ปลูกฝังความคิดแบบ	 Digital	 Thinking	

ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์

ส่วนรวม	 และประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือ

ต้านทุจริต	

	 จึงกล่าวได้ว่า	 ระบบการคิดจึงเป็นส่ิงสำาคัญอย่างย่ิง	 ท่ีสร้างปัญหา

ให้แก่สังคม	คือระบบการคิดที่ไม่สามารถแยกเรื่องประโยชน์ส่วนตนและ

ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันให้ได้อย่างชัดเจน	 โดยมักจะนำาประโยชน์
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ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกัน	 นำาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็น

ประโยชน์ส่วนตน	 เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก	 เห็นแก่ประโยชน์

ของเครือญาติและพวกพ้องสำาคัญกว่าประโยชน์ของประเทศชาติ	ระบบ

การคิดดังกล่าวจึงเป็นต้นเหตุสำาคัญท่ีจะนำาไปสู่การทุจริต	 ดังน้ัน	 การปรับ

สภาพทางสังคมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	 ให้เกิดภาวะ

ที่เรียกว่า	 “ไม่ทนต่อก�รทุจริต” จึงต้องปลูกฝังความคิดแบบ Digital 

Thinking	 ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ

ผลประโยชน์ส่วนรวม	 ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็น

เครื่องมือต้านทุจริต	เพื่อเสริมสร้างพฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้าน

การทุจริตในทุกรูปแบบ
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บทที่๑
แก้ “ทุจริต” 

         ต้องคิดแยกแยะ
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ปรับวิธีคิด
พฤติกรรมเปลี่ยน สังคมเปลี่ยน

ประเทศช�ติเปลี่ยน โลกเปลี่ยน

แก้ 
“ทุจริต” 

ต้องคิดแยกแยะ
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ทำ�ไมจึงใช้
ระบบเลขฐ�นสิบ (Analog)

และ ระบบเลขฐ�นสอง (Digital)
ม�ใช้แยกแยะก�ร แก้ “ทุจริต”



16คู่มือ
ผลประโยชน์
ทับซ้อน
Conflict 
of Interest

	 ระบบเลข	“ฐ�นสิบ”	 (decimal	number	system)	หมายถึง	
ระบบเลขท่ีมีตัวเลข	๑๐	ตัว	คือ	๐	,	๑	,	๒	,	๓	,	๔	,	๕	,	๖	,	๗	,	๘	,	๙	
เป็นระบบคิดเลขท่ีเราใช้ในชีวิตประจำาวันกันมาต้ังแต่จำาความกันได้	
ไม่ว่าจะเป็นการใช้บอกปริมาณหรือบอกขนาด	ช่วยให้เกิดความเข้าใจท่ี
ตรงกันในการสื่อความหมาย	สอดคล้องกับระบบ	“Analog”	ท่ีใช้ค่า
ต่อเนื่องหรือสัญญาณซึ่งเป็นค่าต่อเนื่อง	หรือแทนความหมายของ
ข้อมูลโดยการใช้ฟังช่ันท่ีต่อเน่ือง	หรือ	Continuous

	 ระบบคิด	 “ฐานสิบ”	 หรือ	 Analog	 Thinking	 เป็นระบบการ
คิดวิเคราะห์ข้อมูลที่มีตัวเลขหลายตัว	และอาจหมายถึงโอกาสที่จะ
เลือกได้หลายทาง	 เกิดความคิดที่หลากหลาย	 ซับซ้อน	 หากนำามา
เปรียบเทียบกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	 จะทำาให้เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐต้องคิดเยอะ	ต้องใช้ดุลยพินิจเยอะ	อาจจะนำาประโยชน์ส่วนตน
และประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันได้	 แยกประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันไม่ได้	

เร�ม�เข้�ใจและม�คิดแบบระบบเลขกันเถอะ

Analog 
Thinking
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	 ระบบเลข	“ฐานสอง”	(binary	number	
system)	 หมายถึง	 ระบบเลขที่มีสัญลักษณ์
เพียงสองตัว	 คือ	 ๐	 (ศูนย์)	 กับ	 ๑	 (หนึ่ง)	
สอดคล้องกับการทำางานระบบ	 Digital	 ที่มี
ลักษณะการทำางานภายในเพียง	 ๒	 จังหวะ	
คือ	๐	กับ	๑	หรือ	ON	กับ	OFF	ตัดเด็ดขาด	
หรือ	Discrete

	 ระบบคิด	 “ฐานสอง”	 หรือ	 Digital	
Thinking	 เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่
สามารถเลือกได้เพียง	 ๒	 ทางเท่านั้น	 คือ	 ๐	
(ศูนย์)	กับ	๑	(หนึ่ง)	และอาจหมายถึงโอกาสที่
จะเลือกได้เพียง	๒	ทาง	เช่น	ใช่	กับ	ไม่ใช่	เท็จ	
กับ	จริง	ทำาได้	กับ	ทำาไม่ได้	ประโยชน์ส่วนตน	
กับ	ประโยชน์ส่วนรวม	 เป็นต้น	 จึงเหมาะกับ
การนำามาเปรียบเทียบกับ

	 การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐที่
ต้องสามารถแยกเรื่องตำาแหน่งหน้าที่กับเรื่อง
ส่วนตัวออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด	 และไม่
กระทำาการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม

Digital 
Thinking
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เมื่อนำ�ระบบเลข 
“ฐ�นสิบ Analog” 

และ ระบบเลข “ฐ�นสอง Digital” 
ม�ปรับใช้เป็นแนวคิด คือ 

ระบบคิด “ฐ�นสิบ Analog” และ 
ระบบคิด “ฐ�นสอง Digital” 

จะเห็นได้ว่�...

	 ระบบคิด	 “ฐานสิบ	 Analog”	 เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลท่ีมี
ตัวเลขหลายตัว	 และอาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้หลายทาง	 เกิด
ความคิดท่ีหลากหลาย	 ซับซ้อน	 หากนำามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	จะทำาให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้องคิดเยอะ	 ต้องใช้ดุลยพินิจ
เยอะ	อาจจะนำาประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกันได้	
แยกประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันไม่ได้

	 ระบบคิด	 “ฐานสอง	 Digital”	 เป็นระบบการคิดวิเคราะห์ข้อมูลที่
สามารถเลือกได้เพียง	๒	ทางเท่านั้น	 คือ	 ๐	 (ศูนย์)	 กับ	 ๑	 (หนึ่ง)	 และ
อาจหมายถึงโอกาสที่จะเลือกได้เพียง	๒	ทาง	เช่น	ใช่	กับ	ไม่ใช่,	เท็จ	กับ	
จริง,	ทำาได้	กับ	ทำาไม่ได้,	ประโยชน์ส่วนตน	กับ	ประโยชน์ส่วนรวม	
เป็นต้น	 จึงเหมาะกับการนำามาเปรียบเทียบกับการปฏิบัติงาน
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องสามารถแยกเรื่องตำาแหน่ง
หน้าท่ีกับเร่ืองส่วนตัวออกจากกันได้อย่างเด็ดขาด	
และไม่กระทำาการที่ เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
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ระบบคว�มคิด 

“แยกแยะให้ได้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน”

ระบบคิด

Analog

สังคมโลกสมัยใหม่
ยุค	Digital	

แยกประโยชน์ส่วนตน	
ออกจากประโยชน์ส่วนรวม	

คิดแบบระบบเลข
ฐาน	๒

(เลข	๐	กับเลข	๑)	
คิดแบบ

ระบบเลขฐาน	๑๐	
(เลข	๐	ถึง	เลข	๙)

ไม่สามารถแยกประโยชน์
ส่วนตน	ออกจากประโยชน์

ส่วนรวมได้

สังคมโลกยุค
Analog

Digital
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Analog Digital

ไม่ใช้น้ำ�ประป�หลวง
ล้�งรถส่วนตัว

ใช้น้ำ�ประป�หลวง
ล้�งรถส่วนตัว

ไม่นำ�อุปกรณ์ไฟฟ้�
ส่วนตัวม�ช�ร์ตท่ีทำ�ง�น

นำ�อุปกรณ์ไฟฟ้�ส่วนตัว
ม�ช�ร์ตที่ทำ�ง�น

ไม่ใช้โทรศัพท์หลวง
ในเรื่องส่วนตัว

ใช้โทรศัพท์หลวง
ในเรื่องส่วนตัว

ไม่นำ�รถยนต์หลวง
ม�ใช้ธุระส่วนตัว

นำ�รถยนต์หลวง
ม�ใช้ธุระส่วนตัว

ไม่นำ�วัสดุครุภัณฑ์หลวง
ไปใช้ส่วนตวั

นำ�วัสดุครุภัณฑ์หลวง
ไปใช้ส่วนตัว

ไม่รับของขวัญจ�ก
ผู้ม�ติดต่อร�ชก�ร

รับของขวัญจ�ก
ผู้ม�ติดต่อร�ชก�ร

ระบบคิด

ฐ�น 
๒

ฐ�น 
๑๐



      คู่มือ
ผลประโยชน์
ทับซ้อน
Conflict 
of Interest

21

คิดให้ได้ คิดให้ดี คิดให้เป็น

๑.	คิดแยกเรื่องประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
	 ออกจากกันอย่างชัดเจน
๒.	คิดแยกเรื่องตำาแหน่งหน้าที่	กับ	เรื่องส่วนตัวออกจากกัน
๓.	คิดที่จะไม่นำาประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมมา
	 ปะปนกัน	มาก้าวก่ายกัน
๔.	คิดที่จะไม่เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน	
๕.	คิดที่จะไม่เอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาตอบแทนบุญคุณ
	 ส่วนตน	
๖.	คิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน	
	 เครือญาติ	และพวกพ้อง

๑.	คิดแบบพอเพียง	ไม่เบียดเบียนตนเอง	
	 ไม่เบียดเบียนผู้อื่น	และไม่เบียดเบียนประเทศชาติ
๒.	คิดอย่างรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่	กฎระเบียบ
๓.	คิดตามคุณธรรมว่า	“ทำาดีได้ดี	ทำาชั่วได้ชั่ว”

เลิกเถอะ..ม�คิดฐ�นสอง 
และทิ้งฐ�นสิบ

เพื่อประเทศไทยของเร�

คิดให้ดี

คิดให้เป็น

๑.		คิดก่อนทำา	(ก่อนกระทำาการทุจริต)	
๒.		คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศชาติ	
	 (ความเสียหายท่ีเกิดข้ึนกับประเทศในทุกๆ	ด้าน)
๓.		คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจากการกระทำาการทุจริต	
	 (เอามาเป็นบทเรียน)
๔.		คิดถึงผลเสียผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง	(จะต้อง
	 อยู่กับความเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียน	ถูกลงโทษไล่ออก	และติดคุก)
๕.		คิดถึงคนรอบข้าง	(เสื่อมเสียต่อครอบครัวและวงศ์ตระกูล)
๖.		คิดอย่างมีสติสัมปชัญญะ

คิดให้ได้
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	 การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีระบบการคิดที่สามารถ	
		แยกออกอย่างชัดเจนว่า	สิ่งไหนถูก	สิ่งไหนผิด	สิ่งไหน
	ทำาได้สิ่งไหนทำาไม่ได้	สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนตน	สิ่งไหน
คือประโยชน์ส่วนรวม	ไม่นำามาปะปนกัน	ไม่นำาสิ่งของ	
ราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน	ไม่เบียดบังราชการ	
เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมหรือ	ของหน่วยงานเหนือกว่า
ประโยชน์ของส่วนตน	ไม่แสวงหาประโยชน์จากตำาแหน่ง
หน้าที่	ราชการ	ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก
			การปฏิบัติหน้าที่	กรณีเกิดการขัดกัน	ระหว่างประโยชน์
						ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม	จะต้องยึดประโยชน์
											ส่วนรวมเป็นหลัก

							การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐยังมีระบบการคิดที่นำา
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกัน
ไปหมด	แยกแยะไม่ออกว่าสิ่งไหน	คือประโยชน์ส่วนตน
สิ่งไหนคือประโยชน์ส่วนรวม	นำาสิ่งของราชการมาใช้เพื่อ
ประโยชน์ส่วนตน	เบียดบังราชการ	เห็นแก่ประโยชน์ส่วน
ตนเหนือกว่าประโยชน์ของส่วนรวม	หรือของ
หน่วยงาน	จะคอยแสวงหาประโยชน์จากตำาแหน่งหน้าที่
	ราชการเพื่อตนเอง	เครือญาติหรือพวกพ้อง	กรณีเกิด
				การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
									ส่วนรวม	จะต้องยึดประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก

ก�รปฏิบัติง�นแบบใช้ระบบคิดฐ�นสอง (Digital)

ก�รปฏิบัติง�นแบบใช้ระบบคิดฐ�นสิบ (Analog)
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ก�รใช้รถหลวง

บอกเล่�ฐ�นสิบ ที่คิดแบบ Analog

ก�รใช้รถหลวงส่วนกล�งเป็นพ�หนะไป-กลับ
ระหว่�งบ้�นพักกับที่ทำ�ง�นได้หรือไม่

	 มีประเด็นตัวอย่างว่า	 ข้าราชการ
หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง	 ได้นำารถยนต์
ส่วนกลางซ่ึงเป็นรถท่ีมีไว้เพ่ือกิจการอันเป็น
ส่วนรวมของหน่วยงานไปใช้ในลักษณะ
รถประจำาตำาแหน่ง	 โดยข้าราชการหน่วยงาน
ของรัฐจะโทรศัพท์สั่งการพนักงานขับรถ
โดยตรง	 และให้พนักงานขับรถเป็นผู้เก็บ
กุญแจรถไว้	 และยังให้พนักงานขับรถนำา
รถยนต์ดังกล่าวไปรับ-ส่งตนเองระหว่าง
บ้านพักกับหน่วยงานในช่วงเช้าและเย็นด้วย	
โดยไม่มีการจัดทำาเอกสารควบคุมการใช้รถ
ตามระเบียบทางราชการ	 ทำาให้ไม่สามารถ
ตรวจสอบได้ว่าใช้รถเพ่ืองานราชการหรือไม่	
หรือเม่ือเสร็จส้ินการใช้งานในแต่ละวันได้นำารถ
มาเก็บรักษาท่ีโรงเก็บรถภายในหน่วยงาน
หรือไม่
	 กรณีน้ี	สำานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน	
ชี้มูลว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
สำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ 
พ.ศ.	๒๕๒๓	กระทำาการทุจริตและใช้อำานาจ
หน้าที่โดยมิชอบ	 ก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่เงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ	 โดย	
อาศัยโอกาสท่ีตนมีอำานาจหน้าท่ี	ในการพิจารณา 
อนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง	 แต่กลับนำารถยนต์	
ไปใช้ในลักษณะที่เป็นรถประจำาส่วนตัว	
การใช้รถยนต์ไป-กลับท่ีพักเป็นประจำาส่วนตัว 
แม้จะมีระยะทางสั้นๆ	หรือใช้รถยนต์ไปใน
สถานที่อื่นๆ	 เช่น	 ไปรับประทานอาหาร
กลางวันหรือไปทำาธุระส่วนตัวก็ถือว่าเป็น	

การใช้รถยนต์ท่ีไม่เป็นไปตามระเบียบของ
ทางราชการ	 และเป็นการกระทำาการทุจริต	
ซ่ึงจะต้องถูกดำาเนินการทางอาญาและทางวินัย 
นอกจากคนใช้รถยนต์จะมีความผิดแล้ว	
เจ้าหน้าท่ีฝ่ายพัสดุ	เจ้าหน้าท่ีฝ่ายการเงิน	และ
ผู้อนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ำามันก็จะถูกดำาเนินการ
ทางวินัยด้วย	 รวมท้ังเรียกเงินค่าน้ำามันท้ังหมด
คืนราชการ
	 ดังน้ัน	 การใช้รถยนต์ส่วนกลางต้อง
ดำาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการ
กำาหนดไว้	ไม่ควรใช้ในลักษณะท่ีเป็นการส่วนตัว 
และหากมีความจำาเป็นท่ีจะใช้นอกเหนือจาก
ภารกิจท่ีได้รับมอบหมายน้ัน	 ก็ควรจะได้รับ
อนุญาตเป็นหนังสือก่อน	 เพื่อไม่ให้เกิด
ความเสียหายในภายหน้า
 กรณีนี้	 เป็นเรื่องล่อแหลมที่มีการ	
กระทำากันแทบทุกหน่วยงานด้วยความเคยชิน	
โดยคิดไปเองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย	 เมื่อไหร่	
ที่พลาดพลั้งมีการเอาผิดกันขึ้นมา	ก็จะเกิด
ความเสียหายแก่ผู้กระทำาความผิดโดยใช่เหตุ

คัดลอกจากคอลัมน์ มุมข้าราชการ 
หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ ฉบับที่ 21548 ปีที่ 68 

ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 19 มกราคม 2560
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เรื่อง หมอขอไปประชุม

 ใช้งบประม�ณจ�กบริษัทย�ไปประชุม สัมมน� อบรม ดูง�นได้หรือไม่
	 มีประเด็นว่าคุณหมอท่านหนึ่งจะเดินทางไปประชุมที่จังหวัดหนึ่ง	 โดยได้รับการ
สนับสนุนจากบริษัทยา	 ซ่ึงคุณหมอแจ้งว่าบริษัทยาไม่มีความสัมพันธ์กับตนภายในหน่วยงาน	
จะสัมพันธ์กับตนเฉพาะที่คลินิกเท่านั้น	 โดยที่ผู้บังคับบัญชาไม่พิจารณาอนุญาตให้ไป
ประชุม	จึงขอใช้วันลาพักผ่อนเพื่อไปประชุม

	 กรณีนี้	 ถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ว่าด้วยหลัก
เกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	 ซึ่งออกตาม
ความมาตรา	๑๐๓	แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบ
ปรามการทุจริต	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 ที่กำาหนดห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดจากบุคคล	นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมาย	หรือ
กฎ	ข้อบังคับ	ที่ออกโดยอาศัยอำานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	เว้นแต่การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด	 ตามธรรมจรรยาที่ประกาศไว้ในประกาศนี้	 คือการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ	 โดยปกติตามขนบธรรมเนียม	
ประเพณีหรือวัฒนธรรม	 หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม	 โดยกำาหนดให้รับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติซ่ึงให้โดยเสน่หาตามจำานวนท่ีเหมาะสมตามฐานานุรูป	
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซ่ึงมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจาก
แต่ละบุคคล	 แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท	 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีการให้น้ัน
เป็นการให้ในลักษณะบุคคลทั่วไป		หากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดไม่เป็นไปตาม
หลักเกณฑ์	 หรือมีราคาหรือมีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาทซ่ึงเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับมาแล้วโดยมี
ความจำาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี	มิตรภาพ	หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคคล	 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา	 ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด	
ในทันทีที่สามารถกระทำาได้	 เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีความจำาเป็น	 ความเหมาะสม	 และสมควร
ท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้น้ันรับทรัพย์สินหรือประโยชน์น้ันไว้เป็นของตนหรือไม่	 ท้ังน้ีเพ่ือ
ป้องกันไม่ให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดจาก
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีจะเกิดข้ึนในอนาคต	 ซ่ึงพระราช
บัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	พ.ศ.	๒๕๔๒	
แก้ไขเพิ่มเติม	 (ฉบับที่	 ๒)	 พ.ศ.๒๕๕๔	 มาตรา	 ๑๐๓/๑	 ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อ
หน้าที่หรือความผิดต่อตำาแหน่งหน้าที่ราชการ	 ต้องระวางโทษตามมาตรา	 ๑๒๒	 จำาคุก
ไม่เกินสามปี	หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท	หรือทั้งจำาทั้งปรับ

