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ค ำน ำ 

  รัฐบาลภายใตก้ารน าของ พลเอกประยทุธ์ จนัทร์โอชา ไดใ้หค้วามส าคญัและผลกัดนัให้การป้องกนั

และ ปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ ไดแ้ถลงนโยบาย 11 ดา้น รวมถึงประเด็นการบริหารราชการ

แผน่ดินท่ี มีธรรมาภิบาล และการป้องกนัปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ ยดึหลกัการ

บริหารจดัการท่ี ดีเพื่อสร้างความเช่ือมัน่วางใจในระบบราชการ ปราบปรามการทุจริต และการมี

ผลประโยชน์ทบัซอ้นในทุก ระดบั  ยทุธศาสตร์ชาติวา่ดว้ยการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 

(พ.ศ. 2556-2560) คณะรัฐมนตรีเม่ือวนัท่ี 5 มกราคม 2559 มีมติใหห้น่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานเขา้ร่วม

การประเมินคุณธรรม และความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 

Transparency Assessment-ITA) ครอบคลุมประเด็นการประเมิน 5 ดา้น อนัรวมถึงการต่อตา้นการทุจริตใน

องคก์ร โดยสนบัสนุนใหห้น่วยงาน ภาครัฐด าเนินการเร่ืองเก่ียวกบัผลประโยชน์ทบัซอ้นผา่นกิจกรรมต่างๆ 

ตลอดจนการใหค้วามรู้ตามคู่มือ ประมวลจริยธรรมเก่ียวกบัการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นแก่เจา้หนา้ท่ีใน

หน่วยงานดว้ย   กระทรวงสาธารณสุข ก าหนดมาตรการในการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต 3 ป.1 ค. 

คือ การ ปลุกจิตส านึก การป้องกนั การปราบปราม และการสร้างเครือข่ายมุ่งเนน้การป้องกนัการทุจริตและ

ช่วยฟ้ืนฟู ส่งเสริมการต่อตา้นการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐใหแ้ก่ระบบราชการไทย โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง 

จงัหวดัร้อยเอด็ จดัท าคู่มือการปฏิบติังานเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น( Conflict of Interest) ประจ า 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ท่ีใชว้ธีิคิดอยา่งง่าย โดยใชแ้นวคิดวา่วคิณิตศาสตร์เปรียบเทียบวธีิคิดในระบบฐาน

สิบและฐานสอง ทั้งน้ี เพื่อให้เกิดการปรับฐานความคิด (Mind Set) ในเร่ืองผลประโยชน์ทบัซอ้นอยา่งง่าย 

สามารถรับรู้ เขา้ใจ และ หยดุพฤติกรรมท่ีเป็นเร่ืองทบัซ้อนตามคู่มือผลประโยชน์ทบัซ้อนของศูนย์

ปฏิบติัการต่อตา้นการทุจริต กระทรวง สาธารณสุข (ศปท.) ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข   

โรงพยาบาลทุ่งเขาหลวง จงัหวดัร้อยเอ็ด หวงัเป็นอยา่งยิง่วา่คู่มือการปฏิบติังานเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ ทบั

ซอ้น (Conflict of Interest) น้ี  จะร่วมสร้างวฒันธรรม และ ค่านิยมท่ีดีในเร่ืองความสุจริตในโรงพยาบาล        

ทุ่งเขาหลวงจงัหวดัร้อยเอด็ใหเ้ป็นสังคมสุจริตต่อไป  
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ค  

เกร่ินน ำ 

  การมีผลประโยชน์ทบัซอ้น ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชัน่ประเภทหน่ึง เพราะเป็นการแสวงหา

ประโยชน์ ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ดว้ยการใชอ้  านาจในต าแหน่งหนา้ท่ีไป

แทรกแซงการใช ้ดุลพินิจในกระบวนการตดัสินใจของเจา้หนา้ท่ีของรัฐ จนท าใหเ้กิดการละทิ้งคุณธรรมใน

การปฏิบติัหนา้ท่ี สาธารณะ ขาดความเป็นอิสระความเป็นกลาง และความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อ

ประโยชน์สาธารณะของ ส่วนรวมและท าใหผ้ลประโยชน์หลกัขององคก์รหน่วยงานสถาบนัและสังคมตอ้ง

สูญเสียไป โดยผลประโยชน์ท่ี สูญเสียไปอาจอยูใ่นรูปของผลประโยชน์ทางการเงินคุณภาพใหบ้ริการความ

เป็นธรรมในสังคมรวมถึงคุณค่าอ่ืนๆ ตลอดจนโอกาสในอนาคตตั้งแต่ระดบัองคก์รจนถึงระดบัสังคม

ตวัอยา่งเช่นการท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐเรียกรับเงิน หรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากผูป้ระกอบการเพื่อแลกเปล่ียนกบั

การอนุมติัการออกใบอนุญาตประกอบกิจการใดๆ หรือแลกเปล่ียนกบัการละเวน้ การยกเวน้ หรือการจดัการ

ประมูลทรัพยสิ์นของรัฐเพื่อประโยชน์ของเจา้หนา้ท่ี ของรัฐ และพวกพอ้ง ฯลฯ เป็นตน้  อยา่งไรก็ตาม 

ท่ามกลางผูจ้งใจกระท าความผดิยงัพบผูก้ระท าความผดิโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ใน เร่ืองดงักล่าวอีก

เป็นจ านวนมากจนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเร่ืองการทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา  ผลประโยชน์

ทบัซอ้นหรือความขดัแยง้กนัระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  (Conflict of Interest : 

COI)เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบนัท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหาการ ทุจริตประพฤติมิชอบ

ในระดบัท่ีรุนแรงข้ึนและยงัสะทอ้นปัญหาการขาดหลกัธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อ การพฒันาประเทศ    

ประมวลจริยธรรมขา้ราชการพลเรือนไดมี้การบญัญติัในรัฐธรรมนูญซ่ึงเป็นกฎหมายสูงสุดของประเทศ โดย

ประกาศใชใ้นราชกิจจานุเบกษา เม่ือวนัท่ี 5 พฤศจิกายน 2552 และมีผลใชบ้งัคบัตั้งแต่วนัท่ี 3 กุมภาพนัธ์ 

2553 มาตรา 279 ก าหนดให้มาตรฐานทางจริยธรรมของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง ขา้ราชการ หรือ 

เจา้หนา้ท่ีของรัฐแต่ละประเภทใหเ้ป็นไปตามประมวลจริยธรรมท่ีก าหนดข้ึน โดยจะตอ้งมีกลไกและระบบ

ใน การด าเนินงานเพื่อใหก้ารบงัคบัใชเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตาม

ความ ร้ายแรงแห่งการกระท า การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถื้อวา่เป็นการกระท า

ผดิวนิยั   ดงันั้น บุคคลผูด้  ารงต าแหน่งขา้ราชการพลเรือนทุกต าแหน่งจึงมีหนา้ท่ีด าเนินการใหเ้ป็นไปตาม 

กฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ มีความเป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวก 

และใหบ้ริการแก่ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาลโดยจะตอ้งยดึมัน่ในค่านิยมหลกัของมาตรฐานจริยธรรม  

ส าหรับผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 9 ประการของส านกังานผูต้รวจการแผน่ดิน ดงัน้ี      

(1) การยดึมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม 

  (2) การมีจิตส านึกท่ีดี ซ่ือสัตย ์สุจริต และรับผิดชอบ 



ง 

 (3) การยดึถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกวา่ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทบั  

      ซอ้น  

(4)  การยนืหยดัท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 

(5) การใหบ้ริการแก่ประชาชนดว้ยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั และไม่เลือกปฏิบติั  

(6)  การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง  

(7) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้ 

(8) การยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

(9) การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวิชาชีพขององคก์ร  

     การสร้างค่านิยมหลกัของคนไทย ตามนโยบายของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.)เพื่อ 

สร้างสรรคป์ระเทศไทยใหเ้ขม้แขง็ โดยตอ้งสร้างคนในชาติ ใหมี้ค่านิยมไทย ๑๒ประการ  

๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษตัริย ์ 

๒. ซ่ือสัตย ์เสียสละ อดทน  

๓. กตญัญูต่อพอ่แม่ ผูป้กครอง ครูบาอาจารย ์

  ๔. ใฝ่หาความรู้ หมัน่ศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรงและทางออ้ม  

๕. รักษาวฒันธรรมประเพณีไทย  

๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย ์

  ๗. เขา้ใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย 

๘. มีระเบียบ วนิยั เคารพกฎหมาย ผูน้อ้ยรู้จกัการเคารพผูใ้หญ่ 

  ๙. มีสติรู้ตวั รู้คิด รู้ท า  

๑๐. รู้จกัด ารงตนอยูโ่ดยใชห้ลกัปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  

๑๑. มีความเขม้แขง็ทั้งร่างกายและจิตใจไม่ยอมแพต่้ออ านาจฝ่ายต ่า 

  ๑๒. ค านึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวมมากกวา่ผลประโยชน์ส่วนตน  

  

  

“หลกัธรรมาภิบาล” หรืออาจเรียกไดว้า่ “การบริหารกิจการบา้นเมืองท่ีดี หลกัธรรมรัฐ และ บรรษทัภิบาล 

ฯลฯ” ซ่ึงเรารู้จกักนัในนาม “Good Governance” ท่ีหมายถึง การปกครองท่ีเป็นธรรม นั้น ไม่ใช่แนวความคิด

ใหม่ท่ีเกิดข้ึนในสังคม แต่เป็นการสะสมความรู้ท่ีเป็นวฒันธรรมในการอยูร่่วมกนัเป็นสังคม ของมวลมนุษย์

เป็นพนัๆ ปี ซ่ึงเป็นหลกัการเพื่อการอยูร่่วมกนัในบา้นเมืองและสังคมอยา่งมีความสงบสุข สามารถประสาน



ประโยชน์และคล่ีคลายปัญหาขอ้ขดัแยง้โดยสันติวธีิและพฒันาสังคมใหมี้ความย ัง่ยนื หลกัธรรมาภิบาลมี

องคป์ระกอบท่ีส าคญั ๖ ประการดงัน้ี  ๑. หลกันิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบขอ้บงัคบัและ

กติกาต่างๆ ใหท้นัสมยัและเป็นธรรม ตลอดจนเป็นท่ียอมรับของสังคมและสมาชิก โดยมีการยนิยอมพร้อม

ใจและถือปฏิบติัร่วมกนัอยา่งเสมอภาค และเป็นธรรม  

  

หลกัธรรมาภิบาล  

  

คา่่นิยมหลก ั ๑๒ ประการ  

คา่่นิยมหลก ั ๑๒ ประการ  

  

ค่านิยมหลกั 12 ประการ  

  

คา่่นิยมหลก ั ๑๒ ประการ  

คา่่นิยมหลก ั ๑๒ ประการ  

จ  

  

  

  

๒. หลกัคุณธรรม คือ การยดึถือและเช่ือมัน่ในความถูกตอ้งดีงาม โดยการรณรงคเ์พื่อสร้างค่านิยมท่ีดีงามให ้

ผูป้ฏิบติังานในองคก์ารหรือสมาชิกของสังคมถือปฏิบติั ไดแ้ก่ ความซ่ือสัตยสุ์จริต ความเสียสละ ความ

อดทน ขยนัหมัน่เพียร ความมีระเบียบวนิยั เป็นตน้ ๓.หลกัความโปร่งใส คือ การท าใหส้ังคมไทยเป็นสังคม

ท่ีเปิดเผยขอ้มูลข่าวสารอยา่งตรงไปตรงมาและสามารถ ตรวจสอบความถูกตอ้งได ้โดยการปรับปรุงระบบ

และกลไกการท างานขององคก์รใหมี้ความโปร่งใส มีการ เปิดเผยขอ้มูลข่าวสารหรือเปิดใหป้ระชาชน

สามารถเขา้ถึงขอ้มูลข่าวสารไดส้ะดวกตลอดจนมีระบบหรือ กระบวนการตรวจสอบและประเมินผลท่ีมี



ประสิทธิภาพ ซ่ึงจะเป็นการสร้างความไวว้างใจซ่ึงกนัและกนั และ ช่วยใหก้ารท างานของภาครัฐและ

ภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอรัปชัน่ ๔. หลกัความมีส่วนร่วม คือ การท าใหส้ังคมไทยเป็นสังคมท่ี

ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอความเห็น ในการตดัสินใจส าคญัๆของสังคม โดยเปิดโอกาสให้

ประชาชนมีช่องทางในการเขา้มามีส่วนร่วมไดแ้ก่ การแจง้ ความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชา

พิจารณ์ การแสดงประชามติหรืออ่ืนๆ และขจดัการผกูขาดทั้งโดย ภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซ่ึงจะ

ช่วยใหเ้กิดความสามคัคีและความร่วมมือกนัระหวา่งภาครัฐและภาค ธุรกิจเอกชน ๕. หลกัความรับผดิชอบ 

ผูบ้ริหาร พนกังานและลูกจา้งตอ้งตั้งใจปฏิบติัภารกิจตามหนา้ท่ีอยา่งดียิง่ โดยมุ่ง ใหบ้ริการแก่ผูม้ารับบริการ 

เพื่ออ านวยความสะดวกต่างๆ มีความรับผดิชอบต่อความบกพร่องในหนา้ท่ีการงาน ท่ีตนรับผดิชอบอยู ่และ

พร้อมท่ีจะปรับปรุงแกไ้ขไดท้นัท่วงที ๖. หลกัความคุม้ค่า ผูบ้ริหารตอ้งตระหนกัวา่มีทรัพยากรค่อนขา้งจ 

ากดั ดงันั้นในการบริหารจดัการจ าเป็น จะตอ้งยดึหลกัความประหยดัและความคุม้ค่า ซ่ึงจ าเป็นจะตอ้งตั้ง

จุดมุ่งหมายไปท่ีผูรั้บบริการหรือประชาชน ดว้ย  

  

  

  

ผลประโยชน์ทบัซอ้น หมายถึง การท่ีเจา้หนา้ท่ีของรัฐกระท าการใดๆ ตามอ านาจหนา้ท่ีเพื่อประโยชน์ 

ส่วนรวม แต่กลบัเขา้ไปมีส่วนไดเ้สียกบักิจกรรมหรือการด าเนินการท่ีเอ้ือประโยชน์ใหก้บัตนหรือพวกพอ้ง 

ท าให ้การใชอ้ านาจหนา้ท่ีเป็นไปโดยไม่สุจริต ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ โดยการกระท าท่ีเขา้ข่าย

ผลประโยชน์ทบั ซอ้น เช่น  1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ และผลจาการรับผลประโยชน์นั้นส่งผลต่อการ

ตดัสินใจในการด าเนินการ ตามอ านาจหนา้ท่ี  2. การท าธุรกิจกบัตวัเองหรือเป็นคู่สัญญา 3. การท างาน

หลงัจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลงัเกษียณ โดยใชอิ้ทธิพลหรือความสัมพนัธ์ จากท่ีเคยด ารงต 

าแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน   

  

ความหมายของผลประโยชน์ทบัซอ้น  

  

คา่่นิยมหลก ั ๑๒ ประการ  

คา่่นิยมหลก ั ๑๒ ประการ  
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บทท่ี 1  กระบวนการทางความคิด (Mind Set) ----------------------------------------------  

  

การปรับกระบวนการทางความคิด (Mind Set) การขดักนัระหวา่งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

หรือ ผลประโยชน์ทบัซอ้น(Conflict of Interest)  

  

  

 “แกทุ้จริต ตอ้งคิดเป็น”  
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กระบวนการทางความคิด (Mind Set) ระบบความคิดในเร่ืองผลประโยชน์ทบัซ้อน  

  

เรามาคิดแบบระบบเลขกนัเถอะ  



  

  

  

  

   

  

    

  

  

  

  

  

  

  

  

คิดแบบฐาน 10( Analog)  

  

ระบบของผดิ ถึง ถูก ผดิ 0..1..2..3..4..5..6..7..8..9ถูก  

คิดแบบฐาน 2(Digital) คิดแยกแยะถูก-ผดิ 0 เท่ากบั ไม่ใช่/ผดิ 1 เท่ากบั ใช่/ถูก  

  

ระบบ  

ความคิด  



เลข 0 ถงึ เลข 9  

ไม่สามารถ แยกประโยชน์ ส่วนตนออก จากประโยชน์ ส่วนรวมได ้ 

สังคมโลกยคุ Analog  

สังคมโลกสมยัใหม่ยคุ Digital  

แยกประโยชน์ ส่วนตนออก จากประโยชน์ ส่วนรวมได ้ 

เลข 0 และ เลข 1  
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Analog Digital  

