บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โทร 0 – 4377 – 1497
ที่ มค 0332/ 108
วันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕63
เรื่อง ขอเชิญประชุม
เรียน ผู้อานวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลทุกแห่ง
ตามที่คณะรัฐมนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงาน
เข้ า ร่ ว มรั บ การประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ ง ใสในการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ (ITA) ซึ่ ง ใน
แบบประเมินกาหนดให้ผู้บริหารของหน่ว ยงาน กาหนดนโยบายมาตรการ แผนงานหรือโครงการ/กิจกรรม
เพื่อพัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ซึ่ง สานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม ได้เล็งเห็นความสาคัญ และนา
แนวทางการประเมินดังกล่าวมาเป็นนโยบายสาคัญ เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้าน
การทุจริตในหน่วยงาน จึงกาหนดจัดประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต และให้ความรู้เรื่อง
การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่บุคลากรในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม
ในการนี้ สานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุมจึงขอเรียนเชิญท่านเป็นประธานการประชุมและ
นาบุคลากรสานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม กล่าวประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต “สานักงาน
สาธารณสุขอาเภอวาปีปทุมไม่ทนต่อการทุจริต (MOPH Zero Tolerance)ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓”
พร้อมทั้งมอบนโยบายและให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน จิตพอเพียง ต้านทุจริต ในวันที่
๖ มีนาคม 2563 เวลา 09.30 น. ณ ชั้น 2 สานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม
จึงเรียนมาเพื่อทราบและเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
(นายเถวียน ปาปะขี)
สาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม

รายงานการประชุมประชุมเพื่อประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านการทุจริต

และให้ความรู้เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
สานักงานสธารณสุขอาเภอวาปีปทุม ปี 2563
วันที่ 6 มีนาคม 2563 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม สานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม
**********************************
ผู้มาประชุม
ผู้มาประชุม
๑. นายเถวียน ปาปะขี
๒.นายยงยุทธ คาอาจ
๓.นางอรสา ลาวัลย์
๔.นางทิพวรรณ อินทะรักษ์
๕. นางสัมฤทธิ์ ปาปะขา
๖.นางทองบน เนาว์แก้ว
๗. นายบุญสินธ์ สิงห์ไชย
๘. นางธนวันต์ บุพตา
๙. นายวิสมบัติ มูลหนองแวง
๑๑. นายสมชาย ชาวบ้านใน
๑๓. จอ.กฤษณะ ศรีสุนนท์พันธ์
๑๔. นางสุดารัตน์ โคตรสีเขียว
๑๕.นางอาภรณ์รัตน์ เนาวะดี
๑๖.นางสาวฉวีวรรณ ประภาศรี
๑๗.นางมัลลิกา พรไชยสงค์
๑๘.นายเฉลิมชัย จันทร์จานงค์
๑๙.นายกิตติธัช วัชรานุสรณ์
๒๐.น.ส.วชิราภรณ์ ประจุดทะเนย์
๒๑.นางสาวปรียานันท์ อ้วนมะโฮง
๒๒.นางภารดี ลดาวัลย์
๒๓.นางสาวเกสร ประศรีระเก
๒๔.นางประวีณา คงสัตย์
๒๕.นายกิตติศักดิ์ สุตะโท
๒๖.นางสาวศิริพร โฮมราช
๒๗.นางจันทร์เพ็ญ นาหนองขาม
๒๘.นายฐานวัฒน์ จูมแพงจารุพงศ์
๒๙.นางมะลิวัน พิมพ์วิชัย

สาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารรณสุข
นักวิชาการสาธารณสุข
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
นักวิชาการการเงินและบัญชี
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน

เริ่มประชุมเวลา 10.00 น.
ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งเพื่อทราบ
1.1 เรื่องประธานแจ้งที่ประชุมเพื่อทราบ