	 เร่ืองน้ีเป็นเร่ืองล่อแหลมท่ีอาจมีการกระทำากันด้วยการรู้เท่าไม่ถึงการณ์โดยคิดว่าใช้
วันพักร้อนซ่ึงถือเป็นเร่ืองส่วนตัว	 และบริษัทยามีความสัมพันธ์กับตนเฉพาะท่ีคลินิกเท่าน้ัน	
การกระทำาดังกล่าว	 จำาเป็นที่คุณหมอ	 จะต้องขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์
อักษร	ต้องระบุด้วยว่าได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาไปประชุม	
สัมมนา	อบรม	ดูงาน	หรือบรรยายทางวิชาการ	ท้ังในและต่างประเทศ	หากแม้ผู้บังคับบัญชา
จะไม่อนุญาต	แม้จะใช้วันลาพักผ่อนก็ตาม	
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เรื่อง ลูกกตัญญู

	 นายบุญมี	 ตำาแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน	 ๕	 ได้เขียนใบเสร็จรับเงิน
ของสถานีอนามัย	 (ต้นฉบับ)	 ว่าได้รับเงินค่ายาจากนางบุญน้อย	 มารดาของตน
ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่สังกัดหน่วยงานหนึ่ง	 และเขียนชื่อของตนเองและเขียนชื่อและ
ตำาแหน่งของเจ้าหน้าที่อื่นของสถานีอนามัยลงในใบเสร็จรับเงินท้ังต้นฉบับและ
ฉบับสำาเนาว่าเป็นผู้รับเงินจากนางบุญน้อย	 โดยที่นางบุญน้อย	 ไม่ได้มาตรวจและ
รักษาพยาบาลที่สถานีอนามัยแต่อย่างใด	 ส่วนสำาเนาใบเสร็จรับเงินนั้นนายบุญมี	
ได้เขียนวันที่รับเงินมีทั้งที่ตรงและไม่ตรงกับต้นฉบับและเขียนว่าได้รับเงินค่าบริการ
จำานวน	๓๐	บาท	จากผู้มารับบริการรายอื่น	และนำาเงินตามจำานวนที่ระบุในสำาเนา
ใบเสร็จรับเงินจำานวน	๙	ฉบับๆ	ละ	๓๐	บาท	 รวมจำานวน	๒๗๐	บาท	ส่งเป็น
รายได้เงินบำารุงของสถานีอนามัย	 ส่วนใบเสร็จรับเงินต้นฉบับจำานวน	๙	ฉบับ	
เขียนว่าได้รับเงินค่ายาจากนางบุญน้อย	 จำานวน	 ๒,๔๐๐	 บาท	 ๒,๘๕๐	 บาท	
๗๖๐	บาท	๓,๒๔๐	บาท	๓,๖๑๐	บาท	๔,๗๓๐	บาท	๓,๗๕๐	บาท	๔,๖๒๐	บาท	
และ	๔,๕๐๐	บาท	ตามลำาดับ	 จากนั้นได้นำาไปให้กับนางบุญน้อย	 ใช้เป็นหลักฐาน
และเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลจากหน่วยงานต้นสังกัด	 เป็นเงิน
รวมจำานวน	๓๐,๑๐๐	บาท	นายบุญมี	ได้ให้การยอมรับว่าตนได้ออกใบเสร็จรับเงิน
ดังกล่าวจริง	โดยให้เหตุผลว่าตนต้องการช่วยเหลือมารดาที่ต้องการใช้เงิน			ตนไม่มี
เงินเก็บ	มีบุตร	๒	คน	และมีหลานฝ่ายภรรยาที่ตนต้องรับผิดชอบส่งเรียนอีก	๓	คน	
ท้ังน้ี	 ได้มีการคืนเงินท่ีเบิกค่ารักษาพยาบาล	จำานวน	๓๐,๑๐๐	บาท	ให้กับหน่วยงาน
ต้นสังกัดของนางบุญน้อย	แล้ว
	 พฤติกรรมของนายบุญมี	ดังกล่าว	เป็นการกระทำาผิดวินัยอย่างร้ายแรง	ฐาน
ทุจริตต่อหน้าที่ราชการ	 ฐานปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยจงใจไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย	
ระเบียบของทางราชการ	 มติคณะรัฐมนตรีหรือนโยบายรัฐบาล	 อันเป็นเหตุให้เสียหาย
แก่ราชการอย่างร้ายแรง	 และฐานกระทำาการอื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว
อย่างร้ายแรง	ตามมาตรา	๘๒	วรรคสาม	มาตรา	๘๕	วรรคสอง	และมาตรา	๙๘	
วรรคสอง	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.๒๕๓๕	จังหวัดได้มี
คำาสั่งลงโทษปลดนายบุญมี	ออกจากราชการ	อนึ่ง	กรณีของนายบุญมี	ควรลงโทษ
ไล่ออกจากราชการตามมติคณะรัฐมนตรีตามหนังสือสำานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี	
ที่	นร	๐๒๐๕/ว	๒๓๔	ลงวันที่	๒๔	ธันวาคม	๒๕๓๖	ดังกล่าว	

เรื่องเล่�ข�นช�วฐ�นสิบ
ของสำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข
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เรื่อง กินหมึกกับกระด�ษ

	 พนักงานอัยการ	 ได้เป็นโจทก์ฟ้องนายยโส	 ตำาแหน่งสาธารณสุขอำาเภอ	
เป็นจำาเลย	สรุปว่านายยโส	ได้เบิกเงินนอกงบประมาณประเภทเงินบำารุงของสถาน
บริการสาธารณสุข	 จำานวน	 ๙,๐๐๐	 บาทในบัญชีธนาคารกรุงไทย	 จำากัด	 แล้วเบียดบัง
เอาเงินไปเป็นของตนหรือของผู้อื่นโดยทุจริต	 และสั่งการให้ผู้ช่วยสาธารณสุข
อำาเภอ	จัดทำาเอกสารบันทึกข้อความเรื่องขออนุมัติยืมเงินบำารุงของสถานบริการ
สาธารณสุขเพื่อจัดซื้อวัสดุสำานักงาน	 คือ	 กระดาษโรเนียว	 กระดาษไข	 และหมึก
โรเนียว	เป็นเงิน	๙,๐๐๐	บาท	แล้วนายยโส	ลงลายมือชื่ออนุมัติให้ยืมเงินดังกล่าว
โดยลงวันที่ย้อนหลัง	 ซึ่งความจริงแล้วไม่ได้มีการจัดซื้อวัสดุดังกล่าว	 และ	 นายยโส	
ได้ขอให้ห้างหุ้นส่วนจำากัดวิทยา	 ออกใบเสร็จรับเงินเป็นค่าวัสดุสำานักงาน	 รวมเงิน	
๙,๐๐๐	 บาท	 ให้ตนเพื่อนำาไปใช้เป็นพยานหลักฐานยืนยันว่าได้ซื้อสินค้าดังกล่าว
จากห้างหุ้นส่วนจำากัดวิทยา	 อันเป็นความเท็จ	 ซึ่งความจริงไม่ได้มีการซื้อสินค้า
และมิได้จ่ายเงินตามใบเสร็จรับเงินดังกล่าวแต่อย่างใด	 ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า
นายยโส	 มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	 ๑๔๗	 (เจ้าพนักงาน
ยักยอกทรัพย์)	 และมาตรา	 ๑๖๒(๑)	 (เจ้าพนักงานรับรองเอกสารเท็จ)	 ลงโทษจำาคุก
รวม	๖	ปี	จำาเลยฎีกาว่าตนไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา	มาตรา	๑๔๗	
ศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า“จำาเลยรับราชการในตำาแหน่งสาธารณสุขอำาเภอเป็น
เจ้าพนักงานตามกฎหมายมีหน้าท่ีรักษาเงินตามที่โจทก์ฟ้องเมื่อจำาเลยถอนเงิน
ดังกล่าวมาแล้วเบียดบังเอาเป็นของจำาเลยเสียโดยทุจริต	 แม้เงินดังกล่าวจะเป็น
เงินของสถานีอนามัยไม่ใช่เงินของสำานักงานสาธารณสุขอำาเภอที่จำาเลยเป็นเจ้า
พนักงานอยู่	 และเงินดังกล่าวเป็นเงินบำารุงนอกงบประมาณดังที่จำาเลยฎีกาก็ตาม	
การกระทำาของจำาเลยเข้าลักษณะเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่รักษาทรัพย์แล้วเบียดบัง
ทรัพย์นั้นเป็นของตนโดยทุจริต	 จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา	 มาตรา	
๑๔๗	 ดังที่โจทก์ฟ้อง”	 พิพากษายืน(คำาพิพากษาศาลฎีกาที่	 ๗๗๙๗/๒๕๓๘)	 และ
จังหวัดได้ลงโทษไล่นายยโส	ออกจากราชการ	อีกด้วย
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เรื่อง น้ำ�เกลือของหมอ

เรื่อง เท็จเจ็ดร้อยบ�ท

	 นางเก็บ	 ตำาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชำานาญการ	 ได้รักษาพยาบาล
นางสายที่บนสถานีอนามัย	ซึ่งมีอาการคลื่นไส้อาเจียน	เวียนศรีษะ	ท้องเสีย		และ
ความดันโลหิตต่ำานางเก็บ	 ได้คิดค่าให้น้ำาเกลือทางเส้นเลือด	 เป็นเงิน	 ๒๐๐	 บาท	
โดยไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินให้เพราะเป็นน้ำาเกลือส่วนตัวของนางเก็บ	 ต่อมาได้มี
ผู้ร้องเรียนในเรื่องนี้ขึ้น	 นอกจากนี้	 นางเก็บ	 ซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการอบรม
อาสาสมัครสาธารณสุข	 (อสม.)	 ยังได้เรียกเก็บเงินจากนายหยุด	 ซึ่งเข้าอบรมเป็น	
อสม.โดยอ้างว่าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและได้นำาเงินดังกล่าวไปใช้ส่วนตัว
	 พฤติการณ์ของนางเก็บ	 ดังกล่าว	 เป็นการกระทำาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง	
ฐานอาศัยตำาแหน่งหน้าท่ีราชการของตนหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง	และฐานกระทำา
การหาผลประโยชน์อันอาจทำาให้เสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตำาแหน่งหน้าที่ราชการ	
ตามมาตรา	๘๓(๓)	และมาตรา	๘๓(๕)	ประกอบมาตรา	๘๔	แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.๒๕๕๑	ลงโทษตัดเงินเดือน	จำานวน	๕%	เป็นเวลา	
๓	เดือน

	 นายบุญมี	 ข้าราชการ	 ไม่ได้ออกไปปฏิบัติราชการในการออกหน่วยเพื่อ
ให้บริการตรวจรักษาผู้ป่วยนอกสถานที่แต่ได้ทำาเอกสารรายงานว่าตนได้ออกไป
ปฏิบัติราชการและขอเบิกเงินค่าตอบแทนในการออกไปปฏิบัติงานนอกสถานท่ี
และได้รับเงินค่าตอบแทนไปจำานวน	 ๗๐๐	 บาท	 โดยที่ไม่ได้ออกไปปฏิบัติงานจริง	
เมื่อมีการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนในเรื่องดังกล่าว	นายบุญมี		ได้จัดทำาเอกสารเป็น
เท็จนำามาแสดงว่าตนได้ตรวจรักษาผู้ป่วยจำานวนหนึ่งและเป็นผู้ท่ีบันทึกข้อมูลใน
เอกสารการตรวจรักษาผู้ป่วยด้วยลายมือของตนเอง	 เพื่อเป็นหลักฐานยืนยันว่าตน
ได้ไปปฏิบัติงานในวันที่มีการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวจริง
	 พฤติการณ์ของนายบุญมี	ดังกล่าว	เป็นการกระทำาผิดวินัยอย่างร้ายแรง	ฐาน	
กระทำาการอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง	 ตามมาตรา	 ๘๕	 (๔)	 แห่ง	
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.๒๕๕๑	ลงโทษปลดออกจากราชการ	
	 อน่ึง	ก.พ.	ได้มีมติกำาหนดโทษทางวินัยแก่ข้าราชการท่ีเบิกเบ้ียเล้ียง	ค่าพาหนะ
เดินทาง	และเงินอื่นในทำานองเดียวกัน	เป็นเท็จ	ตามหนังสือสำานักงาน	ก.พ.ที่	นร	
๐๗๐๙.๒/ว๘	ลงวันที่	๒๖	กรกฎาคม	๒๕๓๖	สรุปว่าการใช้สิทธิขอเบิกเงินราชการ
เป็นเท็จโดยเจตนาทุจริตฉ้อโกงเงินของทางราชการอย่างแน่ชัดน้ัน	 เป็นความผิดวินัย
อย่างร้ายแรง	 ฐานประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง	 จะต้องลงโทษวินัยอย่างร้ายแรงตาม
ควรแก่กรณี
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เรื่อง ข�ยของหลวง

เรื่อง เวชกรรม (ของ) ครอบครัว

	 นายสมยา	 ข้าราชการ	 มีหน้าที่ให้บริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก	 ได้นำายาของ
ทางราชการไปจำาหน่าย	 ผ่านทางเว็บไซต์	 ชื่อ	 www.phramasomyar.com	 เมื่อ
ทางหัวหน้าห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอกและหัวหน้ากลุ่มงาน	 เภสัชกรรมทราบเรื่องนี้
จึงได้ปรึกษากัน	และทำาการล่อซื้อยาจำานวน	๓	 รายการ	คือ	ยา	TELFAST	๖๐	
มิลลิกรัม	๑๐๐	เม็ด	ยา	SERITIDE	ACCUHALER	จำานวน	๑	หลอด	และยา	RHINO-
CORT	 จำานวน	 ๑	 หลอดโดยได้ทำาสัญลักษณ์เป็นจุดด้วยปากกาเมจิกที่กล่องยาทั้ง
สามชนิด	 ซึ่งเป็นยาของโรงพยาบาลและวางไว้ที่บนชั้นวางยาจำาหน่ายทั้งชั้น	 ซึ่งตั้ง
อยู่ในห้องบริการจ่ายยาผู้ป่วยนอก	จากนั้นก็ได้ทำาการสั่งซื้อยาทั้งสามชนิดดังกล่าว
ผ่านทางเว็บไซต์ดังกล่าว	 และเมื่อได้รับกล่องพัสดุที่สั่งซื้อมาแล้ว	 พบว่าหน้ากล่อง
พัสดุระบุชื่อผู้ส่ง	คือ	ร้านสมยาเภสัช	ซึ่งเป็นของนายสมยา	และภายในกล่องพัสดุ
พบว่ามียา	TELFAST	๖๐	มิลลิกรัม	๑๐๐	เม็ด	ยา	SERITIDE	ACCUHALER	จำานวน	
๑	หลอด	และยา	RHINOCORT	จำานวน	๑	หลอด	ตามจำานวนที่สั่งซื้อและเป็นยา
ของทางราชการที่ได้ทำาสัญลักษณ์ไว้
	 พฤติการณ์ของนายสมยาดังกล่าว	 เป็นการกระทำาผิดวินัยอย่างร้ายแรง	 ฐาน
ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต	 ตามมาตรา	 ๘๕(๑)	 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.๒๕๕๑	ลงโทษไล่ออกจากราชการ

	 นายแพทย์เวชกรรม	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาลแห่งหนึ่ง	 เห็นว่ามีแพทย์
ปฏิบัติงานไม่เพียงพอกับปริมาณคนไข้	 ซึ่งมีวันละประมาณ	 ๒๐๐-๓๐๐	 คน	
ประกอบกับในเดือนกุมภาพันธ์–มีนาคมของทุกปี	 แพทย์ที่ปฏิบัติงานใกล้จะครบ
กำาหนดระยะเวลาชดใช้ทุนและใช้สิทธ์ิขอลากิจ	 ลาพักผ่อน	 ก่อนขอลาออกจากราชการ
หรือเตรียมตัวลาศึกษาต่อแพทย์ประจำาบ้าน	 ทำาให้ในช่วงเวลาดังกล่าวโรงพยาบาล
ประสบปัญหาขาดแคลนแพทย์เกือบทุกปี	นายแพทย์เวชกรรม	ผู้อำานวยการโรงพยาบาล	
จงึขอให้สำานักงานสาธารณสุขจังหวัด	 สนับสนุนแพทย์จากโรงพยาบาลอ่ืนท่ีอยู่ใกล้เคียง
มาช่วยอยู่เวรปฏิบัติงานในช่วงนอกเวลาราชการตั้งแต่	๑๖.๓๐-๐๘.๓๐	น.	ส่วนใน
เวลาราชการปกติ	๐๘.๓๐–๑๖.๓๐	น.	แพทย์แต่ละคนต้องปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ของตนเอง	จึงไม่มีแพทย์มาช่วยปฏิบัติงานตรวจรักษาผู้ป่วย	จึงหาทางแก้ไขปัญหา
การขาดแคลนแพทย์ตรวจในเวลาราชการ	 โดยการใช้พยาบาลเวชปฏิบัติช่วยแพทย์
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ตรวจรักษา	 แต่ผู้ป่วยไม่ให้การยอมรับ	 ต้องการตรวจรักษากับแพทย์เท่านั้นและมี
ผู้ร้องเรียนว่าไม่มีแพทย์ตรวจ	จึงประกาศรับสมัครแพทย์ปฏิบัติงานในเวลาราชการ
ทางเว็บไซต์และติดต่อแพทย์ตามเอกชนใกล้เคียงเพื่อช่วยตรวจรักษาผู้ป่วย	 แต่
ไม่ค่อยมีแพทย์สนใจ	 นายแพทย์เวชกรรม	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาล	 จึงขอให้
นายช่วย	ซึ่งเป็นบุตร	และนางสาวเพื่อน		 เพื่อนของบุตรซึ่งได้รับหนังสือรับรองว่า
จะจบการศึกษาแพทย์ศาสตร์บัณฑิตจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง	 มาช่วยตรวจคนไข้
ในเวลาราชการชั่วคราวไปก่อน	 จนกว่าจะหาแพทย์ได้	 เริ่มตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์–
เมษายน	๒๕๕๖	ในอัตรา	๔,๐๐๐	บาทต่อเวร	โดยการตรวจของบุคคลทั้งสองอยู่ใน
ความควบคุมของนายสอน	โดยนายแพทย์เวชกรรม	ให้เหตุผลว่าเหตุที่ต้องจ้างบุตร
และเพื่อนของบุตร	(นายช่วย	และนางสาวเพื่อน)	ทำาการตรวจรักษาคนไข้	เนื่องจาก
มีผู้ป่วยนอกจำานวนมาก	แต่แพทย์ไม่เพียงพอ	ซึ่งเป็นปัญหาที่เคยเกิดขึ้นหลายครั้ง	
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการและประชาชน	ส่วนอัตราค่าจ้างก็เป็นอัตราเดียวกับที่
จ้างแพทย์อื่น
	 พฤติการณ์ของนายแพทย์เวชกรรม	 แม้ว่าไม่มีเจตนาทุจริต	 แต่การที่จ้าง
บุคคลที่ไม่มีใบประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา	 แม้ได้รับการรับรองจาก
สำานักทะเบียนและประมวลผล	 มหาวิทยาลัยฯ	 ว่าเป็นนักศึกษาชั้นปีที่	 ๖	 คณะ
แพทยศาสตร์	 มหาวิทยาลัยฯ	และคาดว่าจะสำาเร็จการศึกษาในภาคการศึกษาต้นปี
การศึกษา	 ๒๕๕๖	 ทำาการตรวจรักษาผู้ป่วย	 ในอัตรา	 ๔,๐๐๐	 บาทต่อ	 ๘	 ชั่วโมง	
แต่เป็นการไม่จ้างแพทย์ที่มีใบอนุญาตในการตรวจรักษาผู้ป่วย	 แม้ข้อเท็จจริงยัง
ฟังไม่ได้ว่านายแพทย์เวชกรรม	 กระทำาการโดยมีเจตนาเพื่อแสวงหาประโยชน์	 อัน
มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย	 สำาหรับตนเองหรือผู้อ่ืนโดยทุจริต	 แต่เป็นการกระทำา
ผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง	 ฐานไม่ปฏิบัติตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ	 ตาม
มาตรา	๘๒	 (๒)	ประกอบด้วยมาตรา	๘๔	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ
พลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	แต่นายแพทย์เวชกรรมได้เกษียณอายุราชการ	จึงให้งดโทษ
ความผิดวินัยไม่ร้ายแรง	 ตามมาตรา	๑๐๐	 วรรคสอง	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	ประกอบข้อ	๗๒	ของกฎ	ก.พ.ว่าด้วยการดำาเนินการ
ทางวินัย	พ.ศ.	๒๕๕๖
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เรื่อง เบิกให้... หมด