ระบบคิดฐาน 10 ระบบคิดฐาน 2  
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การปฏิบติังานแบบใชร้ะบบคิดฐานสอง (Digital)  การท่ีเจา๎หนา๎ท่ีของรัฐมีระบบการคิดท่ีสามารถแยกออ

กอย  างชดัเจนว  าส่ิงไหนถูก ส่ิง ไหนผดิ ส่ิงไหนท าได ๎ส่ิงไหนท าไม ได ๎ส่ิงไหนคือประโยชน์ส วนตน ส่ิง

ไหนคือประโยชน์ส วนรวม ไม น ามาปะปนกนั ไม น าส่ิงของราชการมาใชเ๎พื่อประโยชน์ส วนตน ไม เบียด

บงัราชการ เห็นแก  ประโยชน์ส วนรวมหรือของหน วยงานเหนือกว  าประโยชน์ส วนตน ไม แสวงหา

ประโยชน์จาก ต าแหน งหนา๎ท่ีราชการ ไม รับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดจากการปฏิบติัหนา๎ท่ี กรณีเกิด

การ ขดักนัระหวา่งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมจะตอ้งยดึถือประโยชน์ส่วนรวมเป็น หลกั  

 การปฏิบติังานแบบใชร้ะบบคิดฐานสิบ (Analog)  การท่ีเจา๎หนา๎ท่ีของรัฐยงัมีระบบคิดท่ีน าประโยชน์ส วน

ตนและประโยชน์ส วนรวมมา ปะปนกนัไปหมด แยกแยะไม ออกว  าส่ิงไหนคือประโยชน์ส วนตน ส่ิงไหนคือ

ประโยชน์ส วนรวม น าส่ิงของราชการมาใชเ๎พื่อประโยชน์ส วนตน เบียดบงัราชการ เห็นแก ประโยชน์ส วน

ตน เหนือกว  าประโยชน์ส วนรวมหรือของหน วยงาน จะคอยแสวงหาประโยชน์จากต าแหน งหนา๎ท่ี ราชการ

เพื่อตนเอง เครือญาติ หรือพวกพอ๎ง กรณีเกิดการขดักนัระหวา่งประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม

จะตอ้งยดึประโยชน์ส่วนตนเป็นหลกั    กรณีตวัอยา่งระบบคิดฐานสิบท่ีเห็นแก่ประโยชน์ส่วนตน จ าคุก 2 ปี 

6 เดือน “นาย กอ” ฐานใชร้ถหลวงงานแต่งลูกสาว  

  

 ศาลอาญาพิพากษาจ าคุก 2 ปี 6 เดือน ปรับ 10,000 บาท กรณีนายกอ น ารถหลวงและอุปกรณ์ไปใชใ๎นงาน 

แต งลูกสาวสุดหรูทั้งท่ีบา๎น ท่ีโรงแรม โดยศาลยงัปราณี ลดเหลือจ าคุก 2 ปีคร่ึง ปรับหน่ึงหม่ืนบาท โดย

โทษจ าคุกให๎รอ ลงอาญา 2 ปี   ศาลอาญารัชดาอ านค าพิพากษาในคดีท่ีอยัการเป็นโจทกย์ืน่ฟูองนายกอ ฐาน

เป็นเจา๎พนกังานมีหนา๎ท่ีซ้ือ ท า จดัการ หรือรักษาทรัพยใ์ดๆ ใชอ๎ านาจในต าแหน งโดยทุจริตอนัเป็นการ

เสียหายแก รัฐและเป็นเจา๎พนกังานปฏิบติั หนา๎ท่ีโดยมิชอบ หรือปฏิบติั หรือละเวน๎การปฏิบติัหนา๎ท่ีโดย

ทุจริต ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 151 และ 157   
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 จากกรณีเม่ือวนัท่ี 13 มกราคม 2554 ขณะจ าเลยด ารงต าแหน งคณบดี...ไดใ๎ชอ๎ านาจหนา๎ท่ีโดยทุจริตดว๎ย

การ สั่งให๎เจา๎หนา๎ท่ีน าเกา๎อ้ี 100 ตวั พร๎อมปลอกคุมเกา๎อ้ี เคร่ืองถ ายวดีีโอ 2 เคร่ือง เคร่ืองเล นวดิีโอ กล๎

องถ ายรูป และผา๎ เต็นทห์ลายผนื เพื่อน าไปใชใ๎นงานววิาห์บุตรสาวจ าเลยท่ีบา๎นพกัส วนตวั รวมทั้งรถยนต ์

รถตูส๎ วนกลางอีก 4 คนั เพื่อ ใชรั๎บส งเจา๎หนา๎ท่ีเขา๎ร วมพิธี และขนยา๎ยอุปกรณ์ทั้งท่ีบา๎นพกัและงานฉลอง

มงคลสมรสท่ีโรงแรม ซ่ึงลว๎นเป็นทรัพยสิ์น ของทางราชการ  การกระท าของจ าเลย นบัเป็นการใช๎อ านาจ

โดยทุจริต เพื่อประโยชน์ส วนตวั อนัเป็นการเสียหายแก รัฐ ต อมา เดือนกนัยายน 2546 คณะกรรมการปูอง

กนัและปราบปรามการทุจริตแห งชาติ หรือ ป.ป.ช. ไดช้ี๎มูลความผดิวนิยัและ อาญากบัจ าเลยตาม

ความผดิดว๎ย คร้ังแรกจ าเลยให๎การปฏิเสธ แต ต อมาให๎การรับสารภาพไม ต อส๎ูคดี  ศาลพิเคราะห์

พยานหลกัฐานโจทกแ์ลว๎เห็นว  าการกระท าของจ าเลยเป็นการทุจริตต อต าแหน งหนา๎ท่ีตามฟูอง จึงพิพากษา

ให๎จ าคุก 5 ปี และปรับ 20,000 บาท ค าให๎การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก การพิจารณาคดี ลดโทษก่ึง หน่ึง 

คงจ าคุกจ าเลยไว ๎2 ปี 6 เดือน และปรับ 10,000 บาท   อย  างไรก็ดี จ าเลยไดส๎ านกัผดิและชดใชค๎  าเสียหาย

คืนให๎แก รัฐทนัที ประกอบกบัเป็นแพทยท์ าคุณประโยชน์ ต อสังคม และไม เคยตอ๎งโทษจ าคุกมาก อน ศาล

จึงเห็นควรให๎รอลงอาญา   

  

ตวัอยา่งคิดแบบระบบฐานสิบ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข  

คนหลวงใชเ้งินหลวง  นางวนัดี ต าแหน งเจา๎พนกังานสาธารณสุขปฏิบติังาน ไดรั๎บต าแหน งให๎เป็น

กรรมการเก็บรักษาเงินและเป็น เจา๎หนา๎ท่ีการเงินรับผดิชอบการเงินและบญัชี และมีอ านาจลงนามในใบ

ถอนเงินร วมกบัเจา๎หนา๎ท่ีรายอ่ืน นางวนัดีได ๎ถอนเงินออกจากบญัชีเงินฝากของสถานีอนามยั น าไปใชจ๎  าย

ในเร่ืองส วนตวั จ านวน 100,000 บาท ต อมาไดน๎ าเงิน จ านวนดงักล าวมาคืนให๎กบัทางราชการแลว๎ และ

พบว  ามีการเบิกจ ายเงินโดยไม มีเอกสารหลกัฐานประกอบการจ ายเงิน จ านวน 200,000 บาท นางวนัดีให๎การ

รับสารภาพว  าตนไดจ๎ดัท าเอกสารหลกัฐานประกอบการเบิกจ ายเงินเทจ็ข้ึนมา ใหม เพื่อให๎มีจ านวนเงิน

คงเหลืออยู  จริงตรงตามรายงานงบเดือนส งให๎ส านกังานสาธารณสุขอ าเภอเพื่อประกอบการ จดัท าบญัชี

เกณฑค์งคา๎ง  พฤติการณ์ของนางวนัดีดงักล าวเป็นการกระท าผดิวนิยัอย  างร๎ายแรงฐานปฏิบติัหรือละเวน๎การ

ปฏิบติัหนา๎ท่ี ราชการโดยทุจริตตามมาตรา 85(1) แห งพระราชบญัญติัระเบียบขา๎ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

ลงโทษไล ออกจาก ราชการ  

  



ยกัยอกยา  นายยา ต าแหน งเภสัชกรปฏิบติัการ ไดย๎กัยอกยาแกห๎วดัสูตรผสมซูโดอีฟรีดรีนท่ีตนด าเนินการ

สั่งซ้ือจาก บริษทัยาของเอกชน รวมจ านวน 200,000 เมด็ โดยยาดงักล าวจ านวน 50,000 เมด็ ไดมี๎การสั่งซ้ือ

ในนามโรงพยาบาล และน าเขา๎คลงัยาของโรงพยาบาลตามระบบ ส วนอีกจ านวน 150,000 เมด็นั้น ไดส๎ั่งซ้ือ

ในนามของโรงพยาบาลแต น า 
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ยาเขา๎ร๎าน และจ ายเงินเอง โดยการสั่งซ้ือในส วนน้ีนายยาไดท๎ าการปลอมลายมือช่ือของผูอ๎ านวยการ

โรงพยาบาลเพื่อ ใช๎เป็นหลกัฐานในการสั่งซ้ือซ้ือยาและไดน๎ ายาดงักล าวไปขายให๎กบับุคคลภายนอก  

พฤติการณ์ของนายยาดงักล าว เป็นการกระท าผดิวนิยัอย  างร๎ายแรง ฐานปฏิบติัหรือละเวน๎การปฏิบติัหนา๎ท่ี 

ราชการโดยมิชอบเพื่อให๎เกิดความเสียหายย  างร๎ายแรงแก ผูห๎น่ึงผูใ๎ด หรือปฏิบติัหรือละเวน๎การปฏิบติัหนา๎ท่ี

ราชการ โดยทุจริต ตามมาตรา 85(1) แห งพระราชบญัญติัระเบียบขา๎ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ลงโทษไล 

ออกจากราชการ  

  

โกงพระและโกงหลวง  นางสาวกรรมสนอง ต าแหน งเจา๎พนกังานการเงินและบญัชี 5 มีหนา๎ท่ีรับ-จ ายเงิน

สดประจ าวนั และจ ายเงิน คืนให๎แก ผูปุ๎วย และออกใบเสร็จรับเงินค ารักษาพยาบาลตามสิทธิต างๆ ของ

โรงพยาบาล นางสาวกรรมสนองไดรั๎บเงิน ค ารักษาพยาบาลจากผูม๎ารับบริการตามเอกสารเวชระเบียบและ

ตามใบเสร็จรับเงิน (ตน๎ฉบบั) จ านวน 4 คร้ัง รวมเป็น เงิน 8,400 บาท แต เขียนส าเนาใบเสร็จรับเงินมีจ 

านวนเงินนอ๎ยกว  าตน๎ฉบบัและน าเงินส งให๎กบัโรงพยาบาลเป็นเงิน 4,400 บาท และไดน๎ าเงินส วนต างไปใช๎

ประโยชน์ส วนตวัรวมจ านวน 4,000 บาท เหตุท่ีตรวจสอบพบการทุจริต ดงักล าวเพราะว  ามีพระภิกษุรูป

หน่ึงไดน๎ าใบเสร็จขอรับเงินค าเลนส์ตาเทียมมาติดต อเพื่อจะขอเงินคืน จ านวน 4,000 บาท เน่ืองจากไม ได๎

เปล่ียนเลนส์ตา เม่ือตรวจสอบก็พบว  าส าเนาคู  ฉบบัของใบเสร็จรับเงินฉบบัดงักล าวระบุจ านวนเงิน เพียง 

2,000 บาท และเม่ือตรวจสอบขอ๎มูลยอ๎นหลงัเทียบกบัรายการค ารักษาพยาบาลตามเอกสารเวชระเบียนคน

ไข ๎ในกบัส าเนาใบเสร็จรับเงินแลว๎พบว  าจ านวนเงินไม ตรงกนัอีก 3 ฉบบั   พฤติกรรมของนางกรรมสนอง

ดงักล าวเป็นการกระท าผดิวินยัอย  างร๎ายแรงฐานทุจริตต อหนา๎ท่ีราชการ ฐาน ปฏิบติัหนา๎ท่ีราชการโดยจงใจ



ไม ปฏิบติัตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี หรือนโยบายรัฐบาล อนัเป็นเหตุให๎

เสียหายแก ราชการอย  างร๎ายแรง และฐานกระท าการอ่ืนใดอนัไดช่ื๎อว  าเป็นผูป๎ระพฤติชัว่อย  างร๎ายแรง ตาม

มาตรา 82 วรรคสาม มาตรา 85 วรรคสอง และมาตรา 98 วรรคสองแห งพระราชบญัญติัระเบียบขา๎ราชการ

พล เรือน พ.ศ. 2535จงัหวดัไดมี๎ค าสั่งลงโทษไล นางกรรมสนองออกจากราชการ  

  

เก็บกลบับา้น  นางเก็บ ต าแหน งโภชนากร 5 มีหนา๎ท่ีดูแลอาหารผูปุ๎วย ก าหนดเมนูอาหารสั่งซ้ือตามเมนู

รายวนั และถือ กุญแจสต๏อกอาหาร นางเก็บไดข้ึ๎นเวรปฏิบติังานติดต อกนั 4 วนั เพียงคนเดียว โดยในวนัสุด

ทา๎ยคือ วนัท่ี 24 กรกฎาคม 2549 เวลาประมาณ 18.30 น. ยามของโรงพยาบาลไดพ๎บเห็นนางสาวหน อย ลูก

จา๎งชัว่คราว ลูกน๎องของ นางสาวเก็บ ขนกล องกระดาษภายในบรรจุโครงไก  อกไก  และขนกระเป๋าหนงัสีด า

ภายในบรรจุไข ไก  จ านวน 30 ฟอง และนมสด UHT จ านวน 12 กล อง น าออกมาจากโรงครัว ยามจึงไดข๎อ

ตรวจคน๎และพบส่ิงของดงักล าวและถ ายรูปเก็บ ไวเ๎ป็นหลกัฐาน นางเก็บอา๎งว  าของทั้งหมดเป็นของส วนตวั

ท่ีซ้ือมาจากร๎านคา๎ ยามจึงยอมให๎นางเก็บน าของทั้งหมด ออกไป หลงัจากนั้นนางเก็บไดติ๎ดต อร๎านคา๎ท่ี

ประมูลอาหารไดใ๎นโรงพยาบาล ขอให๎ร๎านออกใบเสร็จรับเงินให๎โดยระบุ รายการ 3 รายการ คือ โครงไก  10 

กิโลกรัม ไข ไก  30 ฟอง นมพร องมนัเนย 1 โหล เจา๎ของร๎านคา๎ไดอ๎อก ใบเสร็จรับเงิน ลงวนัท่ี 25 กรกฎาคม 

2549 น าไปให๎ในตอนเชา๎ ต อมาในตอนเยน็นางเก็บไดโ๎ทรศพัทติ์ดต อเจา๎ของ ร๎านคา๎ขอให๎ออกใบเสร็จยอ๎น

หลงัเป็นวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2549 แต เจา๎ของร๎านไดป๎ฏิเสธ นางเก็บอา๎งว  า “ในตอนเชา๎ 
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เวลาประมาณ 08.30 น. ตนไดข๎บัรถยนตข์องตนไปจอดท่ีตลาด ไดซ้ื๎อโครงไก  10 กิโลกรัม จากร๎านคา๎ 3 

ร๎าน โดยน า โครงไก  3 กิโลกรัม 2 ถุง และ 4 กิโลกรัม 1 ถุง และซ้ือไข ไก  30 ฟอง นม UHT โฟโมสต ์1 

โหล ไดน๎ ามาใส รถยนต ์ของตน และขบัรถยนตก์ลบัมาท่ีโรงพยาบาลเวลาประมาณ 09.30 น. จากนั้นไดน๎ า

โครงไก เก็บไวใ๎นตูเ๎ยน็ของฝุาย โภชนาการ ส วนนมและไข ไก น าเก็บไวใ๎นห๎องท างาน โดยขนของข้ึนไป 2 

เท่ียว ในตอนเยน็เวลาประมาณ 18.00 น. ได ๎น าโครงไก ทั้ง 3 ถุงออกจากตูเ๎ยน็ น ามาวางซ๎อนกนัลงในถุงด 