ประธาน

นายเถวียน ปาปะขี สาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม
เพื่อเป็นการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอ
วาปีปทุมไม่ให้แสวงหาหรือรับผลประโยชน์จากทางราชการที่มิชอบ ไม่ใช้อิทธิพลเรียกผลประโยชน์ ไม่ใช่
ทรัพย์สินของทางราชการ ไม่ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ ไม่รับทางานนอกองค์กร ซึ่งจะทาให้เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน จึงขอประกาศให้ข้าราชการและลูกจ้าง สังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม ถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด เพื่อความโปร่งใส ของหน่วยงานสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม ดังนี้
๑. ไม่นาข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
๒. ไม่ช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอานาจ
๓. ไม่รับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
๔. ไม่รับงานนอกหรือธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน
๕. ไม่ทางานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม
๖. ไม่นารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ามันด้วย
๗. ไม่นาบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว
๘. ไม่หาผลประโยชน์จากความไม่รู้ในระเบียบและข้อมูลของทางราชการของประชาชน
๙. ไม่ทาการกาหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้างให้บริษัทของตนหรือของ
พวกพ้องได้เปรียบหรือชนะในการประมูล
๑๐. ไม่ให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือการ
จ้างเหมา รวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้าหรือพ้น
กาหนดการยืน่ ใบเสนอราคา เป็นต้น
๑๑. ไม่ทาการใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้แก่ญาติแล้วนายาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว
๑๒. ห้ามทาการรับประโยชน์จากระบบการ ล็อกบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติในหน่วยงาน

นายยงยุทธ คาอาจ ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม แจ้งที่ประชุมทราบ
1. เรื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผลสานักงานสาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
- นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม มอบนโยบาย มาตรการ แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมเพื่อ
พัฒนาหน่วยงานให้มีคุณธรรมและความโปร่งใส ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดา
เนินงานของหน่วยงานภาครัฐในแต่ละด้าน คือด้านความโปร่งใส ด้านความพร้อมรับผิด ด้านความปลอดจาก
การทุจริตในการปฏิบัติงาน ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร และด้านคุณธรรมการทางานในหน่วยงาน
ผู้บริหาร/ผู้เข้าร่วมประชุมกล่าวแสดงเจตนารมณ์เพื่อปูองกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
- ความก้าวหน้าการดาเนินงานกองทุนประกันสุขภาพระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ปีงบประมาณ
2562
- อัตราเงินคงเหลือจากเงินทั้งหมดของกองทุนฯ ไม่เกินร้อยละ10 (เขตตั้ง)
- ร้อยละของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่มีกิจกรรมคัดกรองโรคเบาหวาน
และโรคความดันโลหิตสูงในชุมชน ด้วยวาจา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 92
- ร้อยละของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่มีกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ
ปูองกันโรคหรือฟื้นฟูสมรรถภาพในกลุ่มผู้สูงอายุหรือคนพิการในชุมชน ไม่น้อยกว่าร้อยละ 93
- ร้อยละของกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่ ที่สนับสนุนและส่งเสริม

กิจกรรมของศูนย์เด็กเล็กหรือผู้สูงอายุหรือคนพิการ (สิ่งส่งมอบ) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 60
- การดาเนินงานจ่ายตรงสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบล เริ่มดาเนินการในหน่วยบริการที่มีความพร้อม และผ่านการเห็นชอบจาก
โรงพยาบาลแม่ข่ายและสานักงานสาธารณสุขจังหวัด
- งบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปีงบประมาณ 2563 มีข้อสรุป คือ
เห็นชอบแผนรายการงบค่าบริการทางการแพทย์ที่เบิกจ่ายในลักษณะงบลงทุน ปี 2563 และ เห็นชอบการ
เร่งรัดการใช้จ่ายงบประมารตามนโยบายของรัฐบาล
- โครงการอบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานสาธารณสุขสู่
การพัฒนาองค์กร ปี 2562 กาหนดการจัดอบรมการให้ความรู้และจัดทาแบบประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดาเนินงานหน่วยงานภาครัฐ ITA วันที่ 8 มีนาคม 2563
- ชี้แจง ประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม เรื่องการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจา ลงวันที่ 1 มีนาคม 256๓ และหาแนวทางการทางานร่วมกันเพื่อปูองกัน
ประโยชน์ทับซ้อน
ลงชื่อ