	 นายแพทย์เบิกหมด	ผู้อำานวยการโรงพยาบาล	กำาหนดให้แพทย์อยู่เวรนอก
เวลาราชการและเบิกค่าตอบแทนเพิ่มเป็นเวรละ	 ๒	 คน	 โดยไม่ได้คำานึงถึงสถานะ
เงินบำารุงและความจำาเป็นและมิได้เสนอให้คณะกรรมการบริหารโรงพยาบาล
พิจารณา	 และมิได้เกิดจากการเสนอความเห็นของผู้เกี่ยวข้อง	 เช่น	 องค์กรแพทย์	
ฝ่ายการพยาบาล	 ฝ่ายบริหารทั่วไป	 เพื่อพิจารณาเหตุผลความจำาเป็น	 แต่เป็นการ
สั่งการด้วยการใช้อำานาจหน้าที่ในฐานะผู้อำานวยการโรงพยาบาล	 และมิได้ปฏิบัติ
ตามข้อบังคับของกระทรวงสาธารณสุขกำาหนด	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 ข้อ	 ๕	 ซึ่งกำาหนดว่า	
การจ่ายเงินค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานให้กับหน่วยบริการในสังกัดที่
ได้รับคำาสั่งหรือได้รับมอบหมายให้บริการหรือสนับสนุนบริการในงานด้านต่างๆ	ให้
พิจารณาตามความเหมาะสมกับความจำาเป็นและไม่เป็นภาระต่อสถานะเงินบำารุง
ของหน่วยบริการ	 ฯลฯ	 โดยก่อนนั้นโรงพยาบาล	 ได้จัดให้แพทย์อยู่เวรนอกเวลา
ราชการเพื่อรอรับคำาสั่ง	 (on	call)	 เพียง	๑	คน	แต่ในปี	๒๕๕๐นายแพทย์เบิกหมด	
ได้สั่งการให้แพทย์อยู่เวร	 (on	call)	 เพิ่มเป็น	๒	คน	ทำาให้โรงพยาบาลต้องรับภาระ
ในการเบิกจ่ายค่าตอบแทนเป็นจำานวนมาก	 ทั้งที่ปริมาณงานและคนไข้มิได้เพิ่มขึ้น
เมื่อเปรียบเทียบกับจำานวนประชากรและโรงพยาบาลใกล้เคียงที่มีขนาดเดียวกัน	
	 จากการตรวจสอบวันท่ีอยู่เวรบางเวรยังปรากฏว่าซ้ำาซ้อนกับวันท่ี	 นายแพทย์
เบิกหมดได้รักษาคนไข้ท่ีคลินิกของตนเอง	 จึงเป็นไปไม่ได้ท่ีจะได้อยู่เวรท่ีโรงพยาบาล
และรักษาคนไข้ที่คลินิกในเวลาเดียวกัน	โดยที่เจ้าหน้าที่ได้ทักท้วง	เช่น	หัวหน้าฝ่าย
บริหารงานทั่วไป	 หัวหน้าฝ่ายเภสัชกรรม	 และนำาเรื่องหารือนายแพทย์สาธารณสุข
จังหวัด	 แต่นายแพทย์เบิกหมด	 ไม่รับฟังและกระทำาการตามที่ตนเองต้องการ	
ทำาให้โรงพยาบาลต้องจ่ายเงินค่าตอบแทนเพิ่มมากขึ้นโดยไม่มีความจำาเป็น	
ทำาให้นายแพทย์เบิกหมดและแพทย์คนอื่นๆ	 ได้รับประโยชน์	 ทำาให้โรงพยาบาล
เสียหายเป็นเงิน	จำานวน	๑,๐๘๘,๑๐๐	บาท	ต่อมาหลังจากที่นายแพทย์เบิกหมด
ได้รับคำาสั่งย้ายไปปฏิบัติราชการแห่งอื่นในระหว่างการสอบสวน	 คณะกรรมการ
บริหารโรงพยาบาลได้มีการประชุมและมีมติให้มีแพทย์อยู่เวรและไม่มีการจัดเวร
ซ้ำาซ้อน	 ทำาให้ค่าตอบแทนจากเดิมที่ต้องจ่ายค่าตอบแทนแพทย์เวร	 ลดลงจากเดิม
เดือนละประมาณ	๑๐๐,๐๐๐	บาท	พฤติการณ์ของนายแพทย์เบิกหมด	 เป็นการใช้
อำานาจหน้าที่ในฐานะผู้อำานวยการโดยมิชอบ	โดยเจตนาเพื่อให้ตนเองได้ประโยชน์
รับเงินค่าตอบแทนจากการสั่งให้จัดแพทย์เพิ่มและเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทน	
จากอัตราที่ประเภท	 on	 call	 เป็นการเบิกค่าตอบแทนในอัตราประเภทอยู่เวรเพื่อ
รักษาพยาบาลประจำาสถานบริการ	 ในอัตราเวรละ	๙๐๐	บาท	โดยไม่มีเหตุผลและ
ความจำาเป็นเพียงพอ	 เป็นการใช้อำานาจโดยมิชอบเพื่อให้ตนเองและบุคคลอื่นได้
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ประโยชน์ที่มิควรได้	 เป็นเหตุให้โรงพยาบาลได้รับความเสียหายที่ต้องเบิกจ่ายเงิน
ค่าตอบแทน	 เป็นเงินจำานวน	 ๑,๐๘๘,๑๐๐	 บาท	 เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง	
ตามมาตรา	๘๒	วรรคสาม	และมาตรา	๘๕	วรรคสอง	และมาตรา	๙๘	วรรคสอง	
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	 พ.ศ.๒๕๓๕	 ประกอบกับมาตรา	
๑๓๑	และมาตรา	๑๓๓	แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	
ลงโทษไล่ออกจากราชการ	และชดใช้เงินจำานวนดังกล่าว

เรื่อง คนหลวงใช้ของหลวง

	 นายแพทย์ฐานสิบ	 ตำาแหน่งผู้อำานวยการโรงพยาบาล	 ถูกร้องเรียนว่าเปิด
สถานพยาบาลส่วนตัว	 (คลินิก)	 ได้อาศัยตำาแหน่งหน้าที่ราชการ	 ในฐานะแพทย์
ผู้ตรวจรักษาและสั่งให้งานชันสูตรของโรงพยาบาลทำาการตรวจเลือดและส่ิงชันสูตร
ของคนไข้ท่ีคลินิกส่วนตัว	โดยใช้วัสดุอุปกรณ์และนำายาของโรงพยาบาล	 ต้ังแต่ปี	พ.ศ.	
๒๕๔๕-๒๕๕๕	 คิดเป็นค่าใช้จ่ายจำานวนเงิน	 ๙๒๔,๖๑๐	 บาท	 นายแพทย์ฐานสิบ	
ช้ีแจงว่าตนเองเป็นเจ้าของสถานพยาบาล	 (คลินิก)	 ได้มอบหมายให้ภรรยาเป็นผู้ดูแล
สถานพยาบาล	 (คลินิก)	 และทำาหน้าที่ส่งเลือดและสิ่งชันสูตรตรวจที่โรงพยาบาล	
ซึ่งตนเองเป็นผู้อำานวยการฯ	 เมื่อมีการเรียกเก็บเงิน	 ภรรยาจะเป็นผู้ดำาเนินการ
ทั้งหมด	 ประกอบกับมีภาระงานมากจึงไม่รู้ว่าโรงพยาบาลได้มีการเรียกเก็บเงินจาก
สถานพยาบาล	(คลินิก)	ของตนหรือไม่	แต่ต่อมาเม่ือมีการร้องเรียนได้นำาเงินชำาระค่า
ส่งตรวจเลือดและสิ่งชันสูตรให้แก่โรงพยาบาลจำานวนเงิน	๙๒๔,๖๑๐	บาทแล้ว
	 พฤติการณ์ของนายแพทย์ฐานสิบ	 ซ่ึงเป็นผู้อำานวยการโรงพยาบาล	 เป็นการ
ไม่รักษาช่ือเสียงและเส่ือมเสียต่อเกียรติศักด์ิของตำาแหน่งหน้าท่ีราชการ	 ฐานกระทำาการ
อื่นใดอันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง	 ตามมาตรา	 ๙๘	 วรรคสอง	 แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๓๕	ประกอบกับมาตรา	๑๓๓	
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	และฐานกระทำาการอัน
ได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง	 ตามมาตรา	 ๘๕	 (๔)	 แห่งพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการพลเรือน	พ.ศ.	๒๕๕๑	ลงโทษปลดออกจากราชการ
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เรื่อง ไม่ใช่ย�ตำ�ร�หลวง

	 นายแพทย์แอนาล็อก	ผู้อำานวยการโรงพยาบาล	และเป็นประธานคณะกรรมการ
สวัสดิการโรงพยาบาล	 และมีหน้าท่ีอนุมัติจัดซ้ือยาและควบคุมกำากับการปฏิบัติงาน
ของ	นายแดง	 เภสัชกรชำานาญการ	 ซ่ึงมีหน้าท่ีจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์	 ในปี	พ.ศ.	๒๕๕๔	
นายแดง	 ตำาแหน่งเภสัชกรชำานาญการ	 ได้ส่ังซ้ือยาแก้หวัดสูตรผสม	 ท่ีมีส่วนประกอบ	
ซูโดอีเฟดรีน	(pseudoephedrine)	โดยนายแพทย์แอนาล็อก	ผู้อำานวยการโรงพยาบาล	
ลงนามในใบสั่งซื้อยา	 โดยใช้เงินสวัสดิการของโรงพยาบาล	 ซื้อยาจากบริษัทยา
หลายแห่ง	รวม	๓๗	คร้ัง	 คิดเป็น	จำานวน	๑,๓๑๑,๐๐๐	 เม็ด	 ซ่ึงมีปริมาณการจัดซ้ือ
สูงมากเกินกว่าความจำาเป็นท่ีต้องใช้ในโรงพยาบาล	 โดยไม่นำายาที่ซื้อลงบัญชีคลัง
เวชภัณฑ์ของโรงพยาบาล	 แต่ได้นำาไปขายให้กับนายขายยา	 ผู้แทนยาได้กำาไรเม็ดละ	
๐.๘๐	บาท	และต่อมาเจ้าหน้าที่ตำารวจจับกุมดำาเนินคดีอาญา
	 พฤติการณ์ของนายแพทย์แอนาล็อก	 ผู้อำานวยการโรงพยาบาล	 ในฐานะ
ประธานกรรมการเงินสวัสดิการ	 และนายแดง	 เภสัชกรชำานาญการ	 กรรมการสวัสดิการ	
(บริหารกองทุนยา/หารายได้)	 ของโรงพยาบาล	 ซึ่งมีอำานาจลงนามเบิกถอนเงิน
สวัสดิการและเบิกจ่ายเงินชำาระค่ายาแก้หวัดสูตรผสมที่มีส่วนประกอบซูโดอีเฟดรีน	
(pseudoephedrine)	 จึงเป็นการสั่งซื้อยาแก้หวัดสูตรผสมที่มีส่วนประกอบ	 ซูโด
อีเฟดรีน	 (pseudoephedrine)	 จำานวนมากถึง	 ๑,๓๑๑,๐๐๐	 เม็ด	 หากสั่งจ่ายให้แก่
ผู้ป่วยครั้งละ	 ๒๐	 เม็ด	 ต้องจ่ายให้แก่คนไข้มากกว่า	 ๕๐,๐๐๐	 คน	 ซึ่งเป็นปริมาณ
เกินกว่าโรงพยาบาลขนาด	๓๐	เตียง	พฤติการณ์เป็นการใช้อำานาจหน้าที่โดยมิชอบ	
เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง	 ฐานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
โดยทุจริต	 ตามมาตรา	 ๘๕	 (๑)	 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน	
พ.ศ.	๒๕๕๑	ลงโทษไล่	นายแพทย์แอนาล็อก	และนายแดง	ออกจากราชการ
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บทที่๒
ร่�ง พระร�ชบัญญัติ
ว่�ด้วยคว�มผิดเกี่ยวกับ
ก�รขัดกันระหว่�ง
ประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....
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	 สภาขับเคล่ือนการปฏิรูปประเทศได้เสนอร่างพระราชบัญญัติว่า

ด้วยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์

ส่วนรวม	 พ.ศ.	 ....	 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้การบริหารงานของรัฐเป็นไป

ด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน	 รวมทั้งต้องให้

ประชาชนปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยในความซื่อสัตย์สุจริต	 ของ

ผู้มีหน้าที่ในการบริหารงานของรัฐ	 จึงต้องห้ามการกระทำาอันเป็นการ

ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลของผู้มีหน้าที่ดังกล่าวกับประโยชน์

ส่วนรวม	 อีกทั้งยังเป็นการแสดงเจตจำานงอย่างเด่นชัดของรัฐบาลไทย

ต่อประชาคมโลกถึงความมุ่งม่ันอย่างต่อเนื่องในการแก้ไขปัญหาการ

ทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังเพ่ือความม่ันคงและภาพลักษณ์ท่ีดี

ของประเทศ

	 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว่าง

ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	 พ.ศ.	 ....	 ที่จะต้องมีความรู้	

ความเข้าใจ	โดยขอหยิบยกในมาตรา	๕	มาตรา	๗	มาตรา	๒๐	และมาตรา	

๒๑	ดังนี้

	 มาตรา	๕	ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรง

หรือทางอ้อมเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น	 ซึ่งเป็นการขัดกัน

ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	 แต่การใช้ตำาแหน่งหน้าท่ี

แทนหน่วยงานของรัฐเพ่ือประโยชน์ของหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐสังกัด

อยู่มิให้ถือว่าเป็นการกระทำาตามมาตรานี้

ร่�ง พระร�ชบัญญัติว่�ด้วยคว�มผิด

เกี่ยวกับก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนบุคคล

กับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....
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	 การกระทำาอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้	 ให้ถือว่าเป็นการขัดกัน

ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมตามวรรคหนึ่งด้วย

	 (๑)	 การกระทำาที่เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล

กับประโยชน์ส่วนรวมตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 เว้นแต่ท่ีกำาหนดไว้

เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัตินี้

	 (๒)	 การกำาหนดนโยบายหรือการเสนอหรือให้ความเห็นชอบร่าง

กฎหมายหรือร่างกฎซ่ึงเอ้ือประโยชน์เป็นการเฉพาะต่อกิจการท่ีตน	 คู่สมรส	

บุตร	หรือบิดามารดา	มีส่วนได้เสียเกินกว่า	ส่วนได้เสียตามปกติท่ีบุคคลท่ัวไป

มีอยู่	 ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล	 การเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นเกินร้อยละห้า

ของนิติบุคคลนั้นถือว่าเป็นการมีส่วนได้เสียเกินกว่าส่วนได้เสียตามปกติ

เว้นแต่เป็นการดำาเนินการตามคำาสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือผู้กำากับดูแล	

	 (๓)	 การใช้ข้อมูลภายในของรัฐท่ียังเป็นความลับอยู่ซ่ึงตนได้รับ

หรือจากการปฏิบัติราชการ	การปฏิบัติหน้าท่ีหรือการใช้อำานาจในตำาแหน่ง

หน้าที่โดยทุจริต	

	 (๔)	 การริเริ่ม	 เสนอ	 จัดทำา	 หรืออนุมัติโครงการของรัฐหรือของ

หน่วยงานของรัฐโดยทุจริต	 หรือเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลหน่ึง

บุคคลใดโดยเฉพาะไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	

	 (๕)	 การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานท่ีตนสังกัดหรือท่ีตนปฏิบัติหน้าท่ี

อยู่	ไปเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น	เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วย

กฎหมายหรือกฎ	หรือทรัพย์สินนั้นมีราคาเล็กน้อย	

	 (๖)	 การใช้ตำาแหน่งหรืออำานาจหน้าที่ซึ่งตนมีอยู่โดยทุจริต	 ไปมี

อิทธิพลต่อการตัดสินใจโดยอิสระในการใช้อำานาจตามตำาแหน่งหน้าท่ีของ

เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดำารงตำาแหน่งอื่น	ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม	เพื่อให้

เจ้าหน้าท่ีของรัฐน้ันกระทำาการหรือไม่กระทำาการอย่างหน่ึงอย่างใด	ดังต่อไปน้ี

(ก)	อนุมัติ	อนุญาต	รับจดทะเบียน	หรือออกคำาส่ังทางปกครอง

อื่นที่ให้สิทธิประโยชน์อันอาจคำานวณเป็นเงินได้
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(ข)	ให้สัมปทาน	 ทำาสัญญา	 หรือทำานิติกรรม	 อันเป็นการให้

ประโยชน์แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด	

(ค)		บรรจุ	 แต่งต้ัง	 เล่ือนเงินเดือน	 เล่ือนข้ันเงินเดือน	 โอน	 ย้าย	

ดำาเนินการทางวินัย	 หรือให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐในบังคับบัญชา

หรือกำากับดูแลของเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งดำารงตำาแหน่งอ่ืน	

ดังกล่าว	พ้นจากตำาแหน่งหรือพ้นจากการปฏิบัติหน้าที่

(ง)	ไม่แจ้งความหรือไม่ร้องทุกข์เพื่อดำาเนินคดีอาญา

(จ)	ไม่ฟ้องคดี	 ไม่อุทธรณ์	 ไม่ฎีกา	 หรือไม่ดำาเนินการอื่นใด

เกี่ยวกับคดีหรือให้ถอนคำาร้องทุกข์	 ให้ถอนฟ้อง	 ให้ถอน

อุทธรณ์	หรือให้ถอนฎีกา	ไม่ว่าจะเป็นคดีประเภทใด

(ฉ)	ดำาเนินกระบวนพิจารณา	ทำาคำาพิพากษา	คำาส่ัง	คำาวินิจฉัย	

หรือคำาชี้ขาด	

(ช)	ไม่บังคับทางปกครอง	ไม่บังคับคดีหรือไม่บังคับตามคำาช้ีขาด	

	 การกระทำาตามวรรคสอง	 (๒)	 (๓)	และ	 (๔)	 ให้ใช้บังคับแก่ผู้ดำารง

ตำาแหน่งระดับสูง	ผู้บริหารระดับสูง	และผู้อำานวยการกองตามพระราชบัญญัติ

ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 และ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐตามท่ีคณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ประกาศกำาหนด	 ให้นำาความ