า และน าถุงด าใส ลงในลงักระดาษน ้าส๎ม อสร. ซ่ึงเป็นลงั เปล าและใส รถเขน็ ส วนไข ไก และนมอยู  ใน



กระเป๋าสะพายสีด าอยู  แลว๎ ” จากการสอบสวนเห็นว  าการน าโครงไก  10 กิโลกรัมไปเก็บไวใ๎นตูเ๎ยน็ขอฝาุย

โภชนาการก็เป็นการสมควรเน่ืองจากเกรงว  าโครงไก มีกล่ินเหมน็กว  าจะน ากลบับา๎น ส าหรับไข ไก และนม 

UHT โฟโมสต ์เหตุใดจะตอ๎งน าไปไวใ๎นห๎องท างาน สามารถเก็บไวใ๎นรถยนตไ์ด ๎ซ่ึงรถยนตก์็จอด ใน

โรงรถ ไม ถูกแดด อนัจะเป็นเหตุให๎นมเสียง าย ซ่ึงเป็นเหตุผลไม เพียงพอ และนางเก็บไดน๎ าใบเสร็จรับเงิน

ลงวนัท่ี 25 กรกฎาคม 2549 ของร๎านคา๎ดงักล าวมาอา๎งว  าตนไดซ้ื๎อโครงไก  ไข ไก  และนม จากร๎านคา๎ หาก

นางเก็บซ้ือของจาก ตลาด เหตุใดตอ๎งไปขอใบเสร็จรับเงินจากร๎านคา๎ซ่ึงไม ตรงกบัขอ๎เท็จจริง นอกจากน้ี 

นางเก็บไดถื๎อกุญแจสต๏อกอาหาร เพียงผูเ๎ดียวและไม มีการตรวจสอบอาหารแห๎งประจ าวนั อีกทั้งไดอ๎ยู  เวร

วนัหยดุราชการต อเน่ืองกนั 4 วนั แต เพียงผู ๎เดียว ในการปฏิบติังานมีช องทางในการน าอาหารสดและอาหาร

แห๎งออกนอกโรงพยาบาลได ๎และนางเก็บจะน า กระเป๋าสีด าใบใหญ ถือมาท างานทุกวนัมีโอกาสท่ีจะน า

ส่ิงของต างๆ ของโรงพยาบาลน ากลบัไปได ๎และยามรายงานว  า พบเห็นนางเก็บมกัขนกล องกระดาษใส ของ

พร๎อมกระเป๋าสีด าใส ของออกจากโรงครัวในตอนเยน็หลงัเลิกงานประมาณ 18.00 น. บ อยคร้ัง และในวนัท่ี 

24 กรกฎาคม 2549 ซ่ึงเป็นวนัเกิดเหตุ ไดมี๎รายการซ้ือโครงไก  อกไก  และไข ไก  เช นเดียวกนั แต ส าหรับนม 

UHT โฟโมสต ์ไดมี๎การซ้ือไวก๎ อนแลว๎ ซ่ึงเป็นยีห๎่อและขนาดเหมือนกนั ส วนนางสาวหน อย นั้น นางเก็บ

มกัจะเรียกว  าช วยขนของ รวมทั้งในวนัเกิดเหตุนางเก็บก็ไดช๎ วยเขน็รถเขน็ซ่ึงมีลงักระดาษบรรจุโครงไก  อก

ไก  ไข ไก จ านวน 30 ฟอง นมสด UHT จ านวน 12 กล อง ท่ีนางเก็บน าไปเม่ือวนัท่ี 24 กรกฎาคม 2549 นั้น 

เป็นของ โรงพยาบาลท่ีจดัซ้ือไวเ๎พื่อประกอบอาหารส าหรับผูปุ๎วยของโรงพยาบาล  พฤติกรรมของนางเก็บ

ดงักล าวเป็นการกระท าผดิวินยัอย  างไม ร๎ายแรง ฐานอาศยัอ านาจหนา๎ท่ีราชการของตน หาผลประโยชน์ให๎

แก ตน ตามมาตรา 82 วรรคสอง และฐานประพฤติชัว่ ตามมาตรา 98 วรรคหน่ึง แห ง พระราชบญัญติัระเบียบ

ขา๎ราชการพลเรือน พ.ศ. 2535 ลงโทษลดขั้นเงินเดือน จ านวน 1 ขั้น  

  

ถอนเพลิน  นางแก นจนัทร์ ต าแหน งเจา๎พนกังานทนัตสาธารณสุขช านาญงาน มีหนา๎ท่ีรับผดิชอบงาน

การเงินของสถานี อนามยั โดยมีหนา๎ท่ีจดัท าเอกสารขออนุมติัเบิกจ ายเงินค าตอบแทนเจา๎หนา๎ท่ี ค  า

สาธารณูปโภค ค าจดัซ้ือจดัจา๎งของ สถานีอนามยั นางแก นจนัทร์ไดถ๎อนเงินของสถานีอนามยัจากบญัชี

ธนาคารหลายคร้ังโดยไม มีเอกสารการอนุมติัและ หลกัฐานการจ ายเงินในงานราชการ รวมเป็นเงิน 518,000 

บาท  พฤติกรรมของนางแก จนัทร์ดงักล าว เป็นการกระท าผดิวนิยัอย  างร๎ายแรง ฐานปฏิบติัหรือละเวน๎การ

ปฏิบติั หนา๎ท่ีราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1) แห งพระราชบญัญติัระเบียบขา๎ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 

ลงโทษไล ออก จากราชการ  
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ฝากพิเศษ  นายสมหวงัต าแหน งนายแพทยช์ านาญการมีหนา๎ท่ีตรวจรักษาผูปุ๎วยผ  าตดัและหตัถการทางสูติ

นารีเวชทั้งหมด นายสมหวงัไดท๎ าการรับฝากครรภพ์ิเศษในโรงพยาบาลของทางราชการหลงัจากท่ีท าคลอด

เสร็จแลว๎ผูปุ๎วยหรือญาติ ผูปุ๎วยจะน าเงินใส ซองมาให๎กบันายสมหวงัเป็นค าฝากพิเศษและท าคลอด รายละ 

3000 บาทต อมาไดมี๎ผูร๎๎องเรียนเร่ือง ดงักล าวข้ึนจากการสอบสวนนายสมหวงัให๎การรับว  าตนไดก๎ระท า

การดงักล าวจริงและไดรั๎บเงินค าฝากครรภพ์ิเศษ ดงักล าวและมีบางรายเม่ือท าคลอดเสร็จแลว๎ก็เงียบเฉยไม 

ยอมจ ายเงินให๎(เบ้ียว)  พฤติการณ์ของนายสมหวงัดงักล าวเป็นการกระท าผดิวนิยัอย  างไม ร๎ายแรงฐานอาศยัต 

าแหน งหนา๎ท่ีราชการ ของตนหาผลประโยชน์ให๎แก ตนเองตามมาตรา 83 (3)ประกอบมาตรา 84 แห ง

พระราชบญัญติัระเบียบขา๎ราชการพล เรือนพ.ศ. 2551 สมควรลงโทษภาคทณัฑ์แต เน่ืองจากนายสมหวงัไม 

เคยกระท าผดิวนิยัมาก อนและปฏิบติัหนา๎ท่ีมา ดว๎ยดีโดยตลอดจึงลดโทษให๎และให๎ว  ากล าวตกัเตือนเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษร  

  

ของหมอดีกวา่  นางสาวอ่ิมเอมต าแหน งเจา๎พนกังานทนัตสาธารณสุขปฏิบติังานมีหนา๎ท่ีรักษาพยาบาลทา

งดา๎นทนัตกรรม ได ๎น าชุดไหมขดัฟันน ้ายาบว๎นปากและยาสีฟัน Amway ของตนเองมาจ าหน ายให๎กบัผูม๎า

รับบริการทนัตกรรมท่ีบน โรงพยาบาลส งเสริมสุขภาพต าบลในราคาชุดละ 500 บาทโดยอา๎งว  าเป็น

เวชภณัฑท่ี์ไม มีจ าหน ายในโรงพยาบาล ส งเสริมสุขภาพต าบลและไม ไดอ๎อกใบเสร็จรับเงินให๎และต อมาได๎

มีการร๎องเรียนเร่ืองดงักล าวข้ึน  พฤติการณ์ของนางสาวอ่ิมเอมดงักล าวเป็นการกระท าผิดวนิยัอย  างไม ร๎าย

แรงฐานอาศยัต าแหน งหนา๎ท่ี ราชการของตนหาผลประโยชน์ให๎แก ตนเองตามมาตรา 83 (3)ประกอบมาตรา 

84 แห งพระราชบญัญติัระเบียบ ขา๎ราชการพลเรือนพ.ศ. 2541 ลงโทษตดัเงินเดือนจ านวน 5% เป็นเวลาหน่ึง

เดือน  หมายเหตุ : เร่ืองการน ายาหรือเวชภณัฑส์ วนตวัมาให๎บริการบนหน วยบริการหรือบา๎นพกัของทาง

ราชการแลว๎ เก็บเงินเป็นประโยชน์ส วนตวันั้นอ.ก.พ.กระทรวงสาธารณสุขไดก๎ าหนดมาตรฐานการลงโทษ

ให๎ลงโทษตดัเงินเดือนเป็น อย  างต่ า  

  



คนหลวงกบัรถยนตห์ลวง  นายสรรชยัต าแหน งผูอ๎ านวยการโรงพยาบาลไดเ๎บียดบงัทรัพยสิ์นของทาง

ราชการน าไปใชป๎ระโยชน์ส วนตวั โดยน าบิลน ้ามนัของโรงพยาบาลไปเขียนเติมน ้ามนัใส รถยนตส์ วนตวั

ยีห่๎อ Volvo และรถจ๊ิปแกรนดเ์ชอโลกี แลว๎ เบิกจ ายเงินค าน ้ามนัจากเงินบ ารุงของโรงพยาบาลเป็น

ระยะเวลา 3 ปีรวมจ านวน 232คร้ังเป็นเงินรวม 290,000 บาท ทั้งท่ีนายสรรชยัก็น ารถยนตร์าชการไปใชท๎ั้ง

ในเวลาราชการและนอกเวลาราชการอีกดว๎ย  พฤติกรรมของนายสรรชยัดงักล าวเป็นการกระท าผดิวินยัอ

ย  างร๎ายแรงฐานปฏิบติัหรือละเวน๎การปฏิบติัหนา๎ท่ี ราชการโดยทุจริตตามมาตรา 85 (1)แห งพระราชบญัญติั

ระเบียบขา๎ราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ลงโทษไล ออกจาก ราชการ  

  

  

 

  

คู่มือการปฏิบติังานเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น  

9  

  

เป็นคนหลวงก็ตอ้งใชข้องหลวง  นายดวงดีต าแหน งสาธารณสุขอ าเภอ(นกัวชิาการสาธารณสุขช านาญ

การ) ถูกร๎องเรียนว  านอกจากน ารถ ราชการซ่ึงตามระเบียบถือว  าเป็นรถยนตส์ วนกลางไปใชใ๎นงานราชการ

เช นใชเ๎ดินทางไปประชุมหรือออกตรวจราชการ ทอ๎งท่ีแลว๎ยงัไดน๎ ารถราชการไปใชใ๎นทางส วนตวัดว๎ยเช น

ใชรั๎บส งภรรยาและลูกเท่ียวพกัผ  อนชายทะเลกบัครอบครัวใช ๎ไปงานสังคมต างๆใชไ๎ปเรียนปริญญาโท ใช๎

พาภรรยาและบุตรไปเท่ียวตามห๎างสรรพสินคา๎ในตวัจงัหวดั และใชข๎นไข  เพื่อให๎ภริยาน าไปขายท่ีตลาดนดั

เป็นประจ าและการใชร๎ถราชการในเร่ืองส วนตวัก็เคยเกิดอุบติัเหตุและใชเ๎งินของทาง ราชการท าการซ อม

แซม นายดวงดีไดใ๎ห๎การปฏิเสธและอา๎งว  าท่ีอ่ืนเขาก็ท าแบบน้ีกนัทั้งนั้นไม เห็นเป็นอะไรสงสัยมีคน กลัน่

แกลง๎ตนเน่ืองจากตนเป็นคนหน่ึงท่ีสมคัรเขา๎คดัเลือกเพื่อเล่ือนเป็นสาธารณสุขอ าเภอเมือง(นกัวชิาการ

สาธารณสุข ช านาญการพิเศษ)ท่ีก าลงัว  างอยู  เร่ืองน้ีเม่ือสอบสวนแลว๎ก็ปรากฏว  าเร่ืองท่ีร๎องเรียนดงักล าว

เป็นความจริงทุกประการ นอกจากน้ียงัพบว  านายดวงดีไดน๎ ารถยนตร์าชการไปเก็บไวท่ี๎บา๎นพกัส วนตวัทุก

วนัโดยไม ไดข๎ออนุญาตต อผูว๎  าราชการ จงัหวดัให๎ถูกตอ๎งตามระเบียบเก่ียวกบัรถราชการและในการใชร๎ถ

นั้นก็ไม มีใบขออนุญาตการใชร๎ถราชการและไม มีการ บนัทึกเลขใหม ของรถตามท่ีก าหนดไวใ๎นระเบียบส 

านกันายกรัฐมนตรีอีกว  าดว๎ยรถราชการพ.ศ. 2523และระเบียบของ ส านกังานปลดักระทรวงสาธารณสุข



เก่ียวกบัรถและการใชร๎ถราชการ  พฤติการณ์ของนายดวงดีดงักล าวเป็นการกระท าผดิวนิยัอย  างไม ร๎ายแรง

ฐานไม ปฏิบติัตามระเบียบแบบแผน ของทางราชการและฐานอาศยัหรือยอมให๎ผูอ่ื๎นอาศยัต าแหน งหนา๎ท่ี

ราชการของตนหาผลประโยชน์ให๎แก ตนเองและ ผูอ่ื๎นตามมาตรา 82 (2)และมาตรา 83 (3)ประกอบมาตรา 

84 แห งพระราชบญัญติัระเบียบขา๎ราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ลงโทษตดัเงินเดือนจ านวน 5% เป็นเวลาหน่ึง

เดือน  

  

มนัเป็นรถหลวงแลว้  นายบุญมีต าแหน งหวัหนา๎สถานีอนามยัไดรั๎บมอบรถยนตจ์ากบริษทัเอกชนซ่ึงบริจาค

ให๎เพื่อใชใ๎นงานราชการ เม่ือวนัเปิดปูายโรงพยาบาลส งเสริมสุขภาพต าบล หลงัจากนั้นนายบุญมีไดใ๎ช๎

รถยนตค์นัดงักล าวทั้งในเร่ืองส วนตวัและ งานราชการ โดยเป็นผูใ๎ชแ๎ละดูแลรักษารถเพียงคนเดียวใน

วนัหยดุราชการนายบุญมีไดน๎ ารถยนตด์งักล าวไปเก็บไวท่ี๎ บา๎นพกัส วนตวัโดยไม ไดข๎ออนุญาตให๎ถูกตอ๎ง

ตามระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว  าดว๎ยรถราชการพ.ศ. 2523 นอกจากน้ี นายบุญมียงัแกะตราและขอ๎ความท่ี

ระบุว  าเป็นรถของราชการท่ีผูบ๎ริจาคจดัท ามาให๎นั้นออก นายบุญมีอา๎งว  าตนไม มี ความผดิรถนั้นไม ใช รถ

ของทางราชการเพราะจากหลกัฐานสมุดคู  มือการจดทะเบียนรถยนตท์างผูบ๎ริจาคยงัไม ไดโ๎อน ทะเบียนให๎

เป็นของทางราชการและตั้งแต ไดรั๎บบริจาคมาเป็นเวลา 8 เดือนก็ยงัไม ไดเ๎บิกค าน ้ามนัเช้ือเพลิงหรือค า ซ อม

แซมจากเงินของทางราชการเร่ืองน้ีเป็นความเขา๎ใจท่ีผิดเพราะตามกฎหมายเม่ือมีการบริจาคก็ถือว  าเป็น

ทรัพยสิ์น ของทางราชการแลว๎ พฤติกรรมของนายบุญมีดงักล าวเป็นการกระท าผดิวนิยัอย  างไม ร๎ายแรง ฐาน

ไม ปฏิบติัหนา๎ท่ีราชการให๎เป็นไป ตามกฎหมายและระเบียบของทางราชการ และฐานไม ปฏิบติัตามระเบียบ

และแบบแผนของทางราชการ และฐาน อาศยัต าแหน งหนา๎ท่ีราชการของตนหาผลประโยชน์ให๎แก ตนเอง 

ตามมาตรา 82(1) และมาตรา83 (3) ประกอบ มาตรา 84 แห งพระราชบญัญติัระเบียบขา๎ราชการพลเรือน พ.ศ. 