ผู้สรุปรายงานการประชุม

(นางสุดารัตน์ โคตรสีเขียว)
เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายยงยุทธ คาอาจ)
ผูช้ ่วยสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โทร 0 – 4377 – 1497
ที่ มค 0332 / 142
วันที่ 6 มีนาคม ๒๕63
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ด้วยสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ได้ดาเนินการปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุมไม่ให้แสวงหาหรือรับผลประโยชน์
จากทางราชการที่มิชอบ ไม่ใช้อิทธิพลเรียกผลประโยชน์ ไม่ใช่ทรัพย์สินของทางราชการ ไม่ใช้ข้อมูลลับของทาง
ราชการ ไม่รับทางานนอกองค์กร ซึ่งจะทาให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จึงขอประกาศให้ข้าราชการและลูกจ้าง
สังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อความโปร่งใส ของหน่วยงานสังกัด
สานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม
ในการนี้ สานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม จึงขอเผยแพร่ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการ
ปูองกันผประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนได้ทราบถึงภารกิจและ
แนวทางในการดาเนินงานในเวปไซต์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและให้การอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลต่อไป.

(นายเถวียน ปาปะขี)
สาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม

คู่มือการปฏิบัติงาน
เพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม

คานา
การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา
ประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อานาจซึ่งเกี่ยวกับตาแหน่งหน้าที่ไป
แทรกแซง คู่มือส่งเสริมการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม จัดทาขึ้น
เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายกระทรวงสาธารณสุขในการกาหนดมาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริต คือ
การปลูกจิตสานึก การปูองกัน การปราบปรามและการสร้างเครือข่ายมุ่งเน้นการปูองกันการทุจริตผ่าน
กระบวนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน และเพื่อให้เจ้าหน้าที่ใน
สานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม ได้ใช้เป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติตนอยู่ในกฎระเบียบของทาง
ราชการ ดารงตนด้วยความเที่ยงธรรม คงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการ ไม่ใช้อานาจและ
ตาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบสาหรับตนเองหรือผู้อื่น
สานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือเล่มนี้จะเป็น กลไกสาคัญใน
การปูองกันการทุจริต และช่วยฟื้นฟูส่งเสริมการต่อต้ านการทุจริตเชิงบวกในภาครัฐให้แก่ระบบราชการไทย
และ หากเจ้าหน้าที่ได้ศึกษาและปฏิบัติตามคู่มือนี้โดยเคร่งครัด จะสามารถดาเนินการปฏิบัติภารกิจในทาง
ราชการให้เกิดประโยชน์สูงสุด โปร่งใส สุจริต และเป็นไปเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนอย่างแท้จริง

สานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม

บทที่ 1 ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)
บทที่ 2 กระบวนการทางความคิด (Mind Set)
บทที่ 3 หลักการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
บทที่ 4 การให้-การรับของขวัญและผลประโยชน์
บทที่ 5 บทลงโทษผู้ฝุาฝืน
บทที่ 6 กฎหมายเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน

บทที่ 1

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest ) คืออะไร ?

ผลประโยชน์ทับซ้อน(Conflict of Interest : COI)

ผลประโยชน์ ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่ วนตนและผลประโยชน์ส่ วนรวม
(Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการ
ทุจริตประพฤติ มิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อ
การพัฒนาประเทศ
ความหมาย : สานักงาน ก.พ.
สถานการณ์หรือการกระทาของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร)
มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งนั้น
การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อ
กันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทาความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ(ประโยชน์ของส่วนรวม)แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึง
ประโยชน์ของตนเองหรือ พวกพ้อง
มูลเหตุปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดจากการพัฒนาการทางการเมืองไทยเปลี่ยนไป จากเดิมที่นักการเมือง
และนักธุรกิจเป็นบุคคลคนละกลุ่มกัน กล่าวคือในอดีต นักธุรกิจต้องพึ่งพิงนักการเมือง เพื่อให้นักการเมือง
ช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจของตน ซึ่งในบางครั้งสิ่งที่นักธุรกิจต้องการนั้น มิได้รับการตอบสนองจากนักการเมือง
ทุกครั้งเสมอไป นักธุรกิจก็ต้องจ่ายเงินจานวนมากแก่นักการเมือง ในปัจจุบันนักธุรกิจจึงใช้วิธีการเข้ามาเล่น
การเมืองเองเพือ่ ให้ตนเองสามารถเข้ามาเป็นผู้กาหนดนโยบายและออกกฎเกณฑ์ต่างๆ ในสังคมได้และที่สาคัญ
คือทาให้ข้าราชการต่างๆ ต้องปฏิบัติตามคาสั่ง
ผลประโยชน์ทับซ้อน ภาษาไทยใช้อยู่ ๓ อย่าง
๑. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๒. ผลประโยชน์ทับซ้อน
๓. ผลประโยชน์ขัดกัน