ในวรรคหนึ่ง	 วรรคสอง	 และวรรคสาม	 มาใช้บังคับแก่คู่สมรสหรือบุตร	

ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐซ่ึงกระทำาโดยอาศัยอิทธิพลของเจ้าหน้าท่ีของรัฐด้วย	

และในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจหรือยินยอมด้วยในการ	

กระทำาของคู่สมรสหรือบุตรดังกล่าวหรือรู้แล้วเพิกเฉยมิได้ดำาเนินการแก้ไข	

ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับโทษเช่นเดียวกับคู่สมรสหรือบุตรด้วย	

	 ให้นำาความในวรรคหนึ่ง	วรรคสอง	และวรรคสาม	มาใช้บังคับแก่

บุคคลซึ่งมิใช่บุคคลตามวรรคสี่	 และเป็นผู้กระทำาโดยอาศัยอิทธิพลของ

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ	ท่ีดำาเนินการในลักษณะผู้ใช้ผู้ถูกใช้	ผู้ร่วมดำาเนินการ	หรือ

ผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กระทำาการตามวรรคหนึ่ง	และ

วรรคสองด้วย	
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 เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้วรรคสอง	 (๕)	 ให้คณะรัฐมนตรี	

คณะกรรมการ	ข้าราชการรัฐสภา	คณะกรรมการบริหารศาล	องค์กรอิสระ

ตามรัฐธรรมนูญ	 หรือหัวหน้าหน่วยงานอ่ืนของรัฐ	 จัดให้มีระเบียบว่าด้วย

การอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินตามวรรคสอง	(๕)	สำาหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีอยู่

ในบังคับบัญชาหรือกำากับดูแล	 ทั้งนี้	 โดยมีมาตรฐานไม่ต่ำากว่าระเบียบ

ที่คณะรัฐมนตรีกำาหนด	 ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องกำาหนดในเรื่อง

ทรัพย์สิน	ดังต่อไปนี้

 (1) ย�นพ�หนะ 

 (2) เครื่องมือสื่อส�ร 

 (3) อ�ค�รสถ�นที่

 (4) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในสำ�นักง�น 

 (5) สิ่งส�ธ�รณูปโภค

	 มาตรา	 ๗	 ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐรับของขวัญ	 ของท่ีระลึก	 เงิน	

ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำานวณเป็นเงินได้ที่มีผู้มอบให้ใน

โอกาสที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานตามตำาแหน่งหน้าท่ีของตนหรือตาม

ที่ได้รับมอบหมาย	 แม้ว่าผู้มอบหมายจะระบุให้เป็นการส่วนตัวก็ตาม	

เว้นแต่เป็นส่ิงท่ีอาจได้รับตามกฎหมายหรือกฎ	 หรือเป็นส่ิงท่ีได้รับตามจำานวน

ท่ีสมควรตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าท่ี	หรือเป็นการรับการให้

ในลักษณะให้แก่บุคคลทั่วไป	หรือตามที่คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	กำาหนด

 เจ้�หน้�ที่ของรัฐที่ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดต�ม

วรรคหน่ึงท่ีตนไม่มีสิทธิได้รับ ต้องร�ยง�นและส่งมอบส่ิงน้ันให้หน่วยง�น

ท่ีตนสังกัดในโอก�สแรกท่ีกระทำ�ได้ไม่เกินส�มสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับ

ส่ิงน้ันไว้ และให้ส่ิงน้ันตกเป็นของหน่วยง�นของรัฐ โดยให้หน่วยง�น

นั้นจัดทำ�บัญชีไว้เป็นหลักฐ�นและเก็บรักษ�หรือจัดก�รสิ่งนั้น ทั้งนี้ 

ต�มระเบียบที่คณะกรรมก�ร ป.ป.ช. กำ�หนด
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	 ให้นำาความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับแก่คู่สมรสและญาติของเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐซ่ึงได้รับของขวัญ	 ของท่ีระลึก	 เงิน	 ทรัพย์สิน	 หรือประโยชน์อ่ืนใด

อันอาจคำานวณเป็นเงินได้เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่

ของรัฐด้วยโดยอนุโลม	 ในกรณีที่คู่สมรสหรือญาติไม่มีสิทธิรับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์ดังกล่าว	 ให้มีหน้าท่ีแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐทราบในโอกาสแรก	

ท่ีกระทำาได้แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับส่ิงน้ันไว้	 เพ่ือให้เจ้าหน้าท่ี

ของรัฐดำาเนินการตามวรรคสองต่อไป

	 มาตรา	๒๐	เจ้าหน้าท่ีของรัฐ	คู่สมรสหรือบุตรของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	

หรือบุคคล	ตามมาตรา	๕	วรรคห้า	ผู้ใดกระทำาการอันเป็นความผิดตาม

มาตรา	 ๕	 ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินห้าปี	 หรือปรับไม่เกินหน่ึงแสนบาท	

หรือทั้งจำาทั้งปรับ

	 มาตรา	 ๒๑	 เจ้าหน้าที่ของรัฐ	 คู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่

ของรัฐ	 ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา	 ๗	 โดยไม่แจ้งรายงานหรือไม่ส่งมอบ

ทรัพย์สินภายในเวลาที่กำาหนด	 ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสามปี	 หรือ

ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท	หรือทั้งจำาทั้งปรับ
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บทที่๓
คว�มเสี่ยงเกี่ยวกับก�รปฏิบัติง�น
ที่เกี่ยวกับก�รปฏิบัติง�นที่อ�จเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข
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	 ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต	 กระทรวงสาธารณสุข	 (ศปท.)	

ดำาเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์

ทับซ้อน	โดยวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์

ทับซ้อนตามมาตรฐาน	COSO	(The	Committee	of	Sponsoring	Or-

ganizations	 of	 the	 Tread	 way	 Commission)	 เป็นกรอบการวิเคราะห์

ความเส่ียงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน	

	 การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	 เป็นการวิเคราะห์

ระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของความเส่ียงต่างๆ	 เพ่ือประเมินโอกาสและ

ผลกระทบของความเส่ียง	 และดำาเนินการวิเคราะห์และจัดลำาดับความเส่ียง	

โดยกำาหนดเกณฑ์การประเมินมาตรฐานท่ีจะใช้ในการประเมินความเส่ียง

ด้านผลประโยชน์ทับซ้อน	 ได้แก่	 ระดับโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียง	 (Likeli-

hood)	และความรุนแรงของผลกระทบ	(Impact)	และระดับความเส่ียง	ท้ังน้ี	

กำาหนดเกณฑ์ในเชิงคุณภาพเน่ืองจากเป็นข้อมูลเชิงพรรณนาท่ีไม่สามารถ

ระบุเป็นตัวเลข	หรือจำานวนเงินท่ีชัดเจนได้

เกณฑ์ระดับโอก�สท่ีจะเกิดคว�มเส่ียง (Likelihood) เชิงคุณภ�พ

ระดับ โอก�สที่เกิด คำ�อธิบ�ย

๕ สูงมาก มีโอกาสเกิดขึ้นเป็นประจำา

๔ สูง มีโอกาสเกิดขึ้นบ่อยครั้ง

๓ ปานกลาง มีโอกาสเกิดขึ้นบางครั้ง

๒ น้อย มีโอกาสเกิดขึ้นน้อยครั้ง

๑ น้อยมาก มีโอกาสเกิดขึ้นยาก
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เกณฑ์ระดับคว�มรุนแรงของผลกระทบ (Impact) เชิงคุณภ�พ 

ท่ีส่งผลกระทบด้�นก�รดำ�เนินง�น (บุคล�กร)

ระดับ โอก�สที่เกิด คำ�อธิบ�ย

๕ สูงมาก ถูกลงโทษทางวินัยร้ายแรง

๔ สูง ถูกลงโทษทางวินัยอย่างไม่ร้ายแรง	

๓ ปานกลาง สร้างบรรยากาศในการทำางานที่ไม่เหมาะสม

๒ น้อย สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานบ่อยครั้ง

๑ น้อยมาก สร้างความไม่สะดวกต่อการปฏิบัติงานนานๆ	คร้ัง
 

	 ระดับของความเส่ียง	 (Degree	of	Risk)	แสดงถึงระดับความสำาคัญ

ในการบริหารความเส่ียง	 โดยพิจารณาจากผลคูณของระดับโอกาสท่ีจะเกิด

ความเส่ียง	(Likelihood)	กับระดับความรุนแรงของผลกระทบ	(Impact)	ของ

ความเส่ียงแต่ละสาเหตุ	 (โอกาส	×	ผลกระทบ)	กำาหนดเกณฑ์ไว้	๔	ระดับ	

ดังน้ี

ระดับ ระดับคว�มเสี่ยง ช่วงคะแนน

๑ ความเส่ียงระดับสูงมาก	(Extreme	Risk	:	E) ๑๕-๒๕	คะแนน

๒ ความเส่ียงระดับสูง	(High	Risk	:	H) ๙-๑๔	คะแนน

๓ ความเส่ียงระดับปานกลาง	(Moderate	Risk	:	M) ๔-๘	คะแนน

๔ ความเส่ียงระดับต่ำา	(Low	Risk	:	L) ๑-๓	คะแนน

	 ในการวิเคราะห์ความเส่ียงจะต้องมีการกำาหนดแผนภูมิความเส่ียง	

(Risk	 Profile)	 ท่ีได้จากการพิจารณาจัดระดับความสำาคัญของความเส่ียง

จากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง	 (Likelihood)	 และผลกระทบที่เกิดขึ้น	

(Impact)	 และขอบเขตของระดับความเสี่ยงที่สามารถยอมรับได้	 (Risk	

Appetite	Boundary)	โดยท่ี
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	 ซ่ึงจัดแบ่ง	เป็น	๔	ระดับ	สามารถแสดงเป็น	Risk	Profile	แบ่งพ้ืนท่ี

เป็น	๔	ส่วน	(4	Quadrants)	ใช้เกณฑ์ในการจัดแบ่ง	ดังนี้

ระดับคว�มเสี่ยง
คะแนนระดับ

คว�มเสี่ยง
ม�ตรก�รกำ�หนด

ก�รแสดงสี

สัญลักษณ์

ต่ำา	(Low) ๑–๓	คะแนน ยอมรับความเส่ียง สีเขียว	

ปานกลาง	(Medium) ๔–๘	คะแนน
ยอมรับความเส่ียง	แต่
มีมาตรการควบคุมความเส่ียง

สีเหลือง

เส่ียงสูง	(High) ๙-๑๔	คะแนน มีมาตรการลดความเส่ียง สีส้ม

เส่ียงสูงมาก	
(Extreme)

๑๕-๒๕	คะแนน
มีมาตรการลด	และประเมินซ้ำา	
หรือถ่ายโอนความเส่ียง

สีแดง

	 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิด	

ผลประโยชน์ทับซ้อนสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง	ประจำาปี	

งบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	

ผลก�รวิเคร�ะห์คว�มเสี่ยง

ด้�นผลประโยชน์ทับซ้อน

จัดลำ�ดับคว�มสำ�คัญ

ของคว�มเสี่ยง

(๑)	การจัดหาพัสดุ ลำาดับ	๑	(สูงมาก	=	๒๕	คะแนน)

(๒)	การจัดทำาโครงการฝึกอบรม	
				ศึกษาดูงาน	ประชุม	และสัมมนา

ลำาดับ	๑	(สูงมาก	=	๒๕	คะแนน)

(๓)	การเบิกค่าตอบแทน ลำาดับ	๒	(สูงมาก	=	๑๖	คะแนน)

(๔)	การใช้รถราชการ ลำาดับ	๒	(สูงมาก	=	๑๖	คะแนน)

ระดับคว�มเส่ียง 

=

โอก�สในก�รเกิดเหตุก�รณ์ต่�งๆ x คว�มรุนแรงของเหตุก�รณ์ต่�งๆ

(Likelihood x Impact) 
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ก�รจัดทำ�แผนภูมิคว�มเส่ียง (Risk Map)

ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

โอกาสที่จะเกิดความเสียหาย	(Likelihood)

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

ความเสี่ยงที่ยอมรับไม่ได้

ความเสี่ยงที่ยอมรับได้

คว
าม

รุน
แร
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ม�ตรก�รป้องกันและปร�บปร�มก�รทุจริต 
กระทรวงส�ธ�รณสุข

๑.	 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริต	 กระทรวงสาธารณสุข	
๓	ป.	๑	ค.	(ปลูก/ปลุกจิตสำานึก	ป้องกัน	ปราบปราม	และสร้างเครือข่าย)	

	 มุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ	
กำาหนดให้มีการบริหารงานท่ีโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล	 ซ่ึงเป็น	 ๑	 ใน	 ๔	
ยุทธศาสตร์สำาคัญในการปฏิรูปกระทรวงสาธารณสุข	 ประกอบด้วย	
ปลูก/ปลุกจิตสำ�นึก	สร้างจิตสำานึก	ปรับฐานความคิดด้านการต่อต้านการทุจริต
ท่ีตัวบุคคล	สร้างพลังคุณธรรมขับเคล่ือนสังคม	ป้องกัน สร้างระบบคุณธรรม
และยกระดับความโปร่งใสในการดำาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ	 เข้มแข็ง	
ปร�บปร�ม	 ปรับปรุงกฎ	 ระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริตและปิดช่องโหว่		
กำาหนดมาตรการลงโทษผู้กระทำาผิดอย่าง	รวดเร็วและเป็นธรรม	เครือข่�ย 
สร้างกลไกภาคประชาชน	 (อสม.)	 ภาคประชาสังคมในการเฝ้าระวัง	
แจ้งเบาะแส	และสร้างความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบ	
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๒.	 ประกาศสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 เรื่อง	 มาตรการ

ป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ	

ในสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ประจำาปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒๕๖๐

	 สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 ประกาศมาตรการป้องกัน

การทุจริตและแก้ไขการกระทำาผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐในสังกัดสำานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 โดย

กำาหนดมาตรการสำาคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต	 การบริหาร

งานท่ีโปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 และการแก้ไขปัญหาการกระทำาผิดวินัยของ

เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีสอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงาน

ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ส่วนกลาง	 ประจำาปีงบประมาณ	 พ.ศ.	 ๒๕๖๐	 โดยเฉพาะอย่างยิ่ง	

ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์	

ทับซ้อนสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขส่วนกลาง	พบว่า	 (๑)	การจัดหา

พัสดุ	มีความเสี่ยงสูงมาก	มีคะแนน	๒๕	คะแนน	(๒)	การจัดทำาโครงการ

ฝึกอบรม	ศึกษาดูงาน	ประชุม	และสัมมนา	มีความเส่ียงสูงมาก	มีคะแนน	

๒๕	คะแนน	 (๓)	 การเบิกค่าตอบแทน	มีความเสี่ยงสูงมาก	มีคะแนน	

๑๖	คะแนน	และ	(๔)	การใช้รถราชการ	มีความเสี่ยงสูงมาก	มีคะแนน	

๑๖	 คะแนน	 ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงฯ	 ยังมีความสอดคล้องกับ

ผลการตรวจสอบของสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	 และรายงานผล

การกระทำาผิดวินัยข้าราชการพลเรือนท่ีได้จากการร้องเรียน	 กล่าวโทษ	 และ

พบเป็นสาเหตุของการกระทำาผิดวินัยมากที่สุดของสำานักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุขในรอบ	๓	ปี	คือตั้งแต่ปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๗	

ถึงปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๕๙	ของกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม

อีกด้วย

	 สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 กำาหนดมาตรการสำาคัญเร่งด่วน

เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต	 การบริหารงานที่โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	
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และการแก้ไขปัญหาการกระทำาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ	 ตามประกาศ

มาตรการป้องกันการทุจริตและแก้ไขการกระทำาผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐ	

ในสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 ประจำาปีงบประมาณ	

พ.ศ.	๒๕๖๐	ดังต่อไปนี้	

	 ๑.		 มาตรการการใช้รถราชการ

	 ๒.		 มาตรการการเบิกค่าตอบแทน

	 ๓.	 มาตรการการจัดทำาโครงการฝึกอบรม	 ศึกษาดูงาน	 ประชุม	

และสัมมนา

	 ๔.	 มาตรการการจัดหาพัสดุ

มีวัตถุประสงค์เพื่อ

	 ๑.	 สร้าง	 สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต	 และแสดงเจตจำานงสุจริตใน

การบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ	

ผลประโยชน์ส่วนรวม

	 ๒.	 แสดงความมุ่งม่ันในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

	 ๓.	 ตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่

รัฐ	ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำาแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้

โดยชอบตามกฎหมาย	ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม	เป็นแบบอย่างที่ดี

ยืนหยัดทำาในส่ิงท่ีถูกต้อง	เป็นธรรม	ถูกกฎหมาย	โปร่งใส	และตรวจสอบได้

	 ๔.	 สร้างความเช่ือม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่

ผู้รับบริการ	ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	และประชาชน

โดยกำ�หนดนโยบ�ยหลักและแนวท�งปฏิบัติ ดังนี้

นโยบ�ยหลัก

	 ๑.	 มุ่งเน้นการสร้าง	 สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตไม่ให้เกิดการแสวงหา

ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำาแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย	
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	 ๒.	 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสุข	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม

ในความรับผิดชอบต่อหน้าที่

	 ๓.	 มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซ้ือ	จ้าง	เช่า	แลกเปล่ียน	

หรือโดยวิธีอ่ืนใดให้สอดคล้องกับประกาศ	 ระเบียบ	 หลักเกณฑ์	 วิธีปฏิบัติ	

และมติคณะรัฐมนตรีท่ีเก่ียวข้อง	รวมถึงดำาเนินการตามเกณฑ์การประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ	

(Integrity	and	Transparency	Assessment	:	ITA)

แนวท�งปฏิบัติ

	 ๑.	 เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

	 	 (๑.๑)	 ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ	

พ.ศ.	๒๕๒๓	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

	 	 (๑.๒)	 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงิน

ตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 	 (๑.๓)	 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการ

ฝึกอบรม	 การจัดงาน	 และการประชุมระหว่างประเทศ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๙	

และที่แก้ไขเพิ่มเติม

	 	 (๑.๔)	 ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	 พ.ศ.	