2551 ลงโทษตดัเงินเดือน จ านวน 5 % เป็นเวลา 2 เดือน  
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อบ...ลม  



  นายทองดีขา๎ราชการไดย๎มืเงินราชการและลงช่ือในโครงการอบรมโดยเป็นผูเ๎สนอโครงการอบรมทางดา๎น 

สุขภาพรวมจ านวน 2 วนันายทองดีไดจ๎ดัท าเอกสารหลกัฐานขออนุมติัเบิกจ ายเงินตามโครงการอบรมส งให๎

กบัฝาุย การเงินเพื่อหกัลา๎งเงินยมืส าหรับเป็นค าอาหารว  างและเคร่ืองด่ืมท่ีเป็นเงินจ านวน 10,600 บาทโดย

ลายมือช่ือของผู ๎เขา๎รับการอบรมในเอกสารประกอบการหกัลา๎งเงินยมืนั้นมิใช เป็นลายมือช่ือท่ีแทจ๎ริงของผู ๎

เขา๎รับการอบรมแต เป็น ลายมือช่ือปลอมและมิไดมี๎การจดัอบรมตามโครงการดงักล าวแต อย  างใด  

พฤติการณ์ของนายทองดีดงักล าวเป็นการกระท าผดิวนิยัอย  างร๎ายแรงฐานปฏิบติัหรือละเวน๎การปฏิบติัหนา๎

ท่ี ราชการโดยมิชอบเพื่อให๎เกิดความเสียหายอย  างร๎ายแรงแก ผูห๎น่ึงผูใ๎ดหรือปฏิบติัหรือละเวน๎การปฏิบติั

หนา๎ท่ีราชการ โดยทุจริตตามมาตรา 85(1)แห งพระราชบญัญติัระเบียบขา๎ราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ลงโทษ

ไล ออกจากราชการ  

  

อบจนถูกออก  นายทองเติมต าแหน งนกัวชิาการสาธารณสุขช านาญการมีหนา๎ท่ีรับผิดชอบโครงการอบรม

นกัเรียนเก่ียวกบั การปูองกนัโรค นายทองเติมไดจ๎ดัท าใบส าคญัรับเงินแลว๎ให๎ผูรั๎บจา๎งลงช่ือรับเงินเป็น

ค าจา๎งท าอาหารให๎กบัผูเ๎ขา๎อบรม เป็นเงินรวม 30,000 บาทโดยเป็นค าอาหารรายหวัหวัละ 150 บาทแต ความ

จริง จ  ายค าจา๎งให๎เพียงหวัละ 50 บาท นอกจากน้ียงัไดท๎ าใบส าคญัรับเงินค าสมนาคุณวิทยากรรวมเป็นเงิน 

14,000 บาทให๎วทิยากรท่ีมาบรรยายลงช่ือเป็น ผูรั๎บเงินแต ความจริงไม ไดมี๎การจ ายเงินให๎กบัวทิยากรแต 

อย  างใดทั้งน้ีใบส าคญัรับเงินทั้งสองฉบบัดงักล าวนายทองเติม ไดล๎งนามเป็นผูจ๎  ายเงินแลว๎น าไปขออนุมติั

เบิกจ ายเงินกบัทางราชการ พฤติกรรมของนายทองเติมดงักล าวเป็นการกระท าผดิวนิยัอย  างร๎ายแรงฐาน

ปฏิบติัหรือละเวน๎การปฏิบติั หนา๎ท่ีราชการโดยทุจริตตามมาตรา 85(1)แห งพระราชบญัญติัระเบียบขา๎

ราชการพลเรือนพ.ศ. 2551 ลงโทษไล ออก จากราชการ  
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บทท่ี 2 หลกัการจดัการผลประโยชน์ทบัซอ้น ----------------------------------------------  หลกัการจดัการ

ผลประโยชน์ทบัซอ้น 1. ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ  การปฏิบติัหนา๎ท่ีไม ให๎ผลประโยชน์ส วนตวัมา

แทรกซ๎อน รวมถึงความเห็นและทศันคติส วนบุคคล มีความเป็นกลาง ไม  มีอคติ ล าเอียง  2. สนบัสนุนความ

โปร่งใสและความพร้อมรับผิด เปิดโอกาสให๎ตรวจสอบ หรือการเปิดเผยผลประโยชน์ส วนตวั หรือ

ความสัมพนัธ์ท่ีอาจมีผลต อการปฏิบติัหนา๎ท่ี  3. ส่งเสริมความรับผดิชอบส่วนบุคคลและปฏิบติัตนเป็น

แบบอยา่ง การปฏิบติัตนท่ียดึหลกัคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจา๎หนา๎ท่ีในการหลีกเล่ียง

ผลประโยชน์ทบัซ๎อน โดยเฉพาะ ผูบ๎ริหารตอ๎งเป็นแบบอย  าง  4.สร้างวฒันธรรมองคก์ร สร๎างสภาพแวด

ลอ๎มสนบัสนุนการหลีกเล่ียงประโยชน์ทบัซ๎อน และสร๎างวฒันธรรมแห งความซ่ือสัตย ์จุดเส่ียงของ

ผลประโยชน์ทบัซอ้น 1. การปฏิสัมพนัธ์กบัภาคเอกชน 2. การท าสัญญาจดัซ้ือจดัจา๎ง 3. การตรวจตราเพื่อ

ควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างานหรืออุปกรณ์ 4. การอนุมติั / การอนุญาต การออกใบอนุญาตให๎

ประกอบวชิาชีพ 5. การกระจายงบประมาณ 6. การปรับการลงโทษ 7. การให๎เงินหรือส่ิงของช วยเหลือผู ๎

เดือดร๎อน การตดัสินขอ๎พิพาท 8. การรับของขวญัของก านลัจากผูท่ี๎มาติดต ออนัเก่ียวขอ๎งในการปฏิบติัหนา๎

ท่ี  
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แนวทางการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น การให้-การรับของขวญั และผลประโยชน์  หลกัการและแนวคิด

น้ีสามารถประยกุตใ์ชป๎ระกอบการด าเนินการตามนโยบายการให๎และรับของขวญัและ ผลประโยชน์ของขา๎

ราชการพลเรือนและเจา๎หนา๎ท่ีภาครัฐในประมวลจริยธรรมขา๎ราชการพลเรือน ขอ๎บงัคบัว  าดว๎ย จรรยาขา๎

ราชการของส วนราชการตามพระราชบญัญติัระเบียบขา๎ราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และประกาศ 

คณะกรรมการปูองกนัและปราบปรามการทุจริตแห งชาติ เร่ืองหลกัเกณฑก์ารรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืน

ใดโดย ธรรมจรรยาของเจา๎หนา๎ท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543  เจตนารมณ์  เน่ืองจากความเช่ือถือไวว๎างใจของ

ประชาชนต อการปฏิบติังานของขา๎ราชการและเจา๎หนา๎ท่ีภาครัฐว  าจะตอ๎ง ตดัสินใจและกระท าหนา๎ท่ีโดยยดึ

ผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลกั ปราศจากผลประโยชน์ส วนบุคคล หากขา๎ราชการ และเจา๎หนา๎ท่ีภาครัฐคน

ใดรับของขวญัและผลประโยชน์ท่ีท าให๎มีอิทธิพลต อการตดัสินใจและการกระท าหน๎าท่ี ถือว  า เป็นการ

ประพฤติมิชอบ ย  อมท าลายความเช่ือถือไวว๎างใจของประชาชน กระทบต อความถูกตอ๎งชอบธรรมท่ีองคก์ร 

ภาครัฐยดึถือในการบริหารราชการ รวมทั้งกระทบต อกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย และ

ท่ีส าคญัคือ หลกัเกณฑข์องคณะกรรมการปูองกนัและปราบปรามการทุจริตแห งชาติ ขา๎ราชการและเจา๎หนา๎

ท่ีภาครัฐจะรับ ของขวญัหรือประโยชน์อ่ืนใดไม ได ๎เวน๎แต โดยธรรมจรรยาเท านั้น ซ่ึงก็หมายถึงตามปกติ

ธรรมเนียมประเพณี เช น วนั เกิด วนัปีใหม  และตอ๎งอยู  ในเง่ือนไขว  าจะรับของขวญัหรือประโยชน์อ่ืนใดจาก

ญาติพี่น๎องตามฐานานุรูป แต ถา๎เป็น บุคคลอ่ืนไม เกิน 3,000 บาท  อะไรคือของขวญัและประโยชน์อ่ืนใดท่ี

ใชใ้นความหมายน้ี  ของขวญัและประโยชน์อ่ืนใด หมายถึง ส่ิงใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพยสิ์น ส่ิงของ 

บริการ หรืออ่ืนๆ ท่ีมี มูลค า) ท่ีขา๎ราชการและเจา๎หนา๎ท่ีภาครัฐให๎และ / หรือไดรั๎บท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน 

รายได ๎และผลประโยชน์จาก การจา๎งงานในราชการปกติ  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

มาตรา 103 -ห๎ามมิให๎เจา๎หนา๎ท่ีของรัฐ / พน๎ไม เกิน 2 ปี -รับทรัพยสิ์น / ประโยชน์อ่ืนใด -เวน๎แต โดย

ธรรมจรรยาจากญาติ และจากบุคคลอ่ืนไม  เกิน 3,000 บาท   

ประโยชน์อ่ืนใด -การลดราคา -การรับความบนัเทิง -การรับบริการ -การรับการฝึกอบรม -ส่ิงอ่ืนใดใน

ลกัษณะเดียวกนั  

โดยธรรมจรรยา  

-โดยปกติ -ตามธรรมเนียม / ประเพณี / วฒันธรรม -ตามมารยาทท่ีปฏิบติักนัในสังคม  
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ของขวญัและผลประโยชน์อ่ืนใด สามารถตีค าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม สามารถตีค าตีราคา ได ๎ 

ของขวญัท่ีสามารถคิดราคาได ๎( Tangible gifts) หมายความรวมถึง สินคา๎บริโภค ความ บนัเทิง การตอ๎น

รับให๎ท่ีพกั การเดินทาง อุปกรณ์เคร่ืองใช ๎เช น ตวัอย  างสินคา๎ บตัร ของขวญั เคร่ืองใชส๎ วนตวั บตัรก านลั 

บตัรลดราคาสินคา๎หรือบริการ และเงิน เป็นตน๎  ของขวญัและประโยชน์อ่ืนใดท่ีคิดเป็นราคาไม ได ๎( 

Intangible Gifts and Benefits) หมายถึง ส่ิงใดๆ หรือบริการใดๆ ท่ีไม สามารถคิดเป็นราคาท่ีจะซ้ือจะขายได ๎



อาทิเช น การ ให๎บริการส วนตวั การปฏิบติัดว๎ยความชอบส วนตน การเขา๎ถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว  า 

จะให๎หรือการสัญญาว  าจะไดรั๎บประโยชน์มากกว  าคนอ่ืนๆ  

  

ขอ้เสนอแนะในการพิจารณาเก่ียวกบั การให-้รับของขวญัและหรือผลประโยชน์อ่ืนใด เราจะจดัการอยา่งไร 

?  ขอ๎ค าถามท่ีใชใ๎นการตดัสินใจว  าจะรับหรือไม รับของขวญัและ/หรือผลประโยชน์ มี 3 ค าถาม คือ 1. เรา

ควรรับหรือไม  ? 2. เราตอ๎งรายงานหรือไม  ? 3. เราสามารถเก็บไวเ๎ป็นของตนเองไดห๎รืไม  ?  

  

  

  

 ตามหลกัการทางจริยธรรมแมว๎  าเราจะไม ควรรับ แต มีหลายโอกาสท่ีเราไม สามารถปฏิเสธได ๎หรือเป็นการ

รับ ในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวฒันธรรมหรือให๎กนัตามมารยาทท่ีปฏิบติักนัใน

สังคม อย  างไรก็ตาม มีหลายโอกาสท่ีไม เป็นการเหมาะสมอย  างยิง่ท่ีจะรับ 1. ถา๎เป็นการให๎เงิน ท านจะตอ๎ง

ปฏิเสธ ไม ว  าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสด หรือส่ิงใดๆ ท่ีสามารถเปล่ียน กลบัมาเป็นเงิน เช น ล็อตเตอร่ี 

ห๎ุน พนัธบตัร เป็นการฝาุฝืนประมวลจริยธรรม และอาจเขา๎ข ายการรับ สินบน 1.1 การถูกเสนอส่ิงใดๆ 

นอกเหนือจากเงินนั้น ส่ิงท่ีควรน ามาเป็นเหตุผลในการตดัสินใจ คือ  1.1.1 ท าไมเขาจึงเสนอให๎ เช น ให๎

แทนค าขอบคุณ การเสนอให๎มีผลต อการตดัสินใจใน การปฏิบติัตนหรือไม  1.1.2 ความประทบัใจของท า

นต อของขวญัและ/หรือผลประโยชน์ท่ีจะส งผลต อการ ท างานในอนาคต  

เราควรรับหรือไม่ ?   
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1.2 ถา๎ท านท างานอยู  ในกลุ มเส่ียง อ อนไหว หรืออยู  ในข ายท่ีตอ๎งไดรับความไวว๎างใจเป็นพิเศษ เช น งาน

ตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต างๆ การจดัซ้ือจดัจา๎ง การออกใบอนุญาต หรือ การอนุมติั/อนุญาต

ต างๆ ฯลฯ ท านจะตอ๎งปฏิบติัตามนโยบายและหลกัจริยธรรมเร่ืองน้ีมากกว  า บุคคลกลุ มอ่ืน 2. การรับก อให๎

เกิดการขดัแยง๎ระหว  างผลประโยชน์ส วนตนและส วนรวมหรือไม  หากการรับก อให๎เกิดความ ขดัแยง๎

ระหว  างผลประโยชน์ส วนตนและผลประโยชน์สาธารณะแลว๎ผลประโยชน์ส วนตนท่ีไดรั๎บกลายเป็น มี

อิทธิพลต อการปฏิบติัหนา๎ท่ีราชการ หรือก อให๎เกิดขอ๎สงสัยต อสาธารณชนว าเป็นการประพฤติโดยมิ ชอบ  

  

  

  

  

  

  

การขดัแยง๎ระหว  างผลประโยชน์ส วนตนและส วนรวม เป็นตวักระตุน๎ให๎เกิดการประพฤติมิชอบ และ การ

ทุจริตคอร์รัปชัน่ ในแต ละ ส่วนราชการควรก าหนดนโยบายการรับของขวญัและผลประโยชน์ของตนเอง 

โดย ส่วนราชการท่ีอยูใ่นกลุ่มปฏิบติัหนา้ท่ีท่ีเส่ียงต่อการประพฤติมิชอบ ควรก าหนดนโยบายดา้นน้ีอยา่ง

เคร่งครัด มากกวา่หน่วยงานอ่ืน ๆ หลกัการการปฏิบติังานในภาครัฐอยู  บนพื้นฐานท่ีว  า “การกระท าและการ

ตดัสินใจใดๆจะตอ้ง กระท าดว้ยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนไดส่้วนเสียในการใหบ้ริการ และ

ปกป้องผลประโยชน์ ของสังคมไทยโดยรวม” ดงันั้น องคก์รหรือบุคคลใดๆ ไม ควรใช๎ของขวญัหรือ

ผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบผลประโยชน์ ให๎กบัองคก์รของตนหรือตนเอง เหนือองคก์รหรือบุคคล

อ่ืน ท าให๎เกิดความสั่นคลอนความเช่ือถือไวว๎างใจท่ีประชา สังคมมีต อภาครัฐ และท าให๎เกิดความไม เป็น

ธรรมในสังคม ประการส าคญั สมาชิกทั้งหมดในสังคมตอ๎งไดรั๎บการปฏิบติัอย  างเป็นธรรม ภายใตร๎ะบอบ 

ประชาธิปไตย ขา๎ราชการและเจา๎หนา๎ท่ีภาครัฐมีพนัธะผกูพนัท่ีจะตอ๎งปฏิบติังานอย  างเป็นธรรมโดยกระท 

าและ แสดงออกโดยยดึมาตรฐานความโปร งใส ความพร๎อมรับผดิชอบ และแสดงพฤติกรรมท่ีถูกตอ๎ง เท่ียง

ธรรม ตลอดเวลา ท่ีมีอาชีพรับขา๎ราชการ  

  

  



  

  

  