นิยามศัพท์และแนวคิดสาคัญ
ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) “ผลประโยชน์” คือ สิ่งใดๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่ม ไม่ว่าใน
ทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของ
เจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เพื่อน ญาติ คู่แข่ง ศัตรู เมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คน
เหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์ เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง
ผลประโยชน์ส่วนตน มี ๒ ประเภท คือ ที่เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และที่ไม่เกี่ยวกับเงิน (nonpecuniary)
๑. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการ
เพิ่มพูนประโยชน์หรือปกปูองการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ตาแหน่งในบริษัทที่รับงานจาก
หน่วยงาน รวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลดของขวัญ หรือ
ของที่แสดงน้าใจไมตรีอื่นๆ
๒. ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทาง
สังคมวัฒนธรรมอื่น ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิ แนวคิด มักอยู่ในรูปความลาเอียง/อคติ/เลือกที่รัก
มักที่ชัง และมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้
หน้าที่สาธารณะ (public duty) หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ทางานให้ภาครัฐคือ การให้ความสาคัญ
อันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งระดับท้องถิ่น
และระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอื่น ๆ ที่ทางานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร
ผลประโยชน์สาธารณะ คือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจก
บุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเบื้องต้น
เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้ความสาคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้ โดย
- ทางานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ
- ทางานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม
- ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ
- ให้ความสาคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจากัดขอบเขตที่
ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทาหน้าที่
- หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทาหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
- หลีกเลี่ยงการกระทา/กิจกรรมส่วนตนที่อาจทาให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
- หลีกเลี่ยงการใช้ตาแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
- ปูองกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อานาจหน้าที่
- ไม่ใช้ประโยชน์จากตาแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในตาแหน่ง ขณะที่ไปหาตาแหน่งงานใหม่
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสากล คือ Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๓ ประเภท คือ
๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
สาธารณะเกิดขึ้น

๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี แต่
จริงๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนามาซึ่งผลเสียไม่
น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตน
อย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องทาให้คนอื่น ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง
๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต
หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests) มี ๒
ประเภท
๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
และ เป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจาหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาท
หน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้อาจทาให้ทางานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิด
กฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกปูองกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหา
ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีกาลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถทางานบางอย่างที่
คนอื่นๆ ทาไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง
๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทาบทบาท
หน้าที่ ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ทาให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนามาใช้เป็นประโยชน์แก่การทาบทบาท
หน้าที่ให้แก่ อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้านาข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลาเอียง/
อคติต่อคนบางกลุ่ม
ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน
นั่นคือ การตัดสินใจทาหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนามาจัดการกับ
หน้าที่ทับซ้อนได้
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ให้
ประโยชน์สุขแก่บุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะ ยังหมายรวมถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิก
ในสังคม
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict Of Interests)
เป็นสถานการณ์ที่บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ตาแหน่งหรืออานาจหน้าที่ในการแสวง
ประโยชน์แก่ตนเอง กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือความเสียหายต่อ
ประโยชน์สาธารณะ คาอื่นที่มีความหมายถึงความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ได้แก่ การ
มีผลประโยชน์ทับซ้อน ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของผู้ดารงตาแหน่งสาธารณะ และรวมถึงคอร์รัปชั่น
เชิงนโยบาย คอร์รัปชั่นสีเทา
การกระทาที่อยู่ในข่าย Conflict of Interest
- รับผลประโยชน์ (Accepting Benefits)คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงาน
สรรพากรแล้วรับเงินจากผู้มา เสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วไปรับไม้กอล์ฟจากร้านค้า เป็นต้น