๒๕๓๕	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

	 	 (๑.๕)	 พระราชกฤษฎีกา	มติคณะรัฐมนตรี	ประกาศ	ข้อบังคับ	

หลักเกณฑ์	และอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

	 ๒.	 หน่วยงานดำาเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและ

การบริหารความเสี่ยง

	 ๓.	 หากพบว่ามีการกระทำาผิด	 ต้องดำาเนินการทางวินัย	 ละเมิด	

และอาญาอย่างเคร่งครัด
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บทที่๔
หลักก�ร
จัดก�รผลประโยชน์ทับซ้อน
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1.  ปกป้องประโยชน์ส�ธ�รณะ : 

 การปฏิบัติหน้าท่ีไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรกซ้อน	รวมถึงความเห็น

และทัศนคติส่วนบุคคล	มีความเป็นกลาง	ไม่มีอคติ	ลำาเอียง

๒.  สนับสนุนคว�มโปร่งใสและคว�มพร้อมรับผิด : 

	 เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ	 หรือการเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตัว	 หรือ

ความสัมพันธ์ท่ีอาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ี

3.  ส่งเสริมคว�มรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่�ง : 

	 การปฏิบัติตนท่ียึดหลักคุณธรรม	และความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ี

ในการหลีกเล่ียงผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเฉพาะผู้บริหารต้องเป็น

แบบอย่าง

4.  สร้�งวัฒนธรรมองค์กร : 

	 สร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนการหลีกเล่ียงประโยชน์ทับซ้อน	 และ

สร้างวัฒนธรรมแห่งความซ่ือสัตย์

จุดเส่ียงของผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑.	การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน	

๒.	การทำาสัญญาจัดซ้ือจัดจ้าง	

๓.	การตรวจตราเพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทำางานหรือ

อุปกรณ์	

๔.	การอนุมัติ/อนุญาต	การออกใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ	

๕.	การกระจายงบประมาณ	

๖.	การปรับการลงโทษ	

๗.	การให้เงินหรือส่ิงของช่วยเหลือผู้เดือดร้อนการตัดสินข้อพิพาท	

๘.	การรับของขวัญของกำานัลจากผู้ท่ีมาติดต่ออันเก่ียวข้องในการ

ปฏิบัติหน้าท่ี
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แนวท�งก�รป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ก�รให้-ก�รรับของขวัญและผลประโยชน์

	 หลักการและแนวคิดน้ีสามารถประยุกต์ใช้ประกอบการดำาเนินการ

ตามนโยบายการให้และรับของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการ

พลเรือนและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	

ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการ	 ตามพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๑	 และประกาศคณะกรรมการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 เร่ือง	 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน

หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๓	

และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์

ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	พ.ศ.	....	

1. รับในฐ�นะเจ้�หน้�ที่
ของรัฐ โดยหลักก�รรับไม่ได้
ทุกกรณี ไม่ว่�ก่อน ขณะ หรือ

หลังก�รปฏิบัติหน้�ที่ 
เว้นแต่มีกฎหม�ยให้รับ

2. รับในฐ�นะส่วนตัว
ไม่ได้ห้�มรับ แต่ต้อง
ปฏิบัติต�มกฎหม�ย 

หลักเกณฑ์ และต้องร�ยง�น
ต�มเงื่อนไขที่กำ�หนด

ก�รรับทรัพย์สิน 
แบ่งเป็น 2 กรณี คือ
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เจตน�รมณ์

	 เน่ืองจากความเช่ือถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ

ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐว่า	 จะต้องตัดสินใจและกระทำาหน้าท่ีโดย

ยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก	ปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคลหาก

ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ท่ีทำาให้

มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ	และการกระทำาหน้าท่ีถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ	

ย่อมทำาลายความเช่ือถือไว้วางใจของประชาชน	 กระทบต่อความถูกต้อง

ชอบธรรมท่ีองค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการ	 รวมท้ังกระทบต่อ

กระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตยและท่ีสำาคัญคือ	 หลักเกณฑ์

ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 ข้าราชการ

และเจ้าหน้าท่ีภาครัฐจะรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดไม่ได้	 เว้นแต่โดย

ธรรมจรรยาเท่าน้ัน	 ซ่ึงก็หมายถึงตามปกติ	ธรรมเนียมประเพณี	เช่น	 วันเกิด	

วันปีใหม่	และต้องอยู่ในเง่ือนไขว่าจะรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด	จาก

ญาติ	พ่ีน้องตามฐานานุรูปแต่ถ้าเป็นบุคคลอ่ืนไม่เกิน	๓,๐๐๐	บาท

	 รวมถึงเจตนารมณ์ของร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับ

การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	พ.ศ.	....	เพ่ือ

ให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุด

ต่อประชาชน	 รวมท้ังต้องให้ประชาชนปราศจากความเคลือบแคลงสงสัย

ในความซ่ือสัตย์สุจริต	 ของผู้มีหน้าท่ีในการบริหารงานของรัฐ	 จึงต้องห้าม

การกระทำาอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลของผู้มีหน้าท่ีดัง

กล่าวกับประโยชน์ส่วนรวม	 อีกท้ังยังเป็นการแสดงเจตจำานงอย่างเด่นชัด

ของรัฐบาลไทยต่อประชาคมโลกถึงความมุ่งม่ันอย่างต่อเน่ืองในการแก้ไข

ปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างจริงจังเพื่อความมั่นคงและ

ภาพลักษณ์ท่ีดีของประเทศ
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	 ๒.	 ของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใด	 สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน	

หรืออาจไม่สามารถตีค่า	ตีราคาได้

	 ๓.	 ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาได้	 (Tangible	 gifts)	 หมายรวมถึง	

สินค้าบริโภค	 ความบันเทิง	 การต้อนรับให้ที่พัก	 การเดินทาง	 อุปกรณ์

เคร่ืองใช้	 เช่น	 ตัวอย่างสินค้า	 บัตรของขวัญ	 เคร่ืองใช้ส่วนตัว	 บัตรกำานัล	

บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ	และเงิน	เป็นต้น

	 ๔.	 ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดท่ีคิดเป็นราคาไม่ได้	 (Intangible	

Gifts	and	Benefits)	หมายถึง	ส่ิงใดๆ	หรือบริการใดๆ	ท่ีไม่สามารถคิดเป็น

ราคาท่ีจะซ้ือขายได้	อาทิเช่น	การให้บริการส่วนตัว	การปฏิบัติด้วยความชอบ

ส่วนตน	 การเข้าถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้

รับประโยชน์มากกว่าคนอ่ืนๆ

อะไรคือของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดท่ีใช้ในคว�มหม�ยน้ี

	 ๑.	 ของขวัญและประโยชน์อ่ืนใด	หมายถึง	ส่ิงใดๆ	หรือบริการใดๆ	

(เงินทรัพย์สิน	 ส่ิงของ	 บริการหรืออ่ืนๆ	 ท่ีมีมูลค่า)	 ท่ีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี

ภาครัฐให้และ/หรือได้รับท่ีนอกเหนือจาก	เงินเดือน	รายได้	และผลประโยชน์

จากการจ้างงานในราชการปกติ
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ข้อเสนอแนะในก�รพิจ�รณ�เก่ียวกับก�รให้-รับของขวัญ
และหรือผลประโยชน์อ่ืนใด

เราจะจัดการอย่างไร

					ข้อคำาถามท่ีใช้ในการตัดสินใจว่า	จะรับ	หรือ

ไม่รับของขวัญและ/หรือผลประโยชน์	มี	๓	คำาถาม	

คือ

1. เร�ควรรับหรือไม่

2. เร�ต้องร�ยง�นหรือไม่

3.  เร�ส�ม�รถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่

  

 1. เร�ควรรับหรือไม่

	 ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ	 แต่มีหลายโอกาส

ที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้	 หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตาม

ขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน

ในสังคม	อย่างไรก็ตาม	มีหลายโอกาสท่ีไม่เป็นการเหมาะสมอย่างย่ิงท่ีจะรับ

 1) ถ้�เป็นก�รให้เงิน ท่�นจะต้องปฏิเสธไม่ว่�จะเป็นโอก�สใดๆ 

การรับเงินสดหรือส่ิงใดๆ	 ท่ีสามารถเปล่ียนกลับมาเป็นเงิน	 เช่น	 ล็อตเตอร่ี	

หุ้น	พันธบัตร	เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม	และอาจเข้าข่ายการรับสินบน

	 	 ๑.๑)	 การถูกเสนอส่ิงใดๆ	 นอกเหนือจากเงินน้ัน	 ส่ิงท่ีควรนำา

มาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ	คือ

	 	 	 ๑.๑.๑)	 ทำาไมเขาจึงเสนอให้	 เช่น	 ให้แทนคำาขอบคุณ	

การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม่

	 	 	 ๑.๑.๒)	 ความประทับใจของท่านต่อของขวัญ	 และ/หรือ	

ผลประโยชน์ท่ีจะส่งผลต่อการทำางานในอนาคต
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	 	 ๑.๒)	 ถ้าท่านทำางานอยู่ในกลุ่มเส่ียง	 อ่อนไหว	หรืออยู่ในข่าย

ท่ีต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ	 เช่น	 งานตรวจสอบภายใน	 และงาน

ตรวจคุณภาพต่างๆ	การจัดซ้ือจัดจ้าง	การออกใบอนุญาต	หรือการอนุมัติ/

อนุญาตต่างๆ	ฯลฯ	ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเร่ืองน้ี

มากกว่าบุคคลกลุ่มอ่ืน

 2) ก�รรับก่อให้เกิดก�รขัดแย้งระหว่�งผลประโยชน์ส่วนตน

และส่วนรวมหรือไม่ หากการรับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์

ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ	 แล้วผลประโยชน์ส่วนตนท่ีได้รับกลาย

เป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ	 หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อ

สาธารณชนว่าเป็นการประพฤติโดยมิชอบ

“ไม่ว่�ของขวัญและหรือผลประโยชน์น้ัน
จะมีค่�เพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรรับ
เพร�ะก่อให้เกิดคว�มรู้สึกผูกพัน

หรือพันธะกับผู้ให้
และอ�จก่อให้เกิดคว�มเส่ือมศรัทธ�

ต่อประช�ชน”

	 การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม	 เป็นตัวกระตุ้น

ให้เกิดการประพฤติมิชอบ	 และการทุจริตคอร์รัปช่ัน	 ในแต่ละส่วนราชการ

ควรกำาหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง	 โดย

ส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ	ควร

กำาหนดนโยบายด้านน้ีอย่างเคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอ่ืนๆ	
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 หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพ้ืนฐานท่ีว่า	 “ก�รกระทำ�
และก�รตัดสินใจใดๆ จะต้องกระทำ�ด้วยคว�มเป็นกล�ง ปร�ศจ�ก
ก�รมีส่วนได้ส่วนเสียในก�รให้บริก�ร และปกป้องผลประโยชน์ของ
สังคมไทยโดยรวม”
	 ดังน้ัน	 องค์กรหรือบุคคลใดๆ	 ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์
มาแสวงหาความชอบธรรม		ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง	
เหนือองค์กรหรือบุคคลอ่ืน	 ทำาให้เกิดความส่ันคลอนความเช่ือถือไว้วางใจ
ท่ีประชาสังคมมีต่อภาครัฐและทำาให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม
	 ประการสำาคัญ	 สมาชิกท้ังหมดในสังคม	 ต้องได้รับการปฏิบัติอย่าง
เป็นธรรมภายใต้ระบอบประชาธิปไตย	 ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ	
มีพันธะผูกพันท่ีจะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม	 โดยกระทำาและแสดงออก
โดยยึดมาตรฐานความโปร่งใสความพร้อมรับผิดชอบ	และแสดงพฤติกรรม
ท่ีถูกต้อง	เท่ียงธรรม	ตลอดเวลาท่ีมีอาชีพรับข้าราชการ

 2. เร�ต้องร�ยง�นหรือไม่

	 การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์	 ตัดสินจาก
หลักการต่อไปน้ี
 1) ธรรมช�ติของผู้ให้ พิจารณาตามกฎหมาย	 กฎระเบียบ
ท่ีเก่ียวข้อง	 เช่น	 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ	 รวมท้ังนโยบายของหน่วยงาน	 เช่น	 การห้ามรับของขวัญหรือ
ประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลท่ีกำาลังจะมาทำาการค้า	 การสัญญา
ว่าจะให้-รับกับองค์กรหรือบุคคลท่ีจะขอทำาใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบ
ด้านต่างๆ	ฯลฯ
	 หน่วยงานควรกำาหนดนโยบายด้านน้ีให้เคร่งครัดและมีกระบวนการ
ที่ช่วยให้ข้าราชการ	 และเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่าง
เหมาะสม	 การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ	 ต้องมี

การลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ	
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 2) บทบ�ทหน้�ท่ีของท่�นในองค์กร		ถ้าข้าราชการน้ันๆ	ทำางาน

ในขอบข่ายท่ีอ่อนไหว	 และต้องการความเช่ือถือไว้วางใจเป็นพิเศษ	 และ

หรือกลุ่มท่ีเก่ียวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ท้ังจากระดับองค์กร	

และระดับบุคคล	 อาทิเช่น	 งานตรวจสอบ	 งานจัดซื้อจัดจ้าง	 การให้

ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต	 ฯลฯ	 ควรให้แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กร

มีความเท่ียงธรรม	 และจะไม่ถูกต้ังข้อสงสัย	 แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้

กำาหนดนโยบายเก่ียวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ	 และ

มิได้กำาหนดให้รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์ท่านควรดำารง

ความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือ	

ผลประโยชน์น้ันๆ

	 หลักการการกำาหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใดต้องควร

รายงานหรือไม่	ควรจะต้องให้องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่	หรือควรตกเป็นของ

ข้าราชการให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า	๓,๐๐๐	บาท	

ท้ังน้ี	 ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามทุจริต	

แห่งชาติ	 เรื่อง	 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย

ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๔๓	และเป็นไปตามมาตรา	๗	

แห่งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์

ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	พ.ศ.	....		

แนวท�งปฏิบัติ

	 •	ของขวัญท้ังหมดท่ีมีคุณค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์	เช่น	

งานศิลปะ	พระพุทธรูป	เคร่ืองประดับโบราณ	ฯลฯ	แม้จะมีขนาดเล็กหรือ

เป็นเรื่องเล็กน้อยของขวัญนั้นๆ	ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กร	 ไม่ว่าจะ

มีค่าราคาเท่าใด

	 •	 ของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับเม่ือเทียบกับราคาตลาด	 มีค่า

น้อยกว่า	๓,๐๐๐	บาท	ไม่ต้องรายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้
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	 •		 ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ	 เม่ือเทียบกับราคาตลาดมีค่า

เกิน	๓,๐๐๐	บาท	ต้องรายงานหน่วยงานและลงทะเบียนไว้

	 •	 ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาด	 ระหว่าง	

๓,๐๐๐-๑๕,๐๐๐	 บาท	 และเจ้าหน้าท่ีมีความจำาเป็นต้องรับให้องค์กรโดย

หัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่าสมควรให้ข้าราชการ	 หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ	

คนน้ันๆ	รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่

	 •	 ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีมีค่าทางการตลาดมากกว่า	

๑๕,๐๐๐	บาท	ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สินขององค์กร	เพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะ

และหรือตามความเหมาะสมองค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการ

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป	 เช่น	 ของขวัญใน

การย้ายหน่วยงานในขณะดำารงตำาแหน่งเดิม	 ของขวัญในโอกาสเกษียณ

อายุราชการหรือลาออกจากงาน	 ของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีเพ่ือนร่วมงาน

ให้เม่ือเจ็บป่วย	ฯลฯ

 •  ถ้าในปีงบประมาณใดๆ	คุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์

ที่ได้รับจากผู้ให้คนเดียวกัน	 กลุ่มเดียวกัน	 หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กัน

หลายๆ	 ครั้ง	 เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า	 ๓,๐๐๐	 บาท	 ต้องรายงาน

ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างท่ีได้รับ

	 •	 ถ้าในปีงบประมาณใดๆ	ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จาก

ผู้รับบริการแม้จะต่างคน	ต่างกลุ่ม	เพ่ือเป็นการขอบคุณในการให้บริการท่ีดี

แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่าสามพันบาท	 ต้องรายงานของขวัญหรือ

ผลประโยชน์แต่ละอย่างน้ัน

	 •		 ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ	ท่ีได้รับเพ่ือเป็นการขอบคุณ

จากผู้รับบริการ	 (ประชาชน	องค์กรเอกชน)	 ท่ีได้อย่างสม่ำาเสมอ	 บ่อยคร้ัง	

อาจทำาให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน	 ก่อให้เกิดอคติ

ในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ	 หรืออาจก่อให้เกิด

ความรู้สึกชอบ	และคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เม่ือ

มีผู้มารับบริการ	ควรปฏิเสธการรับ
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	 •		 เงินสดหรือส่ิงใดๆ	 ท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินได้	 ตัวอย่างเช่น	

หุ้น	พันธบัตร	ล็อตเตอร่ี	ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ

 3. เร�จะเก็บรักษ�ไว้เองได้หรือไม่

	 ๑)	 ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง	หากมีค่าไม่เกิน	๓,๐๐๐	บาท

	 ๒)	 หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง	 ๓,๐๐๐-๑๕,๐๐๐	 บาท	

ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่า	 ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐน้ันๆ	

จะเก็บไว้เองได้หรือไม่

	 ๓)	 หากราคามากกว่า	๑๕,๐๐๐	บาท	จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของ

ส่วนราชการ	และส่วนราชการพิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร

ก�รฝ่�ฝืนกฎนี้มีโทษอย่�งไร

	 การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์น้ัน	

และพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน	

ตัดเงินเดือน	จนกระท่ังถึงไล่ออก	ข้ึนกับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน

	 นอกจากน้ัน	 หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์น้ันๆ	 เข้าข่าย

การรับสินบน	 ฉ้อฉล	 ทุจริต	 และสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้าราชการและหรือ

เจ้าหน้าท่ีภาครัฐน้ันๆ	รับของขวัญหรือผลประโยชน์ซ่ึงมีผลต่อความเป็นธรรม	

ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ	 หากถูกตัดสินว่าผิดจริง	 ผู้มีส่วน

เก่ียวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย

	 กรณีฝ่าฝืนหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการป้องกันและปราบปราม

การทุจริตแห่งชาติจะมีโทษจำาคุกไม่เกิน	 ๓	 ปี	 ปรับไม่เกิน	 ๖๐,๐๐๐	 บาท	

หรือท้ังจำาท้ังปรับ	และยังมีความผิดฐานกระทำาความผิดต่อตำาแหน่งหน้าท่ี

หรือทุจริตต่อหน้าท่ีตามประมวลกฎหมายของอาญาด้วย
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	 ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม	พ.ศ.	 ....	 	มาตรา	๗	ห้ามมิให้
เจ้าหน้าท่ีของรัฐรับของขวัญ	 ของท่ีระลึก	 เงิน	 ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อ่ืนใดอันอาจคำานวณเป็นเงินได้ท่ีมีผู้มอบให้ในโอกาสท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ปฏิบัติงานตามตำาแหน่งหน้าท่ีของตนหรือตามท่ีได้รับมอบหมาย	 แม้ว่า
ผู้มอบหมายจะระบุให้เป็นการส่วนตัวก็ตาม	 เว้นแต่เป็นส่ิงท่ีอาจได้รับ
ตามกฎหมายหรือกฎ	 หรือเป็นส่ิงท่ีได้รับตามจำานวนท่ีสมควรตามปกติ
ประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าท่ี	 หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะให้แก่
บุคคลท่ัวไป	หรือตามท่ีคณะกรรมการ	ป.ป.ช.	กำาหนด
	 เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดตามวรรคหน่ึง
ท่ีตนไม่มีสิทธิได้รับ	 ต้องรายงานและส่งมอบส่ิงน้ันให้หน่วยงานท่ีตนสังกัด
ในโอกาสแรกที่กระทำาได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้	และ
ให้ส่ิงน้ันตกเป็นของหน่วยงานของรัฐ	 โดยให้หน่วยงานน้ันจัดทำาบัญชีไว้เป็น
หลักฐานและเก็บรักษาหรือจัดการส่ิงน้ัน	 ท้ังน้ี	 ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ	
ป.ป.ช.	กำาหนด
	 ให้นำาความในวรรคหน่ึงมาใช้บังคับแก่คู่สมรสและญาติของเจ้า
หน้าท่ีของรัฐซ่ึงได้รับของขวัญ	 ของท่ีระลึก	 เงิน	 ทรัพย์สิน	 หรือประโยชน์
อ่ืนใดอันอาจคำานวณเป็นเงินได้เน่ืองจากการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐ	 ด้วยโดยอนุโลม	 ในกรณีท่ีคู่สมรสหรือญาติไม่มีสิทธิรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ดังกล่าว	 ให้มีหน้าท่ีแจ้งให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐทราบในโอกาส
แรกท่ีกระทำาได้แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับส่ิงน้ันไว้	 เพ่ือให้เจ้า
หน้าท่ีของรัฐดำาเนินการตามวรรคสองต่อไป
	 หากเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 คู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใด
ไม่ปฏิบัติตามมาตรา	๗	โดยไม่แจ้งรายงานหรือไม่ส่งมอบทรัพย์สินภายใน
เวลาท่ีกำาหนด	 ต้องระวางโทษจำาคุกไม่เกินสามปี	 หรือปรับไม่เกินหกหม่ืน
บาท	 หรือท้ังจำาท้ังปรับ	 ตามมาตรา	 ๒๑	 แห่งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วย
ความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์

ส่วนรวม	พ.ศ.	....