“ไม ว  าของขวญัและหรือผลประโยชน์นั้นจะมี ค าเพียงเล็กนอ๎ยก็ไม ควรรับ  เพราะก อให๎เกิด ความร๎ูสึก

ผกูพนัหรือพนัธะกบัผูใ๎ห๎  และอาจ ก อให๎เกิดความเส่ือมศรัทธาต อประชาชน”  
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การรายงานการรับของขวญัและหรือผลประโยชน์ตดัสินจากหลกัการต อไปน้ี ๑) ธรรมชาติของผูใ้ห ้: 

พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ๎ง เช น ประกาศคณะกรรมการ ปูองกนัและปราบปรามการทุจริต

แห งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน วยงาน เช น การห๎ามรับของขวญัหรือประโยชน์จาก คู  สัญญา/องคก์รหรือ

บุคคลท่ีก าลงัจะมาท าการคา๎ การสัญญาว  าจะให๎ -รับกบัองคก์รหรือบุคคลท่ีจะขอท าใบอนุญาต หรือรับ

การตรวจสอบดา๎นต างๆ ฯลฯ หน วยงานควรก าหนดนโยบายดา๎นน้ีให๎เคร งครัดและมีกระบวนการท่ีช วยให๎

ขา๎ราชการและเจา๎หนา๎ท่ี ภาครัฐสามารถจดัการเร่ืองน้ีไดอ๎ย  างเหมาะสม การรายงานการรับของขวญัและ

หรือผลประโยชน์ใดๆตอ๎งมีการ ลงทะเบียนรับอย  างเป็นทางการ ๒) บทบาทหนา้ท่ีของท่านในองคก์ร : ถา๎

ขา๎ราชการนั้นๆ ท างานในขอบข ายท่ีอ อนไหวและตอ๎งการ ความเช่ือถือไวว๎างใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ  มท่ี

เก่ียวกบัการไดป๎ระโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดบัองคก์ร และ ระดบับุคคล อาทิเช น งานตรวจสอบ 

งานจดัซ้ือจดัจา๎ง การให๎ใบอนุญาต /ยดึใบอนุญาต ฯลฯ ควรให๎แน ใจท่ีสุดว  าตวั ท านและองคก์รมีความเท่ียง

ธรรมและจะไม ถูกตั้งขอ๎สงสัย แมว๎  าหน วยงานของท านมิไดก๎ าหนดนโยบายเก่ียวกบัการ ห๎ามรับของขวญั

หรือผลประโยชน์ใดๆและมิไดก๎ าหนดให๎รายงานการรับของขวญัและผลประโยชน์ ท านควรด ารงความ 



ถูกตอ๎งดว๎ยการรายงานหรือปฏิเสธท่ีจะรับของขวญัและหรือผลประโยชน์นั้นๆ หลกัการการก าหนดว  า

ของขวญัและผลประโยชน์อ่ืนใดควรตอ๎งรายงานหรือไม  ควรจะตอ๎งให๎องคก์ร เก็บรักษาไวห๎รือไม  หรือ

ควรตกเป็นของขา๎ราชการ ให๎เทียบกบัค าตามราคาตลาดโดยตอ๎งมีค าน๎อยกว  า๓ ,๐๐๐ บาท ทั้งน้ี ให๎ปฏิบติั

ตามประกาศคณะกรรมการปูองกนัและปราบปรามการทุจริตแห งชาติเร่ืองหลกัเกณฑก์ารรับทรัพยสิ์น หรือ

ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจา๎หนา๎ท่ีของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓(ภาคผนวก๑)   แนวพิจารณาในการ

ปฏิบติั ของขวญัทั้งหมดท่ีมีค าทางวฒันธรรมหรือประวติัศาสตร์ เช น งานศิลปะพระพุทธรูป เคร่ืองประดบั

โบราณ ฯลฯ แมจ๎ะมีขนาดเล็กหรือเป็นเร่ืองเล็กนอ๎ย ของขวญันั้นๆ ย  อมเป็นทรัพยสิ์นขององคก์รไม ว  า จะมี

ค าราคาเท าใด ของขวญัหรือผลประโยชน์ท่ีไดรั๎บเม่ือเทียบกบัราคาตลาด มีค าน๎อยกว  า ๓ ,๐๐๐ บาท ไม ตอ๎ง 

รายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได ๎ของขวญัหรือผลประโยชน์ใดๆเม่ือเทียบกบัราคาตลาดมีค าเกิน ๓ ,

๐๐๐ บาท ตอ๎งรายงาน หน วยงานและลงทะเบียนไว ๎ถา๎ของขวญัหรือผลประโยชน์ท่ีมีค  าทางการตลาดระ

หว  าง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และเจา๎หนา๎ท่ี มีความจ าเป็นตอ๎งรับให๎องคก์รโดยหวัหนา๎ส วนราชการตดัสิน

ว  า สมควรให๎ขา๎ราชการหรือเจา๎หนา๎ท่ีของรัฐคนนั้นๆรับ ทรัพยสิ์นดงักล าวหรือไม  เราตอ้งรายงานหรือไม่ ?   
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ถา๎ของขวญัหรือผลประโยชน์ท่ีมีค  าทางการตลาดมากกว  า ๑๕,๐๐๐ บาท ให๎ส งมอบเป็นทรัพยสิ์น ของ

องคก์ร เพื่อใชป๎ระโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องคก์รอาจพิจารณาอนุญาตให๎ขา๎ราชการ

หรือ เจา๎หนา๎ท่ีของรัฐผูน๎ั้นเก็บรักษาของไวเ๎ป็นกรณีไป เช น ของขวญัในการยา๎ยหน วยงานในขณะด ารงต 

าแหน งเดิม ของขวญัในโอกาสเกษียณอายรุาชการหรือลาออกจากงานของขวญัหรือผลประโยชน์ท่ีเพื่อน

ร วมงานให๎เม่ือเจบ็ปุวย ฯลฯ ถา๎ในปีงบประมาณใดๆคุณค ารวมของขวญัและหรือผลประโยชน์ท่ีไดรั๎บจากผู ๎

ให๎คนเดียวกนักลุ  ม เดียวกนัหรือผูใ๎ห๎มีความสัมพนัธ์กนัหลายๆคร้ัง เม่ือรวมกนัทั้งปีมีค ามากกว  า ๓,๐๐๐ 

บาท ตอ๎งรายงานของขวญัหรือผลประโยชน์แต ละอย  างท่ีไดรั๎บ ถา๎ในปีงบประมาณใดๆไดข๎องขวญัและ

หรือผลประโยชน์จากผูรั๎บบริการ แมจ๎ะต างคนต างกลุ ม เพื่อเป็นการขอบคุณในการให๎บริการท่ีดี แต เม่ือ

รวมกนัแลว๎มีค ามากกว  าสามพนับาทตอ๎งรายงานของขวญัหรือ ผลประโยชน์แต ละอย  างนั้น ของขวญัและ



หรือผลประโยชน์ใดๆ ท่ีไดรั๎บเพื่อเป็นการขอบคุณจากผูรั๎บบริการ(ประชาชนองคก์ร เอกชน) ท่ีไดอ๎ย  างสม่ 

าเสมอบ อยคร้ังอาจท าให๎เกิดขอ๎สงสัยจากประชาชนว  ามีอิทธิพลบิดเบือนก อให๎เกิดอคติในการ ให๎บริการ

ของขา๎ราชการหรือเจา๎หนา๎ท่ีภาครัฐ หรืออาจก อให๎เกิดความร๎ูสึกชอบและคาดหวงัว  าจะไดรั๎บของขวญัและ 

หรือผลประโยชน์เม่ือมีผูม๎ารับบริการควรปฏิเสธการรับ เงินสดหรือส่ิงใดๆท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินได ๎

(ตวัอย  างเช น ห๎ุน พนัธบตัร ล็อตเตอร่ี) ตอ๎งปฏิเสธ ไม รับไม ว  าจะอยู  ในสถานการณ์ใดๆ  

  

  

  

  

  

๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไวเ๎องหากมีค าไม เกิน ๓,๐๐๐ บาท ๒) หากมีราคาทางการตลาดระหว  าง ๓,๐๐๐ – 

๑๕,๐๐๐ บาท ส วนราชการตอ๎งพิจารณาตดัสินว  า ขา๎ราชการหรือเจา๎หนา๎ท่ีภาครัฐนั้นๆจะเก็บไวเ๎องไดห๎รือ

ไม  ๓) หากราคามากกว  า ๑๕ ,๐๐๐ บาท จะตอ๎งให๎เป็นทรัพยสิ์นของส วนราชการและส วนราชการ พิจารณา

ตดัสินว  าจะใชป๎ระโยชน์อย  างไร  

  

  

  

  

  

  

  

เราจะเก็บรักษาไวเ้องไดห้รือไม่ ?   
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 การฝาุฝืนนโยบายว  าดว๎ยการรับของขวญัหรือผลประโยชน์นั้น และพร๎อมฝาุฝืนการปฏิบติัตาม ประมวล

จริยธรรมอาจถูกลงโทษตกัเตือน ตดัเงินเดือน จนกระทัง่ถึงไล ออก ข้ึนกบัความร๎ายแรงของการฝาุฝืน  

นอกจากนั้นหากการรับของขวญัหรือผลประโยชน์นั้นๆ เขา๎ข ายการรับสินบน ฉ๎อฉลทุจริต และ สามารถ

พิสูจน์ไดว๎  า ขา๎ราชการและหรือเจา๎หนา๎ท่ีภาครัฐนั้นๆรับของขวญัหรือผลประโยชน์ซ่ึงมีผลต อความเป็น

ธรรม ก อให๎เกิดผลประโยชน์แก ผูใ๎ห๎โดยมิชอบ หากถูกตดัสินว  าผดิจริงผูมี๎ส วนเก่ียวขอ๎งทุกคนอาจมีส 

วนร วมในการรับโทษ ทางอาญาดว๎ย  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

การฝ่าฝืนกฎน้ีมีโทษอยา่งไร ?  

  

การฝ่าฝืนหลกัเกณฑข์องคณะกรรมการป้องกนัและปราบปรามการ ทุจริตแห่งชาติจะมีโทษจ าคุกไม่เกิน 3 

ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และยงัมีความผดิฐานกระท าความผดิต่อต าแหน่ง หนา้ท่ี 

หรือทุจริตต่อหนา้ท่ีตามประมวลกฎหมายอาญาดว้ย  
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  การรับของขวญัและผลประโยชน์ใดๆเป็นสาเหตุให๎สาธารณชนรับร๎ูว  ามีการปฏิบติัอย  างมีอคติมีอิทธิพลต อ 

การตดัสินใจในการปฏิบติัหนา๎ท่ีราชการ ก อให๎เกิดการท าลายความเช่ือถือศรัทธาของประชาชนต อภาครัฐ

และต อ ขา๎ราชการ  

  

กุญแจแห งความเส่ียง ๒ ประการท่ีส าคญัคือ ๑. ความพยายามท่ีจะหลบเล่ียงกฎเกณฑ ์โดยตีค าราคา

ของขวญัและหรือผลประโยชน์นอ๎ยกว  า ความเป็นจริง การตีค าราคาต่ ากว  าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูง

ใจตนเองหรือจูงใจผูอ่ื๎นให๎คิดว  าของขวญัและหรือ ผลประโยชน์นั้นๆมีค าต่ ากว  าท่ีเป็นจริง เพื่อหลีกเล่ียง

การรายงาน การกระท าดงักล าวนบัว  าเป็นการคดโกงและ หลอกลวงซ่ึงเขา๎ข ายฝาุฝืนประมวลจริยธรรม ๒. 

การเพิกเฉยมองขา๎มความผดิและละเลยต อผลท่ีเกิดข้ึน การรับของขวญัและหรือผลประโยชน์ใดๆ อาจท 

าให๎ติดเป็นนิสัยอย  างรวดเร็วและก อให๎เกิดความ คาดหวงัเสมอว  าจะไดรั๎บของขวญัและหรือผลประโยชน์

ใดๆ ในการปฏิบติัหนา๎ท่ีราชการท าให๎เกิดความร๎ูสึกชอบหรือ อยากปฏิบติัต อผูรั๎บบริการ หรือผูรั๎บงาน -รับ

จา๎ง-รับเหมาฯลฯ ท่ีเป็นผูใ๎ห๎ของขวญัและหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพล ของความชอบหรือประโยชน์ตอบ

แทนท่ีไดรั๎บท าให๎มีการปฏิบติัตอบแทนเกินกว  ามาตรฐานท่ีก าหนด ในสถานการณ์เช นน้ี ผูรั๎บจา๎ง ผู ๎

รับเหมา และหรือผูรั๎บจดัซ้ืออาจรับร๎ูผิดพลาดและเขา๎ใจว  าการ รับจา๎งต างๆไม ตอ๎งท าในระดบัมาตรฐาน

หรือลดคุณค าการบริการ นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบติัเป็นวฒันธรรมการท างานขององคก์รขา๎ราชการ

และหรือเจา๎หนา๎ท่ี ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกบั “การรับรางวลั” จากการปฏิบติัหนา๎ท่ีและละเวน๎การ

ปฏิบติัหนา๎ท่ีโดยความ รับผิดชอบซ่ึงจดัไดว๎  าเป็น การรับสินบน การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง 

มีแนวโนม๎ท่ีเป็นไปไดม๎ากท่ีเราจะรับของขวญัและ ผลประโยชน์โดยเฉพาะส่ิงท่ีถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว  า

การรับของขวญัและหรือผลประโยชน์ใดๆ ถือไดว๎  าเป็น ความผดิแต ผูรั๎บมกัจะหาเหตุผลเขา๎ขา๎งตนเองดงัน้ี 

“ฉนัรู้วา่ไม่ควรรับของดงักล่าว แต่ดว้ยมารยาทจึงไม่กลา้จะปฏิเสธน้้ าใจ หรือหากไม่รับจะเป็นการ ทา้ลาย

สัมพนัธภาพระหวา่งผูใ้หก้บัองคก์รหรือกบัตนเอง” “คนอ่ืนๆก็ทา้เช่นน้ี ทา้ไมฉนัจะทา้บา้งไม่ได”้ “ดูซิ ฉนั

อุทิศเวลานอกเวลาราชการทา้งาน ดงันั้น มนัเป็นการยติุธรรมท่ีเราจะไดร้างวลัผลประโยชน์ พิเศษบา้ง” 

“เพราะฉนัเป็นคนพิเศษจริงๆ ดงันั้นผูบ้งัคบับญัชาจึงชมฉนั และเป็นเร่ืองธรรมดาท่ีฉนัมกัเป็นคน แรกเสมอ

ท่ีไดรั้บโอกาสใหไ้ปฝึกอบรม/สัมมนา” “มนัเป็นแค่ตวัอยา่งฟรีใหท้ดลองใช ้และฉนัก็ไม่คิดวา่หน่วยงาน

ของฉนัจะสั่งสินคา้ชนิดน้ีแมว้า่ฉนัจะ ใหค้า้แนะนา้ก็ตาม”  

การรับของขวญัและผลประโยชน์: กุญแจแห่งความเส่ียง  
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“ฉนัไม่เห็นมีกฎ ระเบียบใดๆ เก่ียวกบัการใหข้องขวญั ดงันั้นฉนัก็ไม่ไดฝ้าุฝืนกฎเกณฑใ์ดๆ ท านตอ๎งระลึก

อยู  เสมอว  าเหตุผลท่ีท านใชก๎ล าวอา๎งเช นน้ีไม สามารถปกปูองท านจากการถูก ด าเนินการทางวนิยั หากการ

กระท าของท านเป็นการกระท าท่ีมิชอบ  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

กรณีตวัอยา่ง หน วยงานภาครัฐหน่ึง ส งนกัทรัพยากรบุคคลท่ีท าหนา๎ท่ีจดัซ้ือจดัจา๎ง (HR procurement) ให๎

เขา๎ ร วมสัมมนาดา๎นทรัพยากรบุคคล เจา๎หนา๎ท่ีผูน๎ั้นไดรั๎บรางวลัมูลค า ๗,๐๐๐ บาท จากการเป็นผูเ๎ขา๎ร วม

สัมมนา ท่ีมีบุคลิกเป็น personnel planner  ซ่ึงบริจาคโดยโรงงานผลิตสินคา๎ท่ีเป็นคู  คา๎กบัหน วยงาน เจา๎หนา๎

ท่ีได ๎เก็บของรางวลันั้นไวโ๎ดยไม ไดร๎ายงานหน วยงานเน่ืองจากคิดว  าเป็นรางวลัท่ีตนชนะจากการเขา๎ร วม