- ใช้อิทธิพล (Influence Peddling)เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตาแหน่งหน้าที่
เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝุายใด ฝุายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม
- ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อประโยชน์ส่วนตน (Using employer’s property for private
advantage)ได้แก่ การใช้รถราชการ หรือใช้คอมพิวเตอร์ของราชการทางานส่วนตัว เป็นต้น
- ใช้ข้อมูลลับของราชการ (Using confidential information)เช่น รู้ว่าราชการจะตัดถนน แล้ว
รีบชิงไปซื้อที่ดักหน้าไว้ก่อน
- รับงานนอก (Outside employment or moonlighting)ได้แก่ การเปิดบริษัทหากินซ้อน
บริษัทที่ตนเองทางาน เช่น เป็นพนักงานขายแอบเอาสินค้าตัวเองมาขายแข่ง หรือเช่นนักบัญชีที่รับงานส่วนตัว
จนไม่มีเวลาทางานบัญชีในหน้าที่ให้ราชการ
- ทางานหลังออกจากตาแหน่ง (Post Employment)เป็นการไปทางานให้ผู้อื่นหลังออกจากงาน
เดิม โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลที่เดิมมาชิงงาน หรือเอาประโยชน์โดยไม่ชอบธรรม เช่น เอาความรู้ในนโยบาย
และแผนของธนาคารชาติไปช่วยธนาคารเอกชนหลังเกษียณ

-

ตัวอย่างประโยชน์ทับซ้อน
หาประโยชน์ให้ตนเอง
รับประโยชน์จากตาแหน่งหน้าที่
ใช้อิทธิพลเรียกผลตอบแทน
ใช้ทรัพย์สินของนายจ้างเพื่อประโยชน์ของตน
ใช้ข้อมูลความลับ เพื่อแสวงประโยชน์ของตนเองและพวกพ้อง
รับงานนอก แล้วส่งผลเสียให้งานในหน้าที่
ทางานหลังออกจากตาแหน่งและเอื้อประโยชน์ต่อบริษัท
การให้ของขวัญ ของกานัล เพื่อหวังความก้าวหน้า
ให้ทิปพนักงานโรงแรมเพื่อหวังการบริการที่ดีกว่าลูกค้ารายอื่น
ช่วยให้ญาติมิตรทางานในหน่วยที่ตนมีอานาจ
ชื้อขายตาแหน่ง จ่ายผลประโยชน์ เพื่อความเจริญก้าวหน้าของตน

บทที่ 2

กระบวนการทางความคิด ( Mind Set)
การปรับกระบวนการทางความคิด (Mind Set) การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest)

Analog
ระบบคิดฐาน 10

Digital
ระบบคิดฐาน 2

ไม่ใช้น้าประปาหลวง
ล้างรถส่วนตัว

ใช้น้าประปาหลวง
ล้างรถส่วนตัว

ไม่นารถยนต์หลวงมาใช้ใน
ธุระส่วนตัว

นารถยนต์หลวงมาใช้ใน
ธุระส่วนตัว

ไม่นาอุปกรณ์ไฟฟูาส่วนตัว
มาชาร์ตที่ทางาน

นาอุปกรณ์ไฟฟูาส่วนตัวมา
ชาร์ตที่ทางาน

ไม่นาวัสดุครุภัณฑ์หลวงไป
ใช้ส่วนตัว

นาวัสดุครุภัณฑ์หลวงไป
ใช้ส่วนตัว
ใช้โทรศัพท์หลวงในเรื่อง
การปฏิ
ส่วนตัว บัติงานแบบใช้ระบบคิดฐานสอง

(Digital)

รับของขวัญจากผู้มา
ติดต่อราชการ

การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีระบบการคิดที่สามารถแยกออกอย่างชัดเจนว่าสิ่งไหน
สิ่ ง ไหนผิ ด สิ่ ง ไหนท าได้ สิ่ ง ไหนท าไม่ ไ ด้ สิ่ ง ไหนคื อ ประโยชน์ ส่ ว นตั ว ส่ ว นไหนคื อ
ประโยชน์ส่วนรวม ไม่นามาปะปนกัน ไม่นาสิ่งของราชการมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
ไม่เบียดบังราชการ เห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมหรือของหน่วยงานเหนือกว่าประโยชน์ของ
ส่วนตน ไม่แสวงหาประโยชน์จากตาแหน่งหน้าที่ราชการ ไม่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่ กรณีเกิดการขัดกันระหว่ างประโยชน์
บททีส่ ่ว3นตนและประโยชน์
ส่วนรวมจะต้องยึดประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก

ไม่ใช้โทรศัพท์หลวงในเรื่อง
ส่วนตัว

ไม่รับของขวัญจากผู้มาติดต่อ
ราชการ

Digital

หลักการการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

หลักการ ๔ ประการสาหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน

1. ปกปูองผลประโยชน์สาธารณะ : การทาเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลัก
เจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจและให้คาแนะนาภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องทางานในขอบเขตหน้าที่
พิจารณาความถูกผิดไปตามเนื้อผ้า ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วน
บุคคล ปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติลาเอียงด้วยเรื่องศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง
เผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมด้วย
2. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด : การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย
กระบวนการแสวงหา เปิดเผยและจัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ และมีความพร้อมรับผิด มี
วิธีการต่าง ๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้ายเจ้าหน้าที่จากตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้า จะทาให้เจ้าหน้าที่ร่วมมือและสร้างความ
เชื่อมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย
3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง : การแก้ปัญหาหรือจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กร การ
จัดการต้องอาศัยข้อมูลนาเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝุายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและ
นโยบาย และเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี เจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่อง
ส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ทาได้ และผู้บริหารก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร : ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการ
ตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ ซึ่ง
ต้องอาศัยวิธีการดังนี้
- ให้ข้อแนะนาและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติ
รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภาพแวดล้อมการทางาน
- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สบายใจ ในการ
เปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ทางาน
- ปูองกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้นาไปใช้ในทางที่ผิด

- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการ ผลประโยชน์ทับ
ซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตาม
ในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้
- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อกาหนดทางจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทาให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเอง ที่จะต้อง
ทาตามกฎระเบียบและมาตรฐาน
แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
กรอบการทางานนี้เป็นวิธีการกว้าง ๆ ไม่จากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เกี่ยวข้อง สามารถ
นาไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ มี ๖ ขั้นตอน สาหรับการพัฒนาและ
การปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร
๒. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา
๓. ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่าง ๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้ทั่วถึงในองค์กร
๔. ดาเนินการเป็นแบบอย่าง
๕. สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่น ในการจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อน
๖. บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่าเสมอ
จุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อน

1. การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน
2. การทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
3. การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทางาน
4. การอนุมัติ/อนุญาต การออกใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
5. การกระจายงบประมาณ
6. การปรับการลงโทษ
7. การให้เงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท

8. การรับของขวัญของกานัลจากผู้ที่มาติดต่ออันเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่

การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่เราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชน์ โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆถือได้ว่าเป็น
ความผิด แต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเอง ดังนี้

“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าวแต่ด้วย
มารยาทจึงไม่กล้าปฏิเสธน้าใจหรือหาก
ไม่รับจะเป็นการทาลายสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง”

“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการ
ทางาน ดังนั้น มันเป็นการยุติธรรมที่
เราจได้รางวัลผลประโยชน์พิเศษบ้าง”

“คนอื่นๆก็ทาเช่นนี้ ทาไมฉันจะทา
บ้างไม่ได้”

“ฉันไม่เห็นกฎระเบียบใดๆเกี่ยวกับ
การให้ของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม่ได้ฝุา
ฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ”

“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆดังนั้น
ผู้บังคับบัญชาจึงชมฉัน และเป็น
เรื่องธรรมดาที่ฉันมักเป็นคนแรก
เสมอที่ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/
สัมนา”

“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้และฉันไม่คิดว่า
หน่วยงานของฉันจะสั่งสินค้าชนิดนี้ แม้ว่าฉันจะให้
คาแนะนาก็ตาม”

ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่า เหตุผลที่ท่านใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ไม่สามารถปกปูองท่านจาก
การถูกดาเนินการทางวินัย หากการกระทาของท่านเป็นการกระทาที่มิชอบ