      คู่มือ
ผลประโยชน์
ทับซ้อน
Conflict 
of Interest

61

ก�รรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งคว�มเส่ียง

	 การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆ	 เป็นสาเหตุให้สาธารณชน

รับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติ	 มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ี

ราชการ	ก่อให้เกิดการทำาลายความเช่ือถือศรัทธาของประชาชนต่อภาครัฐ

และต่อข้าราชการกุญแจแห่งความเส่ียง	๒	ประการท่ีสำาคัญ	คือ

 1. คว�มพย�ย�มที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์โดยตีค่�ร�ค�

ของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่�คว�มเป็นจริง	 การตีค่าราคา

ต่ำากว่าความเป็นจริงนั้น	 บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่า	

ของขวัญและหรือผลประโยชน์น้ันๆ	 มีค่าต่ำากว่าท่ีเป็นจริง	 เพ่ือหลีกเล่ียง

การรายงาน	 การกระทำาดังกล่าว	 นับว่าเป็นการคดโกงและหลอกลวงซึ่ง

เข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม

 2. ก�รเพิกเฉยมองข้�มคว�มผิดและละเลยต่อผลท่ีเกิดข้ึน

	 การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ	 อาจทำาให้ติดเป็นนิสัย

อย่างรวดเร็ว	และก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและ

หรือผลประโยชน์ใดๆ	 ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ	 ทำาให้เกิดความรู้สึก

ชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการหรือผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมา	 ฯลฯ	

ท่ีเป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือ

ประโยชน์ตอบแทนท่ีได้รับทำาให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐาน	

ท่ีกำาหนด

	 ในสถานการณ์เช่นนี้	ผู้รับจ้าง	ผู้รับเหมา	และหรือผู้รับจัดซื้อ	อาจ

รับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่าการรับจ้างต่างๆ	 ไม่ต้องทำาในระดับมาตรฐานหรือ

ลดคุณค่าการบริการ	 นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการ

ทำางานขององค์กรข้าราชการ	 และหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรม

เคยชินกับ	 “ก�รรับร�งวัล” จากการปฏิบัติหน้าท่ี	 และละเว้นการปฏิบัติ

หน้าท่ีโดยความรับผิดชอบ	ซ่ึงจัดได้ว่าเป็นการรับสินบน
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	 การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง	 มีแนวโน้มที่เป็นไปได้

มากท่ีเราจะรับของขวัญและผลประโยชน์	 โดยเฉพาะส่ิงท่ีถูกใจเรา	 บุคคล

อาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ	 ถือได้ว่าเป็น

ความผิด	แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังน้ี	

 
“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว	

แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้ำาใจ	
หรือหากไม่รับจะเป็นการทำาลาย
สัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กร

หรือกับตนเอง”
“ดูซิ	ฉันอุทิศเวลา

นอกเวลาราชการทำางาน	
ดังน้ัน	มันเป็นการยุติธรรม

ท่ีเราจะได้รางวัล	
ผลประโยชน์พิเศษบ้าง”

“คนอื่นๆ	
ก็ทำาเช่นนี้
ทำาไมฉัน

จะทำาบ้างไม่ได้”

“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรี
ให้ทดลองใช้	และฉันก็ไม่คิดว่า
หน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้า
ชนิดนี้แม้ว่าฉันจะให้คำาแนะนำา

ก็ตาม”

“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆ	
ดังน้ัน	ผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน	
และเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีฉันมัก
เป็นคนแรกเสมอท่ีได้รับโอกาส

ให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา”

“ฉันไม่เห็นมีกฎ	ระเบียบใดๆ	
เก่ียวกับการให้ของขวัญ	ดังน้ัน	
ฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ”

ท่�นต้องระลึกอยู่เสมอว่� เหตุผลที่ท่�นใช้กล่�วอ้�งเช่นนี้ 
ไม่ส�ม�รถปกป้องท่�นจ�กก�รถูกดำ�เนินก�รท�งวินัย 

ห�กก�รกระทำ�ของท่�นเป็น ก�รกระทำ�ที่มิชอบ
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ฝ่�ฝืน ม�ตร� 100 ม�ตร� 101 และม�ตร� 103
๑.	 โทษ	จำาคุกไม่เกิน	๓	ปี	ปรับไม่เกิน	๖๐,๐๐๐	บาท	ท้ังจำา	ท้ังปรับ

๒.	 ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีหรือกระทำาความผิดต่อ

	 ตำาแหน่งหน้าท่ี

ก�รขัดกันระหว่�งประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
(Conflicts of Interest)

ม�ตร� 100 

ห้�มมิให้เจ้�หน้�ที่ของรัฐ หรือพ้นตำ�แหน่งไม่เกิน 2 ปี / คู่สมรส

•	 คู่สัญญา/มีส่วนได้เสีย	 ในสัญญากับหน่วยงานที่ปฏิบัติหรือ

กำากับ

•	 หุ้นส่วน/ผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจำากัด	บริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญา

กับหน่วยงานที่ปฏิบัติหรือกำากับ

•	 รับสัมปทาน/คงไว้ซึ่งสัมปทานในห้างหุ้นส่วนจำากัด	 บริษัทที่

เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน

•	 กรรมการ/ที่ปรึกษา/ตัวแทน/พนักงาน/ลูกจ้างในธุรกิจเอกชน

ซึ่งกำากับฯ	

•	 คณะกรรมการ	 ป.ป.ช.	 ประกาศกำาหนด	 ๔	 ตำาแหน่ง	 (นายก

รัฐมนตรี/รัฐมนตรี/ผู้บริหารท้องถิ่น/รองผู้บริหารท้องถิ่น)
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บทสรุป
	 ความเชื่อถือไว้วางใจ	 และจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหาร

ภาครัฐที่ดีเมื่อท่านเป็นข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะ

สังกัดหน่วยงานใด	 ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจโดย

ปราศจากอคติ	 ท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์	

ในรูปแบบใดๆ	นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีรัฐจัดให้

	 แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญ

ได้	 ซึ่งถือว่าเป็นของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม	 แต่อย่างไรก็ตามควร

มีขอบเขตในการรับเสมอ	 การฝ่าฝืนขอบเขตด้วยการรับของขวัญหรือ

ผลประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสม	จะนำาไปสู่ความเส่ียงต่อการทุจริต	และทำาลาย

ช่ือเสียงของท่าน	รวมท้ังองค์กรของท่านเอง
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บทที่๕
ก�รขัดกันแห่งผลประโยชน์ 
ต�มนโยบ�ยของ
   กระทรวงส�ธ�รณสุข



66คู่มือ
ผลประโยชน์
ทับซ้อน
Conflict 
of Interest

เกณฑ์จริยธรรมก�รจัดซื้อจัดห�และ
ก�รส่งเสริมก�รข�ยย�และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ย�ของ

กระทรวงส�ธ�รณสุข พ.ศ. ๒๕๕๗

	 กระทรวงสาธารณสุข	 ได้ออกประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย

เกณฑ์จริยธรรมการจัดซ้ือจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ี

มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๕๗	มีหลักการและเหตุผลดังน้ี

	 การจัดซ้ือจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาท่ี

ขาดจริยธรรม	 และการใช้ยาไม่สมเหตุผลส่งผลให้เกิดปัญหาการบริโภคยา

และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาเกินจำาเป็น	 ราคาแพงเกินควร	 เป็นปัญหาส่วนหน่ึง

ของการเข้าถึงยาที่จำาเป็นของผู้ป่วย	 และมีภาระค่าใช้จ่ายด้านการรักษา

พยาบาลของประเทศที่สูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง	 การส่งเสริมการขายที่ขาด

จริยธรรม	 ได้ดึงเอาบุคลากรสาธารณสุขเข้าร่วมรับผลประโยชน์ทับซ้อน

ในรูปแบบต่างจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา	 ท้ังท่ีเป็นผลประโยชน์

ทางตรงและผลประโยชน์แอบแฝง	 การส่งเสริมการขายในกระบวนการ

จัดซ้ือจัดหา	 ตลอดจนการใช้ยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาในลักษณะดังกล่าว	

ได้กลายเป็นส่วนหน่ึงของสถานการณ์ปกติของสังคมไทย	 ทำาให้บุคลากร

สาธารณสุขบางส่วนเข้าใจผิดและเช่ือว่าผลประโยชน์เหล่าน้ีเป็นสิทธิท่ีพึง

ได้รับหรือใช้ประโยชน์ได้	 โดยมิได้ตระหนักว่าจะส่งผลกระทบโดยรวมต่อ

ระบบสุขภาพ

	 ในระดับสากล	 ประเทศสมาชิกองค์การอนามัยโลกได้มีมติสมัชชา

อนามัยโลกที่	 ๔๑.๑๔	 เมื่อปี	 พ.ศ.	 ๒๕๓๑	 รับรองเกณฑ์จริยธรรมว่า

ด้วยการส่งเสริมการขายยา	 โดยขอให้ประเทศต่างๆ	 และทุกภาคส่วนท่ี

เก่ียวข้องได้นำาเกณฑ์น้ีไปสู่การปฏิบัติ	และล่าสุดในปี	พ.ศ.	๒๕๕๓	องค์การ

อนามัยโลกได้พัฒนาชุดเคร่ืองมือเพ่ือให้ประเทศต่างๆ	 ได้ดำาเนินการเพ่ือ
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ธรรมาภิบาลในระบบยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา	 โดยมีเกณฑ์จริยธรรมเป็น

ส่วนหนึ่งของชุดเครื่องมือนั้น	 ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุขได้

เข้าร่วมในโครงการพัฒนาและนำาชุดเคร่ืองมือดังกล่าวไปสู่การปฏิบัติ	

	 สำาหรับประเทศไทยมีการพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานทางจริยธรรมว่า

ด้วยการส่งเสริมการขายเภสัชภัณฑ์เม่ือปี	๒๕๓๗	แต่ยังไม่เคยประกาศใช้

ในปัจจุบันกระทรวงสาธารณสุขได้มีนโยบายและแผนในการพัฒนาระบบ

ธรรมาภิบาลของกระทรวงสาธารณสุข	โดยระบบบริหารยาและเวชภัณฑ์ท่ี

มิใช่ยาจัดเป็นส่วนสำาคัญในนโยบายดังกล่าว	ท้ังน้ี	ธรรมาภิบาลมีองค์ประกอบ

หลัก	๖	ด้าน	คือ	นิติธรรม	(Rule	of	law)	คุณธรรม	(ethics)	ความโปร่งใส	

(transparency)	 ความสำานึกรับผิดชอบ	 (accountability)	 ความคุ้มค่า	 (value	

for	money)	และการมีส่วนร่วม	(participation)	

	 เกณฑ์จริยธรรมจัดเป็นเคร่ืองมือช้ินหน่ึงท่ีจะทำาให้เกิดธรรมาภิบาล	

กระทรวงสาธารณสุขโดยคณะอนุกรรมการจัดทำาร่างเกณฑ์จริยธรรมการ

จัดซ้ือจัดหายาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา	 จึงได้พัฒนาเกณฑ์จริยธรรมน้ี	 โดย

อาศัยเกณฑ์ต่างๆ	 ท่ีได้ทำาไว้แล้ว	 ได้แก่	 เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริม

การขายยาของประเทศไทย	(ฉบับมีมติเห็นชอบเม่ือวันท่ี	๙	สิงหาคม	๒๕๕๕)	

โดยคณะทำางานขับเคล่ือนยุทธศาสตร์การส่งเสริมจริยธรรมของผู้ประกอบ

วิชาชีพ	 (Code	of	Conduct)	 เร่ือง	การปฏิบัติตนในกรณีท่ีมีความสัมพันธ์

กับผู้ประกอบธุรกิจเก่ียวกับผลิตภัณฑ์สุขภาพ	 ซ่ึงอ้างอิงหลักการจากข้อบังคับ

ว่าด้วยจริยธรรมของแพทยสภา	

	 กระทรวงสาธารณสุขมีเจตนารมณ์ให้เกณฑ์จริยธรรมน้ี	 เป็นแนวทาง

ปฏิบัติสำาหรับสถานพยาบาลและหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุข	

ตลอดจนผู้ส่ังใช้ยา	ผู้ประกอบวิชาชีพ	และบุคลากรสาธารณสุขท่ีเก่ียวข้อง

กับกระบวนการการจัดซ้ือจัดหา	 จนกระท่ังถึงการใช้ยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา	

เพื่อให้องค์กรสาธารณสุขเป็นแนวหน้า	 กล้ายืนหยัดปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อความถูกต้อง	 ทำางานเพื่อประชาชน	 และเป็น

แบบอย่างให้กับหน่วยงานอ่ืนต่อไป
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หมวด ๑ บททั่วไป

ย� 

	 หมายความว่า	ยาตามกฎหมายว่าด้วยยา	ยาเสพติดให้โทษตาม

	 กฎหมายว่าด้วยยาเสพติดให้โทษและวัตถุออกฤทธ์ิตามกฎหมาย

	 ว่าด้วยวัตถุท่ีออกฤทธ์ิต่อจิตและประสาท

เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ย� 

	 หมายความว่า	วัสดุการแพทย์	วัสดุทันตกรรม	วัสดุวิทยาศาสตร์	 	 	

	 การแพทย์	วัสดุเอ็กซเรย์	วัสดุอ่ืนๆ	ท่ีใช้ในทางการแพทย์	และ

	 หมายรวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ท่ีใช้กับผู้ป่วยเฉพาะราย

ก�รส่งเสริมก�รข�ยย�และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ย� 

	 หมายความว่า	การให้ข้อมูล	ข้อความ	การชักชวน	จูงใจ	หรือ

	 การกระทำาด้วยวิธีอ่ืนใดท่ีมุ่งหมายให้มีการส่ังใช้	การส่ังซ้ือ	หรือ

	 การใช้ยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาเพ่ือประโยชน์ทางการค้า

ก�รโฆษณ� 

	 หมายความว่า	การกระทำาไม่ว่าด้วยวิธีใดๆ	ให้ประชาชนเห็นหรือทราบ 

	 ข้อความเก่ียวกับยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาเพ่ือประโยชน์ทางการค้า

ข้อคว�ม 

 หมายความว่า	เร่ืองราวหรือข้อเท็จจริง	ไม่ว่าปรากฏในรูปแบบของ

	 ตัวอักษร	ตัวเลข	ภาพ	ภาพยนตร์	แสง	เสียง	เคร่ืองหมาย	หรือรูปแบบ

	 อ่ืนใด	ท่ีส่ือความหมายได้โดยสภาพของส่ิงน้ันเองหรือโดยผ่านวิธีการ

		 หรือส่ือใดๆ

ของขวัญ 

 หมายความว่า	ประโยชน์อันเป็นทรัพย์สิน	ส่ิงของ	ของชำาร่วยท่ี

	 บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยามอบให้แก่บุคคล	เพ่ือประโยชน์

	 ทางการค้า
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ของบริจ�ค 

	 หมายความว่า	ส่ิงของท่ีบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยามอบให้แก่

	 สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน

ตัวอย่�งย�และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ย� 

	 หมายความว่า	ตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาท่ีแจกแก่บุคคลหรือ

	 หน่วยงานเพ่ือให้เกิดความคุ้นเคยกับรูปแบบและลักษณะของยาและ

	 เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา	หรือเพ่ือเพ่ิมประสบการณ์การใช้ทางคลินิก	

	 โดยยกเว้นเพ่ือการศึกษาหรือวิจัย

ผู้ส่ังใช้ 

	 หมายความว่า	ผู้ประกอบวิชาชีพทางการแพทย์หรือบุคลากร

	 ทางการสาธารณสุขอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือหน้าท่ีในการส่ังใช้ยาและ

	 เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา

ผู้ประกอบวิช�ชีพ 

 หมายความว่า	ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม	ทันตกรรม	เภสัชกรรม		 	 	

	 การสัตวแพทย์	การพยาบาล	เทคนิคการแพทย์	กายภาพบำาบัด

		 การแพทย์แผนไทย	และ	ผู้ประกอบวิชาชีพหรือผู้ประกอบโรคศิลปะ

	 สาขาอ่ืนตามพระราชกฤษฎีกาท่ีออกตามกฎหมายว่าด้วยการประกอบ

	 โรคศิลปะ

ผู้แทนย� หรือพนักง�นข�ยย�และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ย� 

 หมายความว่า	ตัวแทนของบริษัทยา	และบริษัทผู้จัดจำาหน่าย

	 เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา	ท่ีมีหน้าท่ีเข้าพบผู้ประกอบวิชาชีพเพ่ือนำาเสนอ

	 ข้อมูลยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา

บริษัทย�หรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ย� 

	 หมายความว่า	บริษัทหรือองค์กรท่ีเก่ียวข้องกับการผลิต	นำาเข้าและ

	 จำาหน่ายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาท้ังในและต่างประเทศ
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	 หมายความว่า	ผู้มีอำานาจตัดสินใจลงนามหรือมีอำานาจส่ังการ

	 ในการคัดเลือก	จัดซ้ือ	จัดหา	ยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของ

	 สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน

ผู้มีอำ�น�จ 

	 หมายความว่า	บุคคลหรืกลุ่มบุคคลท่ีทำาหน้าท่ีคัดเลือก	เสนอ	จัดหา

		 หรือดำาเนินการส่ังซ้ือ	ยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาในสถานพยาบาลหรือ

	 หน่วยงาน

บุคล�กรท่ีเก่ียวข้องกับก�รจัดซ้ือจัดห� 

	 หมายความว่า	เจ้าหน้าท่ีโดยตำาแหน่งหรือท่ีได้รับมอบหมายให้

	 ดำาเนินการเก่ียวกับการจัดซ้ือจัดหาของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน

นักศึกษ� 

	 หมายความว่า	ผู้ท่ีกำาลังศึกษาระดับก่อนปริญญา	ในสถานศึกษา

สถ�นศึกษ� 

	 หมายความว่า	สถาบันการศึกษาระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย	

	 หรือสถาบัน	ร่วมสอนในสาขาทางการแพทย์และสาธารณสุข

สถ�นพย�บ�ล 

	 หมายความว่า	สถานพยาบาลทุกระดับในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

หน่วยง�น 

	 หมายความว่า	หน่วยงานระดับกองหรือเทียบเท่าข้ึนไป	หน่วยบริการ

	 และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	ซ่ึงดำาเนินการอันเป็นไป

	 เพ่ือการรักษาพยาบาล	ส่งเสริมสุขภาพการควบคุมป้องกันและ

	 กำาจัดโรค	การฟ้ืนฟูสมรรถภาพ	การคุ้มครองผู้บริโภค	การศึกษา	

	 การศึกษาค้นคว้าวิจัยต่างๆตลอดจนการชันสูตรและวิเคราะห์ทาง

	 วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านใดด้านหน่ึงหรือมากกว่า	ซ่ึงมี