กิจกรรม การสัมมนา ผูบ๎งัคบับญัชาตระหนกัถึงความหมายท่ีอาจแอบแฝงมาจากการให๎ และตดัสินใจว  าจะ

ตอ๎งมีการ รายงานของรางวลันั้นและลงทะเบียนเป็นของหน วยงาน โดยให๎เหตุผลว  าการปรากฏตวัของเขา

ในการเขา๎ร วม สัมมนาเป็นเพราะไดรั๎บการสนบัสนุนจากหน วยงาน ดงันั้นเป็นความชอบธรรมของ

หน วยงานท่ีจะตดัสินใจว  า จะจดัการอย  างไรกบัรางวลัช้ินน้ี เน่ืองจากราคาของรางวลัและบทบาทในหนา๎ท่ีมี

ความเส่ียงในเร่ืองผลประโยชน์ ในท่ีสุดเจา๎หนา๎ท่ีจึง ถูกขอร๎องให๎สละรางวลัแก หน วยงานเพื่อประโยชน์

ตามความเหมาะสม  

นอกจากการรับของขวญัหรือผลประโยชน์อ่ืนใดดงักล าวแลว๎ ประโยชน์ทบัซ๎อนตามพระราชบญัญติั 

ประกอบรัฐธรรมนูญว  าดว๎ยการปูองกนัปละปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แกไ๎ข พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 

2558 ยงัไดก๎ าหนดในเร่ืองของการเขา๎ไปมีส วนไดเ๎สีย ตามมาตรา 100 และมีโทษจ าคุกไม เกิน 3 ปี และ



ปรับไม เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ และเป็นความผดิต อต าแหน งหนา๎ท่ี หรือทุจริตต อหนา๎ท่ีตาม

ประมวลกฎหมาย อาญา  

  

 

  

คู่มือการปฏิบติังานเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น  

20  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

•บทสรุป  ความเช่ือถือไวว๎างใจ และจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐท่ีดี เม่ือท านเป็นขา๎ราชการ

และหรือ เจา๎หนา๎ท่ีภาครัฐไม ว  าจะสังกดัหน วยงานใด ท านถูกคาดหวงัให๎ปฏิบติัหนา๎ท่ีและตดัสินใจโดย

ปราศจากอคติท านถูก คาดหวงัไม ให๎แสวงหารางวลัหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจาก

เงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีรัฐจดัให๎ แมว๎  านโยบายของหน วยงานหลายแห งจะอนุญาตให๎รับของขวญัได ๎

ซ่ึงถือว  าเป็นของท่ีระลึกในโอกาสท่ีเหมาะสม แต  อย  างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝาุฝืน

ขอบเขตดว๎ยการรับของขวญัหรือผลประโยชน์ท่ีไม เหมาะสม จะ น าไปสู ความเส่ียงต อการทุจริต และท า

ลายช่ือเสียงของท านรวมทั้ง องคก์รของท านเอง  

  

  

  

การขดักนัระหวา่งผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of Interest)  

ความหมาย มาตรา 100 ห๎ามมิให๎เจา๎หนา๎ท่ีของรัฐ หรือพน๎ต าแหน งไม เกิน 2 ปี/คู  สมรส  

  

คู  สัญญา/มีส วนไดเ๎สียในสัญญากบัหน วยงานท่ีปฏิบติัหรือก ากบั  ห๎ุนส วน/ผูถื๎อห๎ุนในห๎างห๎ุนส วนจ ากดั

บริษทัท่ีเขา๎เป็นคู  สัญญากบัหน วยงานท่ีปฏิบติัหรือ ก ากบั  รับสัมปทาน/คงไวซ่ึ๎งสัมปทานในห๎างห๎ุนส วนจ 

ากดับริษทัท่ีเขา๎เป็นคู  สัญญากบัหน วยงาน  กรรมการ/ท่ีปรึกษา/ตวัแทน/พนกังาน/ลูกจา๎ง ในธุรกิจเอกชน

ซ่ึงก ากบัฯ  คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศก าหนด 4 ต าแหน ง (นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี/ผูบ๎ริหาร ทอ๎งถ่ิน/

รองผูบ๎ริหารทอ๎งถ่ิน)  

  



ฝ่าฝืนมาตรา 100 มาตรา 101 และมาตรา 103 1. โทษ จ าคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท ทั้งจ า ทั้ง

ปรับ 2. ใหถื้อเป็นความผดิฐานทุจริตต่อหนา้ท่ีหรือกระท าความผดิต่อต าแหน่งหนา้ท่ี  
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บทท่ี 3  การขดักนัระหวา่งผลประโยชน์ ตามนโยบายของกระทรวงสาธารณสุข ---------------------------------

-------------  
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 กระทรวงสาธารณสุข ไดอ๎อกประกาศกระทรวงสาธารณสุข ว  าดว๎ยเกณฑจ์ริยธรรมการจดัซ้ือจดัหาและ ส ง

เสริมการขายยาและเวชภณัฑ์มิใช ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2557 มีหลกัการและเหตุผลดงัน้ี  การ

จดัซ้ือ จดัหา และการส งเสริมการขายยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช ยาท่ีขาดจริยธรรมและการใชย๎าไม สมเหตุผล ส ง

ผลให๎เกิดปัญหาการบริโภคยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช ยาเกินจ าเป็น ราคาแพงเกินควร เป็นปัญหาส วนหน่ึงของ

การ เขา๎ถึงยาท่ีจ าเป็นของผูปุ๎วยและมีภาระค าใชจ๎  ายดา๎นการรักษาพยาบาลของประเทศท่ีสูงข้ึนอย  างต อ

เน่ือง การส งเสริม การขายยาท่ีขาดจริยธรรมไดดึ๎งเอาบุคลากรสาธารณสุขเขา๎ร วมรับผลประโยชน์ทบัซ๎อน

ในรูปแบบต างจากบริษทัยา หรือเวชภณัฑมิ์ใช ยา ทั้งท่ีเป็นผลประโยชน์ทางตรงและผลประโยชน์แอบแฝง 

การส งเสริมการขายในกระบวนการ จดัซ้ือจดัหา ตลอดจนการใชย๎าและเวชภณัฑท่ี์มิใช ยาในลกัษณะดงัก

ล าวไดก๎ลายเป็นส วนหน่ึงของสถานการณ์ปกติ ของสังคมไทย ท าให๎บุคลากรสาธารณสุขบางส วนเขา๎ใจผดิ

และเช่ือว  าผลประโยชน์เหล าน้ีเป็นสิทธิท่ีพึงไดรั๎บหรือใช ๎ประโยชน์ไดโ๎ดยมิไดต๎ระหนกัว  าจะส งผลกระทบ

โดยรวมของระบบสุขภาพ  ในระดบัสากล ประเทศสมาชิดองคก์ารอนามยัโลกไดมี๎มติสมชัชาอนามยัโลกท่ี 

41.14 เม่ือปี พ.ศ. 2531 รับรองเกณฑจ์ริยธรรมว  าดว๎ยการส งเสริมการขายยาโดยขอให๎ประเทศต างๆ และทุก

ภาคส วนท่ีเก่ียวขอ๎งไดน๎ าเกณฑน้ี์ ไปสู การปฏิบติั และล าสุดในปี พ.ศ. 2553 องคก์ารอนามยัโลกไดพ๎ฒันา

ชุดเคร่ืองมือเพื่อให๎ประเทศต างๆ ได ๎ด าเนินการเพื่อธรรมาภิบาลในระบบยาและเวชภณัฑมิ์ใช ยา โดยมี

เกณฑจ์ริยธรรมเป็นส วนหน่ึงของชุดเคร่ืองมือนั้น ประเทศไทยโดยกระทรวงสาธารณสุข ไดเ๎ขา๎ร วมใน

โครงการพฒันาและน าชุดเคร่ืองมือดงักล าวไปสู การปฏิบติั  ส าหรับประเทศไทย มีการพฒันาเกณฑ์

มาตรฐานทางจริยธรรมว  าดว๎ยการส งเสริมการขายเภสัชภณัฑ์เม่ือปี 2537 แต ยงัไม เคยประกาศใช ๎ในปัจจุบนั



กระทรวงสาธารณสุขไดมี๎นโยบายและแผนในการพฒันาระบบธรรมาภิบาล ของกระทรวงสาธารณสุข โดย

ระบบบริหารยาและเวชภณัฑ์มิใช ยาจดัเป็นส วนส าคญัในนโยบายดงักล าว ทั้งน้ี ธรรมาภิ บาลมีองคก์ระ

กอบหลกั 6 ดา๎น คือ นิติธรรม (Rule of law) คุณธรรม (ethics) ความโปร งใส(transparency) ความ ส านึก

รับผดิชอบ(accountability) ความคุม๎ค า(value for money) และการมีส วนร วม(participation)  เกณฑ์

จริยธรรม จดัเป็นเคร่ืองมือช้ินหน่ึงท่ีจะท าให๎เกิดธรรมาภิบาล กระทรวงสาธารณสุข โดย คณะอนุกรรมการ

จดัท าร างเกณฑจ์ริยธรรมการจดัซ้ือจดัหายาและเวชภณัฑ์มิใช ยา จึงไดพ๎ฒันาเกณฑจ์ริยธรรมน้ี โดย อาศยั

เกณฑต์ างๆ ท่ีไดท๎ าไวแ๎ลว๎ ไดแ๎ก  เกณฑจ์ริยธรรมว  าดว๎ยการส งเสริมการขายยาของประเทศไทย (ฉบบัมีมติ 

เห็นชอบเม่ือวนัท่ี 9 สิงหาคม 2555) โดยคณะท างานขบัเคล่ือนยทุธศาสตร์การส งเสริมจริยธรรมของผู ๎

ประกอบ 

เกณฑจ์ริยธรรมการจดัซ้ือจดัหาและการส่งเสริมการขายยา และ เวชภณัฑท่ี์มิใช่ยา ของกระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ. 2557  
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วชิาชีพ (Code of Conduct) เร่ืองการปฏิบติัตนในกรณีท่ีมีความสัมพนัธ์กบัผูป๎ระกอบธุรกิจเก่ียวกบั

ผลิตภณัฑ ์สุขภาพ ซ่ึงอา๎งอิงหลกัการจากขอ๎บงัคบัว  าดว๎ยจริยธรรมของแพทยสภา  กระทรวงสาธารณสุข มี

เจตนารมณ์ให๎เกณฑจ์ริยธรรมน้ี เป็นแนวทางปฏิบติัส าหรับสถานพยาบาลและ หน วยงานของกระทรวง

สาธารณสุข ตลอดจนผูส๎ั่งใชย๎า ผูป๎ระกอบวชิาชีพ และบุคลากรสาธารณสุข ท่ีเก่ียวขอ๎งกบั กระบวนการ

จดัซ้ือจดัหา จนกระทัง่ถึงการใชย๎าและเวชภณัฑท่ี์มิใช ยา เพื่อให๎องคก์รสาธารณสุขเป็นแนวหนา๎ กลา๎ยนื 

หยดัปฏิบติัหนา๎ท่ีดว๎ยความซ่ือสัตยสุ์จริต เพื่อความถูกตอ๎ง ท างานเพื่อประชาชน และเป็นแบบอย  างให๎กบั

หน วยงาน อ่ืนต อไป  

หมวด 1 บททัว่ไป  

ยา   หมายความว  า ยาตามกฎหมายว  าดว๎ยยา ยาเสพติดให๎โทษตามกฎหมายว  าดว๎ยยาเสพติดให๎โทษและวตัถุ

ออก ฤทธ์ิตามกฎหมายว  าดว๎ยวตัถุท่ีออกฤทธ์ิต อจิตและประสาท  เวชภณัฑท่ี์มิใช่ยา  หมายความว  า วสัดุ



การแพทย ์วสัดุทนัตกรรม วสัดุวทิยาศาสตร์การแพทย ์วสัดุเอก็ซเรย ์วสัดุอ่ืนๆ ท่ีใช ๎ในทางการแพทย ์และ

หมายความถึงอุปกรณ์การแพทยท่ี์ใชก๎บัผูปุ๎วยเฉพาะราย การส่งเสริมการขายยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยา  

หมายความว  า การให๎ขอ๎มูล ขอ๎ความ การชกัชวน จูงใจ หรือการกระท าดว๎ยวธีิอ่ืนใดท่ีมุ  งหมายให๎มีการสั่ง

ใช ๎การสั่งซ้ือ หรือการใชย๎าและเวชภณัฑท่ี์มิใช ยา เพื่อประโยชน์ทางการคา๎ การโฆษณา  หมายความว  า การ

กระท าไม ว  าดว๎ยวธีิใดๆ ให๎ประชาชนเห็นหรือทราบขอ๎ความเก่ียวกบัยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช  ยาเพื่อ

ประโยชน์ทางการคา๎ ขอ้ความ  หมายความว  า เร่ืองราวหรือขอ๎เทจ็จริง ไม ว  าปรากฏในรูปแบบของตวัอกัษร 

ตวัเลข ภาพ ภาพยนตร์ แสง เสียง เคร่ืองหมาย หรือรูปแบบอ่ืนใด ท่ีส่ือความหมายได ๎โดยสภาพของส่ิง

นั้นเอง หรือโดยผ  านวธีิการ หรือส่ือใดๆ ของขวญั  หมายความว  า ประโยชน์อนัเป็นทรัพยสิ์น ส่ิงของ ของช 

าร วย ท่ีบริษทัยา หรือเวชภณัฑท่ี์มิใช ยามอบให๎แก  บุคคล เพื่อประโยชน์ทางการคา๎  
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ของบริจาค  หมายความว  า ส่ิงของท่ีบริษทัหรือเวชภณัฑท่ี์มิใช ยามอบให๎แก สถานพยาบาลหรือหน วยงาน 

ตวัอยา่งยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยา  หมายความว  า ตวัอย  างยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช ยา ท่ีแจกแก บุคคลหรือหน วย

งาน เพื่อให๎เกิดความคุน๎เคยกบั รูปแบบและลกัษณะของยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช ยา หรือเพื่อเพิ่มประสบการณ์

การใชท๎างคลินิก โดยยกเวน๎เพื่อ การศึกษาหรือวจิบั ผูส้ั่งใช ้ หมายความว  า ผูป๎ระกอบวิชาชีพทางการแพทย์

หรือบุคลากรทางการสาธารณสุขอ่ืนท่ีมีสิทธิหรือหนา๎ท่ีในการ สั่งใชย๎าและเวชภณัฑท่ี์มิใช ยา  ผูป้ระกอบ

วชิาชีพ   หมายความว  า ผูป๎ระกอบวชิาชีพเวชกรรม ทนัตกรรม เภสัชกรรม การสัตวแพทย ์การพยาบาล 

เทคนิค การแพทย ์กายภาพบ าบดั การแพทยแ์ผนไทย และผูป๎ระกอบวชิาชีพ หรือผูป๎ระกอบโรคศิลปะสาขา

อ่ืนตามพระราช กฤษฎีกาท่ีออกตามกฎหมายว  าดว๎ยการประกอบโรคศิลปะ ผูแ้ทนยา หรือพนกังานขายยา

และเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยา  หมายความว  า ตวัแทนของบริษทัยา และบริษทัผูจ๎ดัจ าหน ายเวชภณัฑท่ี์มิใช ยา ท่ีมี

หนา๎ท่ีเขา๎พบผูป๎ระกอบ วชิาชีพเพื่อน าเสนอขอ๎มูลยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช ยา บริษทัยาหรือเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยา   

หมายความว  า ผูมี๎อ านาจตดัสินใจลงนามหรือมีอ านาจสั่งการในการคดัเลือก จดัซ้ือ จดัหา หรือด าเนินการ 

สั่งซ้ือยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช ยาในสภานพยาบาลหรือหน วยงาน  บุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัหา  



หมายความว  า เจา๎หนา๎ท่ีโดยต าแหน งหรือท่ีไดรั๎บมอบหมายให๎ด าเนินการเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัหาของ 

สถานพยาบาลหรือหน วยงาน นกัศึกษา  หมายความว  า ผูท่ี๎ก าลงัศึกษาระดบัก อนปริญญาในสถานศึกษา 

สถานศึกษา  หมายความว  า สถาบนัการศึกษาระดบัวทิยาลยัและมหาวทิยาลยั หรือสถาบนัร วมสอนในสาขา

ทางการแพทย ์และสาธารณสุข สถานพยาบาล  หมายความว  า สถานพยาบาลทุกระดบัในสังกดักระทรวง

สาธารณสุข  
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หน่วยงาน  หมายความว  า หน วยงานระดบักองหรือเทียบเท าข้ึนไป หน วยบริการ และหน วยงานในสังกดั