	 การดำาเนินการในการจัดหา	หรือควบคุมการใช้ยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา
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หมวด ๒ ผู้สั่งใช้

๒.๑	 ผู้ส่ังใช้ไม่พึงรับประโยชน์จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา	ดังน้ี

	 ๒.๑.๑	 รับเงินไม่ว่ากรณีใดๆ	 ยกเว้นกรณีรับค่าตอบแทนจากการ

เป็นวิทยากร	การบรรยายทางวิชาการ	เป็นผู้ได้รับทุนวิจัย

จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

	 ๒.๑.๒	 รับของขวัญหรือนันทนาการไม่ว่ากรณีใดๆ	ยกเว้น

(๑)	 ของขวัญที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาทในโอกาส

พิเศษหรือวาระตามประเพณี

(๒)	 สิ่งท่ีก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการท่ีส่งผล

ถึงการบริการทางการแพทย์และสาธารณสุขที่ยัง

ประโยชน์แก่ผู้ป่วย	 โดยให้รับในนามของสถาน

พยาบาลหรือหน่วยงาน

	 ๒.๑.๓	 รับบริการอันเป็นกิจส่วนตัวใดๆ	จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์

ท่ีมิใช่ยาและผู้แทนยา	 หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์

ท่ีมิใช่ยา

๒.๒	 ผู้ส่ังใช้ไม่พึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขายยาและ

เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาใดๆ	ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ

๒.๓	 ผู้สั่งใช้ไม่พึงรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือบริษัทเวชภัณฑ์ท่ี

มิใชย่าไปประชุม	 สัมมนา	 อบรม	 ดูงาน	 หรือบรรยายทางวิชาการ	

ท้ังในและต่างประเทศโดยตรง

๒.๔	 ผู้ส่ังใช้พึงเปิดเผยว่าตนมีส่วนเก่ียวข้องทางผลประโยชน์กับบริษัทยา

หรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาน้ันในสถานะใด	เม่ือแสดงความเห็นต่อสาธารณะ

โดยการพูด	การเขียน	หรือโดยวิธีการอ่ืนใดท่ีเก่ียวข้องกับยาและเวชภัณฑ์

ท่ีมิใช่ยาในทางวิชาการ	

๒.๕	 ผู้สั่งใช้	 สามารถรับการสนับสนุนการวิจัย	 โดยผ่านระบบการรับ

ส่ิงสนับสนุนและการกำากับดูแลของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน
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๒.๖	 ในการนำาตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาจ่ายให้กับผู้ป่วย

หรือหน่วยงาน	 ผู้สั่งใช้พึงคำานึงถึงประโยชน์และความปลอดภัย

ของผู้ป่วยเป็นสำาคัญ	 ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขายยา

และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน	 โดยผ่านระบบกำากับ

ดูแลการรับและการจ่ายตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของ

สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน	ซึ่งควรเป็นระบบที่ตรวจสอบได้

๒.๗	 ผู้สั่งใช้พึงสั่งใช้ยาด้วยชื่อสามัญทางยา

หมวด ๓ ผู้บริห�รหรือผู้มีอำ�น�จ

๓.๑	 ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจ	 ไม่พึงอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมที่มุ่งให้

ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชน	 โดยเช่ือมโยงถึงช่ือทางการค้าของ

ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือการอื่นใดที่เป็นการโฆษณาแอบแฝง	

ภายในสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน

๓.๒	 ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจ	 พึงจัดให้มีระบบการคัดเลือกยาและ

เวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา	 การจัดซ้ือยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา	 การคัดเลือก

บริษัทผู้ผลิตและผู้จัดจำาหน่ายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา	 รวมท้ังการ

ตรวจสอบการจัดซื้อยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่โปร่งใส	 เป็นธรรม	

เพื่อให้ได้ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาที่มีคุณภาพสูง	และเพื่อป้องกัน

ไม่ให้ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจมีส่วนได้เสีย	 หรือมีผลประโยชน์

ทับซ้อนกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

๓.๓	 ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจ	พึงจัดระบบการรับสิ่งสนับสนุนจากบริษัท

ยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้เป็นไปอย่างเปิดเผยและไม่เจาะจง

บุคคล	 รวมทั้งจัดระบบในการกำากับดูแลให้เกิดประโยชน์แก่สถาน

พยาบาลหรือหน่วยงานอย่างแท้จริง

๓.๔	 ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจ	 พึงกำาหนดนโยบายหรือกฎระเบียบเพื่อ

ควบคุมกิจกรรมการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา
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ในสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน	 เช่น	 การกำาหนดบริเวณ	 หรือ

กำาหนดเวลาที่อนุญาตให้ผู้แทนหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์

ที่มิใช่ยาเข้ามาทำากิจกรรมได้

๓.๕	 ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจ	พึงกำาหนดนโยบายเกี่ยวกับการใช้ยาและ

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	 ในสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน	 ทั้งนี้	 ต้อง

คำานึงถึงประสิทธิผล	ความคุ้มค่าและความปลอดภัยของผู้ป่วย

๓.๖	 ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจพึงปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมเช่นเดียวกับ

ผู้สั่งใช้ในข้อ	๒.๑	ถึงข้อ	๒.๔

หมวด ๔ เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิช�ชีพอื่น และบุคล�กร
ที่เกี่ยวข้องกับก�รจัดซื้อจัดห� ก�รจ่�ยและ

ส่งมอบย�และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ย�

๔.๑	 เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น	 และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดซ้ือจัดหา	 การจ่ายและส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาใน

สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน	 ไม่พึงเผยแพร่เอกสาร	 แผ่นพับ	

แผ่นป้าย	 หรือสื่อชนิดอื่นใดที่มีเนื้อหาเชิงโฆษณาอวดอ้าง	 หรือ

เป็นการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่ผู้ป่วยและ

ประชาชน

๔.๒	 ในการนำาตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาจ่ายให้กับผู้ป่วย	

เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืนและบุคลากรท่ีเก่ียวข้องกับ

การจัดซื้อจัดหา	 การจ่ายและส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาใน

สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน	 พึงคำานึงถึงประโยชน์และความ

ปลอดภัยของผู้ป่วยเป็นสำาคัญ	 ไม่มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการ

ขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาหรือประโยชน์ส่วนตน

๔.๓	 เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น	 และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ

การจัดหา	 การจ่ายและส่งมอบยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาในสถาน
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พยาบาลหรือหน่วยงาน	 พึงเสนอข้อมูลที่มีหลักฐานทางวิชาการ

ที่เชื่อถือได้เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์

ที่มิใช่ยาของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำาบัดหรือคณะ

กรรมการที่มีชื่อเรียกอื่น	ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบคัดเลือกรายการยา

และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน	 โดยไม่

มุ่งหวังเพื่อเป็นการส่งเสริมการขาย	 หรือกีดกันยาและเวชภัณฑ์ที่

มิใช่ยาของบริษัทใดบริษัทหนึ่ง	หรือเพื่อประโยชน์ส่วนตน	

๔.๔	 เภสัชกรหรือผู้ประกอบวิชาชีพอื่น	และบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการ

จัดซ้ือจัดหา	 การจ่ายและส่ังมอบยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาในสถาน

พยาบาล	หรือหน่วยงานปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมเช่นเดียวกับผู้

สั่งใช้ในข้อ	๒.๑	ถึงข้อ	๒.๖	

หมวด ๕ บริษัทย�หรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ย� และผู้แทนย� 
หรือพนักง�นข�ยย�และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ย�

๕.๑	 กระทรวงสาธารณสุขสนับสนุนให้บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา	

และผู้แทนยา	หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาปฏิบัติตาม

เกณฑ์จริยธรรมว่าด้วยการส่งเสริมการขายยาของประเทศไทยที่

คณะกรรมการพัฒนาระบบยาแห่งชาติหรือคณะอนุกรรมการใน

คณะกรรมการประกาศ

๕.๒	 บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	พึงสนับสนุนและส่งเสริมให้ผู้แทน

ยาหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาให้ความร่วมมือเพื่อ

ให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติตามเกณฑ์จริยธรรมนี้

๕.๓	 ในการดำาเนินการท่ีเก่ียวข้องกับการจัดซ้ือจัดหาและส่งเสริมการขาย

และเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา	 ผู้แทนยาหรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์

ที่มิใช่ยา	 พึงเคารพและปฏิบัติตามข้อกำาหนดของสถานพยาบาล

หรือหน่วยงานอย่างเคร่งครัด
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หมวด ๖ สถ�นพย�บ�ล

๖.๑	 สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน	 พึงกำาหนดแนวปฏิบัติตามเกณฑ์
จริยธรรมว่าด้วยการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาไว้เป็นลายลักษณ์อักษรให้เหมาะสมกับบุคลากร
แต่ละประเภท	ดังนี้

	 ๖.๑.๑	 ผู้สั่งใช้	 เภสัชกร	 ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น	 หรือบุคลากรที่
เก่ียวข้องกับการจัดซ้ือจัดหา	 การจ่ายและส่งมอบยาและ
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา
(๑)	 การรับเงิน	ของขวัญ	ของบริจาค	หรือบริการใดๆ	

จากผู้แทนยา	หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา	หรือบริษัทขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

(๒)	 การแสดงตนในการโฆษณาหรือการส่งเสริมการขาย
ใดๆ	 ต่อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ	 และการแสดง
ความคิดเห็นทางวิชาการต่อสาธารณะ	ในกรณีที่มี
ความสัมพันธ์กับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

(๓)	 การรับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์
ที่มิใช่ยาไปประชุม	 สัมมนา	 อบรม	 ดูงาน	 หรือ
บรรยายทั้งในและต่างประเทศ

(๔)	 การนำาตัวอย่างยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยามาจ่าย
หรือใช้กับผู้ป่วย

(๕)	 การเผยแพร่เอกสาร	แผ่นพับ	แผ่นป้ายเพ่ือให้ความรู้
ทางวิชาการแก่ผู้ป่วย

(๖)	 การนำาเสนอข้อมูลเพ่ือการคัดเลือกยาและเวชภัณฑ์
ท่ีมิใช่ยาของคณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำาบัด
หรือคณะกรรมการท่ีมีช่ือเรียกอ่ืน	 ซ่ึงมีหน้าท่ีรับผิดชอบ

คัดเลือกรายการยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของสถาน

พยาบาลหรือหน่วยงาน
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 ๖.๑.๒	 ผู้บริหารหรือผู้มีอำานาจ
(๑)	 การรับเงิน	 ของขวัญ	 ของบริจาค	 และบริการใดๆ	

จากผู้แทนยา	หรือพนักงานขายยาและเวชภัณฑ์ที่
มิใช่ยา	หรือบริษัทยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

(๒)	 การจัดกิจกรรมในสถานพยาบาลหรือหน่วยงานท่ี
ให้ความรู้แก่ประชาชนในด้านสุขภาพที่เชื่อมโยง
ถึงช่ือการค้า	หรือช่ือบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา	
เพื่อป้องกันการโฆษณาแอบแฝง

๖.๒	 สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน	พึงจัดระบบและดำาเนินการติดตาม	

กำากับดูแล	 เพื่อให้บุคลากรแต่ละประเภทสามารถปฏิบัติตามแนว

ปฏิบัติในข้อ	๖.๑

๖.๓	 กรณีที่สถานพยาบาลหรือหน่วยงานมีการจัดประชุมวิชาการ	 โดย

ได้รับการสนับสนุนงบดำาเนินการ	 วิทยากร	 หรือข้อมูลวิชาการจาก

บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	 พึงเปิดเผยการสนับสนุนดังกล่าว

ให้ผู้เข้าร่วมประชุมรับทราบทุกครั้ง

๖.๔	 การรับการสนับสนุนจากบริษัทยา	หรือบริษัทเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาไป

ประชุม	สัมมนา	อบรม	ดูงาน	หรือบรรยายทางวิชาการทั้งในและ

ตา่งประเทศ	อันก่อประโยชน์ให้สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน	และ

ไม่มีเงื่อนไขข้อผูกมัดเพื่อส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่

ยาใดๆ	ทั้งสิ้น	 โดยได้รับการสนับสนุนในนามสถานพยาบาลหรือ

หน่วยงาน	 และให้สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน	 จัดทำาระบบการ

รับการสนับสนุนและกำาหนดเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรท่ีสมควร

ให้ไปประชุม	สัมมนา	อบรม	ดูงาน	หรือบรรยายทางวิชาการ	ทั้ง

ในและต่างประเทศ	 โดยพึงรับการสนับสนุนได้เฉพาะค่าเดินทาง	

ค่าลงทะเบียน	 ค่าวิทยากร	 ค่าอาหาร	 และค่าที่พักสำาหรับตนเอง

เท่านั้น	 และจำากัดเฉพาะช่วงเวลาและสถานที่ของการดูงานใน

ต่างประเทศ	จะต้องขออนุมัติต่อผู้บังคับบัญชาตามลำาดับชั้น
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หมวด ๗ สถ�นศึกษ�

๗.๑	 สถานศึกษาไม่พึงอนุญาตให้ผู้แทนยา	 หรือพนักงานขายยาและ

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาเข้าพบนักศึกษาเพื่อการโฆษณายาและเวชภัณฑ์

ที่มิใช่ยา	หรือการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

๗.๒	 สถานศึกษาไม่พึงอนุญาตให้มีการจัดกิจกรรมให้ข้อมูล	 ความรู้	

เกี่ยวกับยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาแก่นักศึกษา	 ที่เชื่อมโยงถึงชื่อ

ทางการค้าของยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา	หรือบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ท่ี

มิใช่ยาเพื่อป้องกันการโฆษณาแอบแฝง

๗.๓	 สถานศึกษาไม่พึงอนุญาตให้นักศึกษารับเงิน	 ของขวัญ	 ของบริจาค	

หรือการสนับสนุนอ่ืนๆ	จากบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาโดยตรง

๗.๔	 สถานศึกษาพึงจัดระบบการรับการสนับสนุนและการกำากับดูแล

การสนับสนุนการศึกษาและกิจกรรมทุกประเภทจากบริษัทยาหรือ

เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาให้มีความโปร่งใส	 เพื่อป้องกันการโฆษณาและ

ส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

๗.๕	 สถานศึกษาพึงควบคุมดูแลให้อาจารย์และบุคลากรของสถานศึกษานั้น	

ประพฤติตนเป็นแบบอย่างอันดีแก่นักศึกษา	 ท้ังในแง่จริยธรรมของ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับ	 และความสัมพันธ์ที่เหมาะสมกับ

บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยา	 หรือผู้แทนยาหรือพนักงานขายยา

และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

๗.๖	 สถานศึกษาพึงจัดหลักสูตรการเรียนการสอน	ท่ีมุ่งเน้นการให้ความรู้	

และเจตคติเก่ียวกับการใช้ยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาอย่างสมเหตุผล	

และการเข้าถึงแหล่งข้อมูลทางยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาท่ีเช่ือถือได้	

โดยปราศจากการชี้นำาทางธุรกิจ
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๗.๗	 สถานศึกษาพึงจัดหลักสูตรให้แก่นักศึกษา	 ที่มุ่งเน้นจริยธรรมของ

บุคลากรที่เกี่ยวข้องทุกระดับและความสัมพันธ์ท่ีเหมาะสมกับ

บริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา	 หรือผู้แทนยาหรือพนักงานขาย

ยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา

๗.๘	 สถานศึกษาพึงกำาหนดนโยบายให้อาจารย์และบุคลากร	 เปิดเผย

ความเกี่ยวข้องกับบริษัทยาหรือเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาเมื่อมีการแสดง

ความเห็นต่อสาธารณะ	 ไม่ว่าโดยการพูด	 การเขียน	 หรือวิธีการ

อื่นใดในทางวิชาการ

แนวท�งก�รตรวจร�ชก�ร 
กระทรวงส�ธ�รณสุข

	 ศาสตราจารย์คลินิก	เกียรติคุณ	นายแพทย์ปิยะสกล	สกลสัตยาทร	

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	 และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข	

ขอความร่วมมือจากส่วนราชการในการตรวจราชการ	ดังน้ี

๑.	 ห้ามมีแผ่นป้ายรูปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรูป

ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทั้งภายนอกและภายในสถานที่

ทำางานรวมทั้งในห้องประชุม

๒.	 หากมีกิจกรรมบนเวทีให้เรียบง่าย	กระชับ	และประหยัด

๓.	 การจัดนิทรรศการขอให้สมเหตุผล	 หากแสดงเพียงวันเดียวไม่ควร

ประดับตกแต่งมากเกินความจำาเป็น

๔.	 อาหารที่รับรองควรเป็นอาหารประจำาท้องถิ่นที่ราคาไม่แพง	 หรือ

เป็นอาหารจานเดียวตามความเหมาะสม

๕.	 ไม่จำาเป็นต้องมีของฝากหรือของทีระลึก	 เพราะของฝากและของ

ที่ระลึกที่ดีที่สุด	 คือความสามัคคี	 พลังและความมุ่งมั่น	 ที่จะนำา

องค์กรของเราไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน



      คู่มือ
ผลประโยชน์
ทับซ้อน
Conflict 
of Interest

79

	 สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 ออกประกาศสำานักงานปลัด

กระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซ้ือ

จัดจ้าง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานด้านการพัสดุและเจ้าหน้าท่ีใน

หน่วยงานสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 มีแนวทางการปฏิบัติ

ตนตามกรอบจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานให้มีความโปร่งใส	 สามารถ

ตรวจสอบได้	เกิดประสิทธิภาพสูงสุด	เป็นไปด้วยความชอบธรรมตามหลัก

ระบบคุณธรรม	 ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	

และจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ	พ.ศ.	๒๕๔๓	โดยให้ถือปฏิบัติ

ตามประกาศสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติ

งานในหน่วยงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง	พ.ศ.	๒๕๕๙	อย่างเคร่งครัด	

	 หน่วยงานจะต้องนำาประกาศสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง	พ.ศ.	๒๕๕๙	

และแบบแสดงความบริสุทธ์ิใจในการจัดซ้ือจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน	

แนบท้ายเอกสารประกอบการจัดซ้ือจัดจ้างทุกประเภทในข้ันตอนรายงาน

ขอซ้ือหรือขอจ้าง	 ในแบบแสดงความบริสุทธ์ิใจในการจัดซ้ือจัดจ้างทุกวิธีของ

หน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้า

เจ้าหน้าท่ีพัสดุ	 เจ้าหน้าท่ีพัสดุ	 คณะกรรมการตรวจการจ้าง	 และคณะ

กรรมการตรวจรับพัสดุ	 จะต้องลงนามด้วยลายมือช่ือ	 ให้คำารับรองว่าไม่มี

ความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม	 หรือผล

ประโยชน์ใดๆ	ท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย	ผู้รับจ้าง	

ผู้เสนองาน	 หรือผู้ชนะประมูล	 หรือผู้มีส่วนเก่ียวข้องท่ีเข้ามามีนิติสัมพันธ์	

ประก�ศสำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข
ว่�ด้วยแนวท�งปฏิบัติง�นในหน่วยง�น
ด้�นก�รจัดซื้อจัดจ้�ง พ.ศ. ๒๕๕๙
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และวางตัวเป็นกลางในการดำาเนินการเก่ียวกับการพัสดุ	 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วย

จิตสำานึก	 ด้วยความโปร่งใส	 สามารถให้มีผู้เก่ียวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา	

มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำาคัญ	 ตามที่ระบุไว้ในประกาศสำานักงาน	

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงาน

ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย	 ผู้รับจ้าง	 ผู้เสนองาน	 หรือ

ผู้ชนะประมูล	 หรือ	 ผู้มีส่วนเก่ียวข้องท่ีเข้ามามีนิติสัมพันธ์	 หัวหน้าเจ้าหน้าท่ี

พัสดุ	จะเป็นผู้รายงานให้ผู้บริหารทราบโดยทันที	

	 เน่ืองในโอกาสเทศกาลวันข้ึนปีใหม่	 ข้าราชการช้ันผู้น้อยนิยมมอบ

หรือเร่ียไรเพ่ือจัดหาของขวัญให้แก่ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา	

ซ่ึงเป็นการสร้างทัศนคติท่ีผิด	 ท้ังยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบ

ในวงราชการ	มติคณะรัฐมนตรีเม่ือวันท่ี	๗	มกราคม	๒๕๔๐	ให้ถือปฏิบัติ

ว่าข้าราชการช้ันผู้น้อยพึงงดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่	 ผู้บังคับ

บัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่	 เพื่อเสริมสร้าง

ค่านิยมให้เกิดการประหยัด	 และสร้างทัศนคติที่ถูกต้องโดยหัวหน้าส่วน

ราชการและผู้บังคับบัญชาต้องดำารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดี	 พร้อมท้ังกำาชับ

ดูแลข้าราชการในสังกัดให้ประพฤติตนเก่ียวกับการเร่ียไร	 และการให้หรือ

รับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดให้ถูกต้องสอดคล้องกับกฎหมายและ

ระเบียบท่ีเก่ียวข้อง		

	 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	 ได้ประกาศ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	เร่ือง	หลักเกณฑ์

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	

ก�รให้/ก�รรับของขวัญและ
ผลประโยชน์ในเทศก�ลปีใหม่



      คู่มือ
ผลประโยชน์
ทับซ้อน
Conflict 
of Interest

81

พ.ศ.	๒๕๔๓	เจตนารมณ์ข้อ	๔	ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์	
อันควรได้ตามกฎหมาย	 หรือกฎ	 ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำานาจ	
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย	 เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด
โดยธรรมจรรยาตามท่ีกำาหนดไว้ในประกาศน้ี	ข้อ	๕	เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปน้ี	(๑)	รับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติซ่ึงให้โดยเสน่หาตามจำานวนท่ีเหมาะสมตาม
ฐานานุรูป	 (๒)	 รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ญาติ
มีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล	 แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท	
และ	(๓)	รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีการให้น้ันเป็นการให้ในลักษณะ
ให้กับบุคคลท่ัวไป
	 นอกจากนี้ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับ
ของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๔๔	ข้อ	๑๒	ระบุ	“เพื่อประโยชน์
ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก่ประชาชนทั่วไป							
ในการแสดงความยินดี	 การแสดงความปรารถนาดี	 การแสดงการต้อนรับ	
หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆ	 ตามปกติประเพณีนิยมให้
เจ้าหน้าท่ีของรัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร	 การลงนาม
ในสมุดอวยพร	หรือใช้บัตรแแสดงความเสียใจแทนการให้ของขวัญ”
	 กระทรวงสาธารณสุข	 โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข	
(ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ	 นายแพทย์ปิยะสกล	 สกลสัตยาทร)	 ส่งเสริม
มาตรการการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ	 โดยการ
สร้างค่านิยมมัธยัสถ์ของข้าราชการการเมือง	 ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ในสังกัด
กระทรวงสาธารณสุข	 เร่ือง	 การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่
หรือผู้ใต้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่	พุทธศักราช	๒๕๖๐		ซ่ึงข้าราชการ
การเมือง	ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข	ผู้บังคับบัญชา	
จะต้องดำารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดี	พัฒนาจิตสำานึก	ทัศนคติ	และพฤติกรรม
ของผู้ใต้บังคับบัญชา	เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในวงราชการ

อีกสถานหน่ึง	ดังน้ี
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	 ข้อ	๑	 ในกรณีประสงค์จะแสดงความยินดีหรือความปรารถนาดี	

ควรส่งเสริมให้ใช้บัตรอวยพร	 หรือการลงนามในสมุดอวยพรแทน	 ทั้งนี้	

ให้รวมถึงสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการการเมือง	ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่

ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้บังคับบัญชาด้วย

	 ข้อ	๒		 การเร่ียไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้เงินสวัสดิการใดๆ	 ของ

ส่วนรวม	เพ่ือการจัดหาของขวัญให้เป็นอันงดโดยเด็ดขาด

	 โดยให้บุคลากรสาธารณสุขถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด	และให้ถือว่า

การฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้เป็นความผิดวินัยอย่างหนึ่งทั้ง

ฝ่ายผู้รับและผู้ให้

	 สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 ประกาศมาตรการป้องกัน

การทุจริตและแก้ไขการกระทำาผิดวินัยของเจ้าหน้าท่ีรัฐ	 ในสังกัดสำานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	โดยกำาหนด

มาตรการสำาคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต	การบริหารงาน

ที่โปร่งใส	 ตรวจสอบได้	 และการแก้ไขปัญหาการกระทำาผิดวินัยของ	

เจ้าหน้าที่รัฐ	ประเด็น	 (1) ม�ตรก�รก�รใช้รถร�ชก�ร (2) ม�ตรก�ร

ก�รเบิกค่�ตอบแทน (3) ม�ตรก�รก�รจัดทำ�โครงก�รฝึกอบรม 

ศึกษ�ดูง�น ประชุม และสัมมน� และ (4) ม�ตรก�รก�รจัดห�พัสดุ	

มีวัตถุประสงค์เพ่ือ

ประก�ศสำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข 
เรื่อง ม�ตรก�รป้องกันก�รทุจริต 

และแก้ไขก�รกระทำ�ผิดวินัยของเจ้�หน้�ที่รัฐ
ในสังกัดสำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข

ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2560
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๑.	 สร้าง	 สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต	 และแสดงเจตจำานงสุจริตในการ

บริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับ

ผลประโยชน์ส่วนรวม

๒.	 แสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล

๓.	 ตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ	

ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตำาแหน่งหน้าท่ีอันมิควร

ได้โดยชอบตามกฎหมาย	 ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม	 เป็น

แบบอย่างที่ดียืนหยัดทำาในสิ่งที่ถูกต้อง	 เป็นธรรม	 ถูกกฎหมาย	

โปร่งใส	และตรวจสอบได้

๔.	 สร้างความเช่ือม่ันศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ	

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย	 และประชาชนโดยกำาหนดนโยบายหลักและ

แนวทางปฏิบัติดังนี้

นโยบ�ยหลัก
๑.	 มุ่งเน้นการสร้าง	 สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตไม่ให้เกิดการแสวงหา	

ผลประโยชน์ส่วนตัวในตำาแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย	

๒.	 ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสุข	 มีคุณธรรม	 จริยธรรม					

ในความรับผิดชอบต่อหน้าที่

๓.	 มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซ้ือ	จ้าง	เช่า	แลกเปล่ียน	หรือ	

โดยวิธีอ่ืนใดให้สอดคล้องกับประกาศ	ระเบียบ	หลักเกณฑ์	วิธีปฏิบัติ	

และมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง	 รวมถึงดำาเนินการตามเกณฑ์

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำาเนินงานของหน่วยงาน

ภาครัฐ	(Integrity	and	Transparency	Assessment	:	ITA)
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แนวท�งปฏิบัติ
๑.	 เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

	 (๑.๑)	 ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ	พ.ศ.	๒๕๒๓	
และ	ที่แก้ไขเพิ่มเติม

	 (๑.๒)	 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงาน	นอกเวลาราชการ	พ.ศ.	๒๕๕๐

	 (๑.๓)	 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึก
อบรม	 การจัดงาน	 และการประชุมระหว่างประเทศ	
พ.ศ.	๒๕๔๙	และที่แก้ไขเพิ่มเติม

	 (๑.๔)	 ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ	 พ.ศ.	 ๒๕๓๕	
และที่แก้ไขเพิ่มเติม

	 (๑.๕)	 พระราชกฤษฎีกา	 มติคณะรัฐมนตรี	 ประกาศ	 ข้อบังคับ	
หลักเกณฑ์	และอื่นๆ	ที่เกี่ยวข้อง

๒.	 หน่วยงานดำาเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหาร

ความเสี่ยง

๓.	 หากพบว่ามีการกระทำาผิด	 ต้องดำาเนินการทางวินัย	 ละเมิด	 และ

อาญาอย่างเคร่งครัด
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บทที่๖
กฎหม�ยเกี่ยวกับ
             ก�รป้องกันผลประโยชน์ทับช้อน



86คู่มือ
ผลประโยชน์
ทับซ้อน
Conflict 
of Interest

๑)	 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต	 พ.ศ.	 ๒๕๔๒	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	 มาตรา	

๑๐๐	,	๑๐๓	และ	๑๐๓/๑	กำาหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์

ส่วนตัวและส่วนรวมไว้	เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย	ให้เจ้าหน้าท่ี

ของรัฐมีจิตสำานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วน

รวมออกจากกันได้	หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็นความผิด

ตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย

๒)	 ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ	

เร่ือง	หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด	โดยธรรมจรรยา

ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๔๓	ได้กำาหนดว่าโดยอาศัยอำานาจตาม

ความในมาตรา	๑๐๓	แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ	

ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติได้กำาหนด

หลักเกณฑ์และจำานวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเจ้าหน้าท่ี

ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยา	กล่าวคือ	การรับทรัพย์สิน

หรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ	 โดย

ปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม	 หรือให้กันตาม

มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม

๓)	 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

	 ๓.๑)		 สว่นคำาปรารภ	ได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม

สำาหรับผู้ดำารงตำาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ	

๙	ประการของสำานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน	๙	ข้อ	ดังนี้

(๑)	 การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

(๒)		 การมีจิตสำานึกที่ดี	ซื่อสัตย์	สุจริต	และรับผิดชอบ

(๓)	 การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า

ประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับช้อน
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(๔)	 การยืนหยัดทำาในส่ิงท่ีถูกต้อง	เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
(๕)		 การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว	 มีอัธยาศัย	

และไม่เลือกปฏิบัติ
(๖)	การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน	ถูกต้อง	

ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๗)	 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	 รักษามาตรฐานมีคุณภาพ	

โปร่งใสและตรวจสอบได้
(๘)	 การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข
(๙)		 การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

 ๓.๒)		 หมวด	 ๒	 ข้อ	 ๕	 ให้ข้าราชการต้องแยกเร่ืองส่วนตัวออกจาก

ตำาแหน่งหน้าท่ีและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ

เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน	โดยอย่างน้อยต้องวางตน	ดังน้ี
(๑)	 ไม่นำาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น	 ไม่ว่า

จะเป็นญาติพ่ีน้อง	พรรคพวก	 เพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณ
ส่วนตัว	 มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือ
เป็นโทษแก่บุคคลน้ัน	 หรือปฏิบัติต่อบุคคลน้ันต่างจาก
บุคคลอื่น	เพราะความชอบหรือชัง

(๒)	 ไม่ใช้เวลาราชการ	 เงิน	 ทรัพย์สิน	 บุคลากร	 บริการ
หรือสิ่งอำานวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น	 เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย

(๓)	 ไม่กระทำาการใด	 หรือดำารงตำาแหน่ง	 หรือปฏิบัติการใด
ในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือ
สงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับ
ผิดชอบของหน้าที่

	 ท้ังน้ี	ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย	ให้ข้าราชการ
ผู้นั้นยุติการกระทำาดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้
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บังคับบัญชา	 หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณา	 เม่ือคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัย
เป็นประการใด	แล้วจึงปฏิบัติตามนั้น	

(๔)	 ในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรง
หรือหน้าที่อื่นในราชการ	 รัฐวิสาหกิจ	 องค์การ
มหาชน	หรือหน่วยงานของรัฐ	 ข้าราชการต้องยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก

	 ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทาง
ราชการหรือประโยชน์ส่วนรวม	 กับประโยชน์ส่วนตน
หรือส่วนกลุ่ม	 อันจำาเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด	 ต้อง
ยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวม
เป็นสำาคัญ

 ๓.๓)		 หมวด	 ๒	 ข้อ	 ๖	 ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหา

ประโยชน์ท่ีมิชอบโดยอาศัยตำาแหน่งหน้าท่ีและไม่กระทำาการ

อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์

ส่วนรวม	โดยอย่างน้อยต้องวางตน	ดังน้ี
(๑)	 ไม่เรียก	 รับ	 หรือยอมจะรับ	 หรือยอมให้ผู้อ่ืน	 เรียก	 รับ	

หรือยอมจะรับซ่ึงของขวัญแทนตนหรือญาติของตน	
ไม่ว่าก่อนหรือหลังดำารงตำาแหน่ง	 หรือปฏิบัติหน้าที่	
ไม่ว่าจะเก่ียวข้อง	 หรือไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ี
หรือไม่ก็ตาม	เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา	หรือ
การให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป

(๒)	 ไม่ใช้ตำาแหน่งหรือกระทำาการที่เป็นคุณหรือโทษแก่
บุคคลใดเพราะมีอคติ

(๓)	 ไม่เสนอ	 หรืออนุมัติโครงการ	 การดำาเนินการ	 หรือ
การทำานิติกรรมหรือสัญญา	 ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่น	
จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
หรือประมวลจริยธรรมนี้
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๔)	 มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่	๗	มกราคม	๒๕๔๐	ให้ถือ
ปฏิบัติว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยพึงงดการให้ของขวัญ
แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่	 ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิก
ในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่	 เพื่อเสริมสร้าง
ค่านิยมให้เกิดการประหยัด	 และสร้างทัศนคติท่ีถูกต้อง
โดยหัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาต้องดำารง
ตนเป็นแบบอย่างที่ดี	 พร้อมทั้งกำาชับดูแลข้าราชการ
ในสังกัดให้ประพฤติตนเก่ียวกับการเร่ียไร	 และการให้	
หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดให้ถูกต้องสอดคล้อง
กับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง	 หากฝ่าฝืนมติ
คณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้	 ให้ถือว่าเป็นความผิดวินัย
อย่างหนึ่งทั้งฝ่ายผู้รับและผู้ให้

๕)	 ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของ
หน่วยงานของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๔๔	และที่แก้ไขเพิ่มเติม	

๖)	 ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของ
หน่วยงานของรัฐ	 พ.ศ.	 ๒๕๔๔	 และที่แก้ไขเพิ่มเติม	
(ฉบับที่	๒)	พ.ศ.	๒๕๔๙

๗)	 ระเบียบสำานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับ
ของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	พ.ศ.	๒๕๔๔
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	 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	 ได้กำาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ
พลเรือนในการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ	 โดย
ต้องแยกเร่ืองส่วนตัวออกจากตำาแหน่งหน้าท่ีและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว	และต้องละเว้นการแสวงหาประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ท่ีมิชอบ	
โดยอาศัยตำาแหน่งหน้าท่ีและไม่กระทำาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม	ดังปรากฏในหมวด	๒	ข้อ	๓(๓)	ข้อ	๕(๑)	,	(๒)	,	(๓)	,	(๔)	ข้อ	๖(๑)	,	(๒)	,	
(๓)	ข้อ	๗(๔)	,	(๕)	ข้อ	๘(๕)	ข้อ	๙(๑)	
	 ดังน้ัน	 เพ่ือให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	 สอดคล้องกับกฎหมาย
และระเบียบท่ีเก่ียวข้อง	 เสริมสร้างทัศนคติ	 ความเข้าใจท่ีถูกต้องเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน
ของบุคลากรในสังกัดสำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข	 และส่งเสริมวัฒนธรรมการ
ทำางานที่ดี	 รักษาศักด์ิศรีข้าราชการพลเรือนให้เป็นท่ีเช่ือม่ันศรัทธาของประชาชน		 จึงแต่งต้ัง
คณะทำางานจัดทำาคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน	 (Conflict	 of	 Interest)	 สำานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข	ประจำาปีงบประมาณ	พ.ศ.	๒๕๖๐	ดังต่อไปน้ี
	 ๑)	 นายอุทิศ		บัวศรี	 ผู้ช่วยเลขาธิการ	 ท่ีปรึกษา

	 	 	 	 คณะกรรมการ	ป.ป.ช.	 		

	 ๒)	 นายยงยศ		ธรรมวุฒิ	 ท่ีปรึกษาระดับกระทรวง	นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ	 ประธาน	

	 	 	 	 (ด้านเวชกรรมป้องกัน)	รักษาราชการแทน	 	 				

	 	 	 	 หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

	 	 	 	 กระทรวงสาธารณสุข

	 ๓)	 นายเสมอ		กาฬภักดี	 นิติกรชำานาญการพิเศษ		 คณะทำางาน 

	 ๔)	 นายสุรชัย		รัตนกรกุล	 นิติกรชำานาญการพิเศษ		 คณะทำางาน

	 ๕)	 นางกรองกาญจน์		นานาศรีรัตน์						 นิติกรชำานาญการ	 คณะทำางาน   

	 ๖)	 นางสาวสุชาฎา		วรินทร์เวช					 นักวิเคราะห์นโยบายและ	 คณะทำางาน

	 	 	 	 	 แผนชำานาญการ	 และเลขานุการ

	 ท้ังน้ี		ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป
   

ส่ัง	ณ		วันท่ี		๓๑	มกราคม	พ.ศ.	๒๕๖๐
   

(ลงช่ือ)  สมศักด์ิ  อรรฆศิลป์
      (น�ยสมศักด์ิ อรรฆศิลป์)

      รองปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข ปฏิบัติร�ชก�รแทน
     ปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข

ภ�คผนวก

คำ�ส่ังสำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข
ท่ี 314 /2560

 เร่ือง แต่งต้ังคณะทำ�ง�นจัดทำ�คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) 
 สำ�นักง�นปลัดกระทรวงส�ธ�รณสุข ประจำ�ปีงบประม�ณ พ.ศ. 2560
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บรรณ�นุกรม

กระทรวงสาธารณสุข.	 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรมการ

จัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ท่ีมิใช่ยาของกระทรวง

สาธารณสุข	พ.ศ.	๒๕๕๗.	นนทบุรี	:	สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข,	๒๕๕๗.

กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม	 สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.	 ประมวลจริยธรรม

ข้าราชการพลเรือน	 จรรยาข้าราชการ	 สำานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข.	

กรุงเทพฯ	:	บริษัท	๑๖๘	พร้ินต้ิง	จำากัด,	๒๕๕๒.

กำาชัย	จงจักรพันธ์.	การขัดกันแห่งผลประโยชน์และมาตรา	๑๐๐.	นนทบุรี	:	สำานักงาน

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.	 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย

การป้องกันและปราบปราม	การทุจริต	ระยะท่ี	๒	(พ.ศ.	๒๕๕๖-๒๕๖๐).	นนทบุรี	

:	สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,	๒๕๕๗.

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ.	 ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วย

การป้องกันและปราบปราม	การทุจริต	ระยะท่ี	๓	(พ.ศ.	๒๕๖๐-๒๕๖๑).	นนทบุรี	

:	สำานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ,	๒๕๕๙.

สำานักงาน	ก.พ..	การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน.	คู่มือการพัฒนาและส่งเสริม

การปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือน.	นนทบุรี	:	สำานักงาน	

ก.พ.,	๒๕๕๔.
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