กระทรวง สาธารณสุข ซ่ึงด าเนินการอนัเป็นไปเพื่อการรักษาพยาบาล ส งเสริมสุขภาพ การควบคุมปูองกนั

และก าจดัโรค การ ฟ้ืนฟูสมรรถภาพ การคุม๎ครองผูบ๎ริโภค การศึกษา การศึกษาคน๎ควา๎วจิยัต างๆ ตลอดจน

การชนัสูตรและวเิคราะห์ทาง วทิยาศาสตร์การแพทย ์ดา๎นใดดา๎นหน่ึงหรือมากกว  า ซ่ึงมีการด าเนินการใน

การจดัหาหรือควบคุมการใช๎ยาและ เวชภณัฑท่ี์มิใช ยา   

หมวด 2 ผูส้ั่งใช ้ 

2.1 ผูส๎ั่งใชไ๎ม พึงรับประโยชน์จากบริษทัยาหรือเวชภณัฑ์ท่ีมิใช ยา ดงัน้ี  2.1.1 รับเงินไม ว  ากรณีใด ๆ ยกเวน๎

กรณีรับค าตอบแทนจากการเป็นวทิยากร การบรรยายทางวชิาการ เป็นผู ๎ไดรั๎บทุนวจิยัจากบริษทัยาหรือ

เวชภณัฑท่ี์มิใช ยา  2.1.2 รับส่ิงของ หรือนนัทนาการไม ว  ากรณีใด ๆ ยกเวน๎  (1) ส่ิงของท่ีมีมูลค าไม เกินสาม

พนับาทในโอกาสพิเศษหรือวาระตามประเพณี  (2) ส่ิงท่ีก อให๎เกิดประโยชน์แก งานดา๎นวชิาการท่ีส งผลถึง

การบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุขท่ี ยงัประโยชน์แก ผูปุ๎วย โดยให๎รับในนามของสถานพยาบาลหรื

อหน วยงาน   2.1.3 รับบริการอนัเป็นกิจส วนตวัใดๆ จากบริษทัยาหรือเวชภณัฑท่ี์มิใช ยาและผูแ๎ทนยา หรือ

พนกังานขายยา และเวชภณัฑท่ี์มิใช ยา 2.2 ผูส๎ั่งใชไ๎ม พึงแสดงตนในการโฆษณาหรือการส งเสริมการขายยา

และเวชภณัฑท่ี์มิใช ยาใดๆ ต อสาธารณชนในเชิง ธุรกิจ 2.3 ผูส๎ั่งใชไ๎ม พึงรับการสนบัสนุนจากบริษทัยาหรือ

บริษทัเวชภณัฑท่ี์มิใช ยาไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือ บรรยายทางวชิาการ ทั้งในและต างประเทศ

โดยตรง 2.4 ผูส๎ั่งใชพ๎ึงเปิดเผยว  าตนมีส วนเก่ียวขอ๎งทางผลประโยชน์กบับริษทัยาหรือเวชภณัฑท่ี์มิใช ยานั้น

ในสถานะใด เม่ือ แสดงความเห็นต อสาธารณะโดยการพูด การเขียน หรือโดยวธีิการอ่ืนใดท่ีเก่ียวขอ๎งกบัยา



และเวชภณัฑท่ี์มิใช ยาในทาง วชิาการ 2.5 ผูส๎ั่งใช ๎สามารถรับการสนบัสนุนการวจิยั โดยผ  านระบบการรับ

ส่ิงสนบัสนุนและการก ากบัดูแลของสถานพยาบาล หรือหน วยงาน  2.6 ในการน าตวัอย  างยาและเวชภณัฑท่ี์

มิใช ยามาจ ายให๎กบัผูปุ๎วยหรือหน วยงาน ผูส๎ั่งใชพ๎ึงค านึงถึงประโยชน์และ ความปลอดภยัของผูปุ๎วยเป็นส 

าคญั ไม มุ  งหวงัเพื่อเป็นการส งเสริมการขายยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช ยาหรือประโยชน์ส วน 
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ตน โดยผ  านระบบก ากบัดูแลการรับและการจ ายตวัอย  างยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช ยาของสถานพยาบาลหรื

อหน วยงาน ซ่ึงควรเป็นระบบท่ีตรวจสอบได ๎ 2.7 ผูส๎ั่งใชพ๎ึงสั่งใชย๎าดว๎ยช่ือสามญัทางยา  

หมวด 3 ผูบ้ริหาร หรือผูมี้อ านาจ  

3.1 ผูบ๎ริหารหรือผูมี๎อ านาจ ไม พึงอนุญาตให๎มีการจดักิจกรรมท่ีมุ  งให๎ความร๎ูดา๎นสุขภาพแก ประชาชนโดย

เช่ือมโยงถึง ช่ือทางการคา๎ของยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช ยาหรือการอ่ืนใดท่ีเป็นการโฆษณาแอบแฝงภายใน

สถานพยาบาลหรือ หน วยงาน 3.2 ผูบ๎ริหารหรือผูมี๎อ านาจ พึงจดัให๎มีระบบการคดัเลือกยาและเวชภณัฑท่ี์มิ

ใช ยา การจดัซ้ือยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช ยา การคดัเลือกบริษทัผูผ๎ลิตและผูจ๎ดัจ าหน ายยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช ยา 

รวมทั้งการตรวจสอบการจดัซ้ือยาและเวชภณัฑท่ี์ มิใช ยาท่ีโปร งใส เป็นธรรม เพื่อให๎ไดย๎าและเวชภณัฑท่ี์มิ

ใช ยาท่ีมีคุณภาพสูง และเพื่อปูองกนัไม ให๎ผูบ๎ริหารหรือผูมี๎ อ านาจมีส วนไดเ๎สียหรือมีผลประโยชน์ทบัซ๎อน

กบับริษทัยาหรือเวชภณัฑท่ี์มิใช ยา 3.3 ผูบ๎ริหารหรือผูมี๎อ านาจ พึงจดัระบบการรับส่ิงสนบัสนุนจากบริษทั

ยาหรือเวชภณัฑท่ี์มิใช ยาให๎เป็นไปอย  างเปิดเผย และไม เจาะจงบุคคล รวมทั้งจดัระบบในการก ากบัดูแลให๎

เกิดประโยชน์แก หน วยงานอย  างแทจ๎ริง  3.4 ผูบ๎ริหารหรือผูมี๎อ านาจ พึงก าหนดนโยบายหรือกฎระเบียบ

เพื่อควบคุมกิจกรรมการส งเสริมการขายยาและ เวชภณัฑ์ท่ีมิใช ยาในสถานพยาบาลหรือหน วยงาน เช น 

การก าหนดบริเวณหรือก าหนดเวลาท่ีอนุญาตให๎ผูแ๎ทนหรือ พนกังานขายยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช ยาเขา๎มาท า

กิจกรรมได ๎ 3.5 ผูบ๎ริหารหรือผูมี๎อ านาจ พึงก าหนดนโยบายเก่ียวกบัการใชย๎าและเวชภณัฑท่ี์มิใช ยา   ใน

สถานพยาบาลหรือ หน วยงาน ทั้งน้ีตอ๎งค านึงถึงประสิทธิผล ความคุม๎ค าและความปลอดภยัของผูปุ๎วย  3.6 

ผูบ๎ริหารหรือผูมี๎อ านาจพึงปฏิบติัตามเกณฑจ์ริยธรรมเช นเดียวกบัผูส๎ั่งใชใ๎นขอ๎ 2.1 ถึงขอ๎ 2.4   



หมวด 4 เภสัชกรหรือผูป้ระกอบวชิาชีพอ่ืน และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือจดัหา การจ่ายและส่งมอบ

ยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยา  

4.1 เภสัชกรหรือผูป๎ระกอบวิชาชีพอ่ืน และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ๎งกบัการจดัซ้ือจดัหา การจ ายและส งมอบยา

และ เวชภณัฑท่ี์มิใช ยาในสถานพยาบาลหรือหน วยงาน ไม พึงเผยแพร เอกสาร แผ  นพบั แผ  นปูาย หรือส่ือ

ชนิดอ่ืนใดท่ีมี เน้ือหาเชิงโฆษณาอวดอา๎ง หรือเป็นการส งเสริมการขายยาและเวชภณัฑ์ท่ีมิใช ยาแก ผูปุ๎วยและ

ประชาชน  4.2 ในการน าตวัอย  างยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช ยามาจ ายให๎กบัผูปุ๎วย เภสัชกรหรือผูป๎ระกอบ

วชิาชีพอ่ืน และบุคลากรท่ี เก่ียวขอ๎งกบัการจดัซ้ือจดัหา การจ ายและส งมอบยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช ยาใน

สถานพยาบาลหรือหน วยงาน พึงค านึงถึง 
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ประโยชน์และความปลอดภยัของผูปุ๎วยเป็นส าคญั ไม มุ  งหวงัเพื่อเป็นการส งเสริมการขายยาและเวชภณัฑท่ี์

มิใช ยา หรือประโยชน์ส วนตน  4.3เภสัชกรหรือผูป๎ระกอบวชิาชีพอ่ืน และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ๎งกบัการจดัซ้ือ

จดัหา การจ ายและส งมอบยาและ เวชภณัฑท่ี์มิใช ยาในสถานพยาบาลหรือหน วยงาน พึงเสนอขอ๎มูลท่ีมี

หลกัฐานทางวชิาการท่ีเช่ือถือได ๎เพื่อใช ๎ประกอบการตดัสินใจคดัเลือกยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช ยาของ

คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบ าบดัหรือ คณะกรรมการท่ีมีช่ือเรียกอ่ืน ซ่ึงมีหนา๎ท่ีรับผดิชอบคดัเลือก

รายการยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช ยาของสถานพยาบาลหรือ หน วยงาน โดยไม มุ  งหวงัเพื่อเป็นการส งเสริมการ

ขาย หรือกีดกนัยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช ยาของบริษทัใดบริษทัหน่ึง หรือ เพื่อประโยชน์ส วนตน 4.4 เภสัชกร

หรือผูป๎ระกอบวชิาชีพอ่ืน และบุคลากรท่ีเก่ียวขอ๎งกบัการจดัซ้ือจดัหา การจ ายและส งมอบยาและ เวชภณัฑท่ี์

มิใช ยาในสถานพยาบาล หรือหน วยงานปฏิบติัตามเกณฑ์จริยธรรมเช นเดียวกบัผูส๎ั่งใชใ๎นขอ๎ 2.1 ถึง 2.6   

หมวด 5 บริษทัยาหรือเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยา และผูแ้ทนยา หรือพนกังานขายยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช่ยา  

5.1 กระทรวงสาธารณสุขสนบัสนุนให๎บริษทัยาหรือเวชภณัฑท่ี์มิใช ยา และผูแ๎ทนยาหรือพนกังานขายยา

และเวชภณัฑ ์ท่ีมิใช ยาปฏิบติัตามเกณฑจ์ริยธรรมว  าดว๎ยการส งเสริมการขายยาของประเทศไทย ท่ี

คณะกรรมการพฒันาระบบยา แห งชาติ หรือคณะอนุกรรมการฯ ในคณะกรรมการฯ ประกาศ 5.2 บริษทัยา



หรือเวชภณัฑท่ี์มิใช ยาพึงสนบัสนุนและส งเสริมให๎ผูแ๎ทนยาหรือพนกังานขายยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช ยาให๎ 

ความร วมมือเพื่อให๎ผูท่ี๎เก่ียวขอ๎งสามารถปฏิบติัตามเกณฑจ์ริยธรรมฯ น้ี 5.3 ในการด าเนินการท่ีเก่ียวขอ๎งกบั

การจดัซ้ือจดัหาและส งเสริมการขายยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช ยา ผูแ๎ทนยาหรือ พนกังานขายยาและเวชภณัฑท่ี์มิ

ใช ยาพึงเคารพและปฏิบติัตามขอ๎ก าหนดของสถานพยาบาลหรือหน วยงานอย  าง เคร งครัด หมวด 6 

สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 6.1 สถานพยาบาลหรือหน วยงาน พึงก าหนดแนวปฏิบติัตามเกณฑจ์ริยธรรม

ว  าดว๎ยการส งเสริมการขายยาและ เวชภณัฑท่ี์มิใช ยาไวเ๎ป็นลายลกัษณ์อกัษรให๎เหมาะสมกบับุคลากรแต ละ

ประเภท ดงัน้ี 6.1.1 ผูส๎ั่งใช ๎เภสัชกร ผูป๎ระกอบวชิาชีพอ่ืน หรือบุคลากรท่ีเก่ียวขอ๎งกบัการจดัซ้ือจดัหา การ

จ ายและส งมอบ ยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช ยา (1) การรับประโยชน์อนัเป็นทรัพยสิ์น เงิน ส่ิงของ ของขวญั ของ

บริจาค หรือบริการใด ๆ จากผูแ๎ทน ยา หรือพนกังานขายยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช ยา หรือบริษทัยาหรือ

เวชภณัฑท่ี์มิใช ยา  
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(2) การแสดงตนในการโฆษณาหรือส งเสริมการขายใดๆ ต อสาธารณชนในเชิงธุรกิจ และการแสดง ความ

คิดเห็นทางวชิาการของผูส๎ั่งใชต๎  อสาธารณะ ในกรณีท่ีมีความสัมพนัธ์กบับริษทัยาหรือเวชภณัฑท่ี์มิใช ยา (3) 

การรับการสนบัสนุนจากบริษทัยาหรือเวชภณัฑท่ี์มิใช ยาไปประชุม สัมมนา อบรมดูงานหรือ บรรยายทั้งใน

และต างประเทศ (4)  การน าตวัอย  างยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช ยามาจ ายหรือใชก๎บัผูปุ๎วย  (5) การเผยแพร 

เอกสาร แผ  นพบั แผ  นปูายเพื่อให๎ความร๎ูทางวชิาการแก ผูปุ๎วย  (6) การน าเสนอขอ๎มูลเพื่อการคดัเลือกยาและ

เวชภณัฑท่ี์มิใช ยาของคณะกรรมการเภสัชกรรมและ การบ าบดัหรือคณะกรรมการท่ีมีช่ือเรียกอ่ืน ซ่ึงมีหนา๎

ท่ีรับผดิชอบคดัเลือกรายการยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช ยา ของสถานพยาบาลหรือหน วยงาน 6.1.2. ผูบ๎ริหารหรือ

ผูมี๎อ านาจ  (1) การรับประโยชน์อนัเป็นทรัพยสิ์น เงิน ส่ิงของ ของขวญั ของบริจาค และบริการใดๆ จากผู ๎

แทน ยา หรือพนกังานขายยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช ยา หรือบริษทัยาหรือเวชภณัฑท่ี์มิใช ยา (2) การจดักิจกรรม

ในสถานพยาบาลหรือหน วยงานท่ีให๎ความร๎ูแก ประชาชนในดา๎นสุขภาพท่ี เช่ือมโยงถึงช่ือการคา๎ หรือช่ือ

บริษทัยาหรือเวชภณัฑท่ี์มิใช ยาเพื่อปูองกนัการโฆษณาแอบแฝง 6.2 สถานพยาบาล หรือหน วยงานพึง

จดัระบบและด าเนินการติดตาม ก ากบัดูแล เพื่อให๎บุคลากรแต ละประเภท สามารถปฏิบติั  ตามแนวปฏิบติั



ในขอ๎6.1 6.3 กรณีท่ีสถานพยาบาลหรือหน วยงาน มีการจดัประชุมวชิาการโดยไดรั๎บการสนบัสนุนงบด 

าเนินการ วทิยากร หรือ ขอ๎มูลวชิาการ จากบริษทัยาหรือเวชภณัฑท่ี์มิใช ยาพึงเปิดเผยการสนบัสนุนดงักล าว

ให๎ผูเ๎ขา๎ร วมประชุมรับทราบทุกคร้ัง 6.4 การรับการสนบัสนุนจากบริษทัยาหรือบริษทัเวชภณัฑท่ี์มิใช ยาไป

ประชุม สัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทาง วชิาการ ทั้งในและต างประเทศ อนัก อประโยชน์ให๎

สถานพยาบาลหรือหน วยงาน และไม มีเง่ือนไขขอ๎ผกูมดัเพื่อส งเสริม การขายยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช ยาใด ๆ 

ทั้งส้ิน โดยใหรั้บการสนบัสนุนในนามสถานพยาบาลหรือหน่วยงาน และให ้สถานพยาบาลหรือหน่วยงาน 

จดัท าระบบการรับการสนบัสนุนและก าหนดเกณฑค์ดัเลือกบุคลากรท่ีสมควรใหไ้ป ประชุม สัมมนา 

อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวชิาการ ทั้งในและต่างประเทศ โดยพึงรับการสนบัสนุนไดเ๎ฉพาะค า เดินทาง 

ค าลงทะเบียน ค าวทิยากร ค าอาหาร และค าท่ีพกั ส าหรับตนเองเท านั้นและจ ากดัเฉพาะช วงเวลา และ 

สถานท่ีของการดูงาน การประชุม หรือการบรรยายทางวชิาการ กรณีการไดรั๎บการสนบัสนุนให๎ไปศึกษาดู

งานใน ต างประเทศจะตอ๎งขออนุมติัต อผูบ๎งัคบับญัชาตามล าดบัชั้น  
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หมวด 7 สถานศึกษา  

7.1 สถานศึกษาไม พึงอนุญาตให๎ผูแ๎ทนยา หรือพนกังานขายยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช ยาเขา๎พบนกัศึกษา เพื่อ

การโฆษณา ยาและเวชภณัฑ์ท่ีมิใช ยา หรือการส งเสริมการขายยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช ยา 7.2 สถานศึกษาไม 

พึงอนุญาตให๎มีการจดักิจกรรมให๎ขอ๎มูล ความร๎ูเก่ียวกบัยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช ยาแก นกัศึกษา ท่ี เช่ือมโยงถึง

ช่ือทางการคา๎ของยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช ยา หรือบริษทัยาหรือเวชภณัฑท่ี์มิใช ยาเพื่อปูองกนัการโฆษณา แอบ

แฝง 7.3 สถานศึกษาไม พึงอนุญาตให๎นกัศึกษารับเงิน ส่ิงของ ของขวญั ของบริจาค หรือการสนบัสนุนอ่ืน ๆ 

จากบริษทัยา หรือเวชภณัฑท่ี์มิใช ยาโดยตรง 7.4 สถานศึกษาพึงจดัระบบการรับสนบัสนุนและการก ากบั



ดูแลการสนบัสนุนการศึกษาและกิจกรรมทุกประเภทจาก บริษทัยาหรือเวชภณัฑท่ี์มิใช ยาให๎มีความโปร งใส 

เพื่อปูองกนัการโฆษณาและส งเสริมการขายยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช ยา 7.5 สถานศึกษาพึงควบคุมดูแลให๎

อาจารยแ์ละบุคลากรของสถานศึกษานั้น ประพฤติตนเป็นแบบอย  างอนัดีแก  นกัศึกษา ทั้งในแง จริยธรรม

ของผูส๎ั่งใช ๎และความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมระหว  างผูส๎ั่งใชก๎บับริษทัยาหรือเวชภณัฑท่ี์มิใช ยา หรือผูแ๎ทนยา

หรือพนกังานขายยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช ยา 7.6 สถานศึกษาพึงจดัหลกัสูตรการเรียนการสอน ท่ีมุ  งเน๎นการให๎

ความร๎ูและเจตคติเก่ียวกบัการใชย๎าและเวชภณัฑท่ี์ มิใช ยาอย  างสมเหตุผล และการเขา๎ถึงแหล งขอ๎มูลทางยา

และเวชภณัฑท่ี์มิใช ยาท่ีเช่ือถือได ๎โดยปราศจากการช้ีน าทาง ธุรกิจ 7.7 สถานศึกษาพึงจดัหลกัสูตรให๎แก 

นกัศึกษา ท่ีมุ  งเนน๎จริยธรรมของผูส๎ั่งใช ๎และความสัมพนัธ์ท่ีเหมาะสมระหว  างผูส๎ั่ง ใชก๎บับริษทัยาหรือ

เวชภณัฑท่ี์มิใช ยา หรือผูแ๎ทนยาหรือพนกังานขายยาและเวชภณัฑท่ี์มิใช ยา 7.8 สถานศึกษาพึงก าหนดนโย

บายให๎อาจารยแ์ละบุคลากร เปิดเผยความเก่ียวขอ๎งกบับริษทัยาหรือเวชภณัฑท่ี์มิใช ยา เม่ือมีการแสดง

ความเห็นต อสาธารณะ ไม ว  าโดยการพูด การเขียน หรือวธีิการอ่ืนใดในทางวชิาการ  
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การให/้การรับของขวญัและผลประโยชน์ในเทศกาลปีใหม่  

 คณะรัฐมนตรีไดเ๎คยมีมติคณะรัฐมนตรีเก่ียวกบัแนวทางปฏิบติัในการให๎ของขวญัและรับของขวญัของ เจา๎

หนา๎ท่ีของรัฐ เพื่อเป็นการเสริมสร๎างค านิยมให๎เกิดการประหยดัมิให๎มีการเบียดเบียนขา๎ราชการโดยไม  จ 



าเป็น และสร๎างทศันคดีท่ีไม ถูกตอ๎ง เน่ืองจากมีการแข งขนักนัให๎ของขวญัราคาแพง ทั้งยงัเป็นช องทางให๎

เกิด การประพฤติมิชอบในวงราชการอีกดว๎ย ในการก าหนดจรรยาบรรณของเจา๎หนา๎ท่ีของรัฐประเภทต างๆ 

นั้นมี การก าหนดในเร่ืองท านองเดียวกนัประกอบกบัคณะกรรมการปูองกนัและปราบปรามการทุจริต

แห งชาติ ได ๎ประกาศคณะกรรมการปูองกนัและปราบปรามการทุจริตแห งชาติเร่ือง หลกัเกณฑก์ารรับ

ทรัพยสิ์นหรือ ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจา๎หนา๎ท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 ระเบียบส านกั

นายกรัฐมนตรีว  าดว๎ยการให๎ หรือการรับของขวญัของเจา๎หนา๎ท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 ขอ๎ 12 ระบุ “เพื่อ

ประโยชน์ในการเสริมสร๎างให๎เกิด ทศันคติในการประหยดัแก ประชาชนทัว่ไปในการแสดงความยนิดี การ

แสดงความปรารถนาดี การแสดงการ ตอ๎นรับ หรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต างๆ ตามปกติประเพณี

นิยม ให๎เจา๎หนา๎ท่ีของรัฐพยายามใช ๎วธีิการแสดงออกโดยใชบ๎ตัรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช๎

บตัรแสดงความเสียใจแทนการให๎ ของขวญั”  กระทรวงสาธารณสุข โดยศูนยป์ฏิบติัการต อตา๎นการทุจริต 

กระทรวงสาธารณสุข (ศปท.) แจง๎เวยีน เร่ืองการมอบของขวญัในเทศกาลปีใหม ให๎แก หน วยงานในสังกดั

กระทรวงสาธารณสุขถือปฏิบติัอย  างเคร งครัด เพื่อให๎ผูบ๎งัคบับญัชามีหนา๎ท่ีเสริมสร๎างค านิยมการแสดง

ความยนิดีดว๎ยการปฏิบติัตนเป็นแบบอย  างก าหนด มาตรการจูงใจท่ีจะพฒันาทศันคติ จิตส านึก และ

พฤติกรรมของผูอ๎ยู  ใตบ๎งัคบับญัชาให๎เป็นไปในแนวทาง ประหยดั  

แนวทางการตรวจราชการของกระทรวงสาธารณสุข  

 ศาสตราจารยค์ลินิก เกียรติคุณ นายแพทยปิ์ยะสกล สกลสตัยาทร รัฐมนตรีว  าการกระทรวง สาธารณสุข 

และผูบ๎ริหารกระทรวงสาธารณสุข ขอความร วมมือจากส วนราชการในการตรวจราชการ ดงัน้ี 1. ห๎ามมี

แผ  นปูายรูปรัฐมนตรีว  าการกระทรวงสาธารณสุขและรูปผูบ๎ริหารกระทรวงสาธารณสุข ทั้งภายนอก และ

ภายในสถานท่ีท างาน รวมทั้งในห๎องประชุม 2. หากมีกิจกรรมบนเวทีให๎เรียบง าย กระชบั และประหยดั 3. 

การจดันิทรรศการขอให๎สมเหตุสมผล หากแสดงเพียงวนัเดียวไม ควรประดบัตกแต งมากเกินความจ าเป็น 4. 

อาหารท่ีรับรองควรเป็นอาหารประจ าทอ๎งถ่ินท่ีราคาไม แพง หรือเป็นอาหารจานเดียวตามความเหมาะสม 5. 

ไม จ าเป็นตอ๎งมีของฝากหรือของท่ีระลึก เพราะของฝากและของท่ีระลึกท่ีดีท่ีสุดคือความสามคัคี พลงัและ 

ความมุ  งมัน่ ท่ีจะน าองคก์รของเราไปสู ความมัน่คงและย ัง่ยนื   
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บทท่ี 4  กฎหมายเก่ียวกบั การป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น ----------------------------------------------  

กฎหมายเก่ียวกบัการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น  

1. พระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว  าดว๎ยการปูองกนัและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และท่ี แกไ๎ข

เพิ่มเติม มาตรา 100, 103 และ 103/1 ก าหนดเร่ืองการขดักนัระหว  างผลประโยชน์ส วนตวัและ ส วนรวมไว ๎

เพื่อลดระบบอุปถมัป์ในสังคมไทย ให๎เจา๎หนา๎ท่ีของรัฐมีจิตส านึกแยกแยะประโยชน์ส วน บุคคลและ

ประโยชน์ส วนรวมออกจากกนัได ๎หากเจา๎หนา๎ท่ีของรัฐฝุาฝืนให๎ถือเป็นความผดิตามประมวล กฎหมาย

อาญาดว๎ย  2. ประกาศคณะกรรมการปูองกนัและปราบปรามการทุจริตแห งชาติ เร่ือง หลกัเกณฑก์ารรับ

ทรัพยสิ์นหรือ ประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาของเจา๎หนา๎ท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 ไดก๎ าหนดว  าโดยอาศยัอ 

านาจตาม ความในมาตรา 103 แห งพระราชบญัญติัประกอบรัฐธรรมนูญว  าดว๎ยการปูองกนัและปราบปราม

การ ทุจริตแห งชาติไดก๎ าหนดหลกัเกณฑแ์ละจ านวนทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีเจา๎หนา๎ท่ีของรัฐจะรับ

จาก บุคคลไดโ๎ดยธรรมจรรยา กล าวคือ การรับทรัพยสิ์นหรือผลประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลท่ีให๎กนัใน

โอกาส ต างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวฒันธรรม หรือให๎กนัตามมารยาทท่ีปฏิบติักนัใน

สังคม 3. ประมวลจริยธรรมขา๎ราชการพลเรือน 3.1 ส วนค าปรารภ ไดก๎ล าวถึงค านิยมหลกัของมาตรฐาน

จริยธรรมส าหรับผูด๎ ารงต าแหน งทางการเมือง และเจา๎หนา๎ท่ีของรัฐ 9 ประการของส านกังานผูต๎รวจการ

แผ  นดิน 9 ขอ๎ ดงัน้ี (1) การยดึมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม (2) การมีจิตส านึกท่ีดี ซ่ือสัตย ์สุจริต และ

รับผดิชอบ  (3) การยดึถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว  าประโยชน์ส วนตนและไม มีผลประโยชน์ทบั

ซ๎อน (4) การยนืหยดัท าในส่ิงท่ีถูกตอ๎ง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย (5) การให๎บริการแก ประชาชนดว๎ยความ

รวดเร็ว มีอธัยาศยั และไม เลือกปฏิบติั   
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(6) การให๎ขอ๎มูลข าวสารแก ประชาชนอย  างครบถว๎น ถูกตอ๎ง ไม บิดเบือนขอ๎เทจ็จริง (7) การมุ  งผลสัมฤทธ์ิ

ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร งใส และตรวจสอบได ๎(8) การยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมี

พระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข (9) การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวชิาชีพขององคก์ร 3.2 หมวด 2 ขอ๎ 5 ให๎ขา๎



ราชการตอ๎งแยกเร่ืองส วนตวัออกจากต าแหน งหนา๎ท่ี และยดึถือประโยชน์ ส วนรวมของประเทศชาติ

เหนือกว  าประโยชน์ส วนตน โดยอย  างน๎อยตอ๎งวางตน ดงัน้ี  (1) ไม น าความสัมพนัธ์ส วนตวัท่ีตนมีต อบุคคล

อ่ืน ไม ว  าจะเป็นญาติพี่น๎อง พรรคพวก เพื่อนฝงู หรือ ผูมี๎บุญคุณส วนตวัมาประกอบการใชดุ๎ลพินิจให๎เป็น

คุณหรือเป็นโทษแก บุคคลแก บุคคลนั้น หรือ ปฏิบติัต อบุคคลนั้นต างจากบุคคลอ่ืน เพราะความชอบหรือชงั 

(2) ไม ใชเ๎วลาราชการ เงิน ทรัพยสิ์น บุคลากร บริการ หรือส่ิงอ านวยความสะดวกของทางราชการ ไปเพื่อ

ประโยชน์ส วนตวัของตนเองหรือผูอ่ื๎น เวน๎แต ไดรั๎บอนุญาตโดยชอบดว๎ยกฎหมาย (3) ไม กระท าการใด หรื

อด ารงต าแหน ง หรือปฏิบติัการใดในฐานะส วนตวั ซ่ึงก อให๎เกิดความเคลือบ แคลงหรือสงสัยว  าจะขดักบั

ประโยชน์ส วนรวมท่ีอยู  ในความรับผดิชอบของหนา๎ท่ี ทั้งน้ี ในกรณีมี ความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให๎ขา๎

ราชการผูน๎ั้นยติุการกระท าดงักล าวไวก๎  อนแลว๎แจง๎ให๎ ผูบ๎งัคบับญัชา หวัหนา๎ส วนราชการ และ

คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เม่ือคณะกรรมการ จริยธรรมวนิิจฉยัเป็นประการใด แลว๎จึงปฏิบติัตามนั้น 

(4) ในการปฏิบติัหนา๎ท่ีท่ีรับผดิชอบในหน วยงานโดยตรงหรือหนา๎ท่ีอ่ืนในราชการ รัฐวสิาหกิจ องคก์าร

มหาชน หรือหน วยงานของรัฐ ขา๎ราชการตอ๎งยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลกั ในกรณีท่ีมีความขดั

แยง๎ระหว  างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส วนรวม กบัประโยชน์ ส วนตนหรือส วนกลุ ม อนัจ 

าเป็นตอ๎งวนิิจฉยัหรือช้ีขาด ตอ๎งยดึประโยชน์ของทางราชการและ ประโยชน์ส วนรวมเป็นส าคญั      3.3 

หมวด 2 ขอ๎ 6 ให๎ขา๎ราชการตอ๎งละเวน๎จากการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ อาศยัต าแหน งหนา๎ท่ีและ ไม 

กระท าการอนัเป็นการขดักนัระหว  างประโยชน์ส วนตนและประโยชน์ส วนรวม โดยอย  างนอ๎ยตอ๎งวางตน 

ดงัน้ี   (1) ไม เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให๎ผูอ่ื๎น เรียก รับ หรือยอมจะรับซ่ึงของขวญัแทนตนหรือ 

ญาติของตน ไม ว  าก อนหรือหลงัด ารงต าแหน ง หรือปฏิบติัหนา๎ท่ีไม ว  าจะเก่ียวขอ๎ง หรือไม เก่ียวขอ๎งกบัการ

ปฏิบติัหนา๎ท่ี หรือไม ก็ตาม เวน๎แต เป็นการให๎โดยธรรมจรรยา หรือการให๎ตามประเพณี หรือต อบุคคลทัว่ไป   

(2) ไม ใชต๎ าแหน งหรือกระท าการท่ีเป็นคุณหรือโทษแก บุคคลใดเพราะมีอคติ   (3) ไม เสนอ หรืออนุมติั

โครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญาซ่ึงตนเองหรือบุคคล อ่ืนจะไดป๎ระโยชน์อนัมิควร

ไดโ๎ดยชอบดว๎ยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมน้ี  
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4. ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว  าดว๎ยการเร่ียไรของหน วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และท่ีแกไ๎ขเพิ่มเติม 5. 

ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว  าดว๎ยการเร่ียไรของหน วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และท่ีแกไ๎ขเพิ่มเติม (ฉบบัท่ี 

2) พ.ศ. 2549  6. ระเบียบส านกันายกรัฐมนตรีว  าดว๎ยการให๎หรือรับของขวญัของเจา๎หนา๎ท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544   
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ภาคผนวก ----------------------------------------------   

  

 