ตัวอย่างคิดแบบระบบฐานสิบ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ตอน “คนหลวงใช้เงินหลวง”
นางวันดี ตาแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน ได้รับแต่งตั้งให้เป็นกรรมการเก็บรักษา
เงิน และเป็นเจ้าหน้าที่การเงินรับผิดชอบงานการเงินและบัญชี และมีอานาจลงนามในใบถอนเงินร่วมกับ
เจ้าหน้าที่ร ายอื่น นางวันดีได้ถอนเงินออกจากบัญชีเงินฝากของสถานีอนามัย นาไปใช้จ่ายในเรื่องส่ วนตัว
จานวน 300,000 บาท ต่อมาได้นาเงินดังกล่าวมาคืนให้กับทางราชการแล้ว และพบว่ามีการเบิกจ่ายเงินโดย
ไม่มีเอกสาร หลักฐานประกอบการจ่ายเงินจานวน 200,000 บาท นางวันดีให้การรับสารภาพว่าตนได้จัดทา
เอกสารหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเท็จขึ้นมาใหม่เพื่อให้มีจานวนเงินคงเหลืออยู่จริงตามรายงานงบเดือนส่ง
ให้สานักงานสาธารณสุขอาเภอเพื่อประกอบการจัดทาบัญชีเกณฑ์คงค้าง
พฤติการณ์ของนางวันดี ดังกล่าว เป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 ลงโทษไล่ออกจากราชการ
ตอน “ยักยอกยา”
นายยา ต าแหน่ ง เภสั ช กรปฏิ บั ติ ก าร ได้ ยั ก ยอกยาแก้ ห วั ด สู ต รผสมซู โ ดอี ฟ รี ด รี น ที่ ต น
ดาเนินการสั่งซื้อจากบริษัทยาของเอกชน รวมจานวน 200,000 เม็ด โดยยาดังกล่าวจานวน 50,000เม็ด ได้
มีการสั่งซื้อในนามของโรงพยาบาลและนาเข้าคลังยาของโรงพยาบาลตามระบบ ส่วนอีกจานวน 150,000
เม็ดนั้น ได้สั่งซื้อในนามของโรงพยาบาลแต่นายาเข้าร้าน และจ่ายเงินเอง โดยการสั่งซื้อยาได้ทาการปลอม
ลายมือชื่อของผู้อานวยการโรงพยาบาลเพื่อใช้เป็นหลักฐานในการสั่งซื้อยาและได้นายาดังกล่าวไปขายให้แก่
บุคคลภายนอก
พฤติการณ์ของนายยาดังกล่าว เป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบเพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือ ปฏิบัติหรือละเว้นการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551
ลงโทษไล่ออกจากราชการ
ตอน “ฝากพิเศษ”
นายสมหวัง ตาแหน่งแพทย์ชานาญการ มีหน้าที่ตรวจรักษาผู้ปุวย ผ่าตัดและหัตถการทางสูติ
นรีเวชทั้งหมด นายสมหวังได้ทาการรับฝากครรภ์พิเศษในโรงพยาบาลของทางราชการ หลังจากที่ทาคลอด
เสร็จแล้ว ผู้ปุวยหรือญาติผู้ปุวยจานาเงินใส่ซองมาให้กับนายสมหวัง เป็นค่าฝากพิเศษและทาคลอด รายละ
3,000 บาท ต่อมาได้มีผู้ร้องเรียนเรื่องดังกล่าวขึ้น จากการสอบสวนนายสมหวังให้การรับว่าตนได้กระทาการ
ดังกล่าวจริง และได้รั บเงิน ค่าฝากครรภ์พิเศษดังกล่าว และมีบางรายเมื่อทาคลอดเสร็จก็เงียบเฉยไม่ยอม
จ่ายเงินให้
พฤติการณ์ของนายสมหวังดังกล่าว เป็นการกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรงฐานอาศัยตาแหน่ง
หน้าที่ราชการของตนหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง ตามมาตรา83(3)ประกอบมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติ

ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2551 สมควรลงโทษภาคทัณฑ์ แต่เนื่องจากนายสมหวังไม่เคยกระทาผิดทาง
วินัยมาก่อนและปฏิบัติหน้าที่มาด้วยดีตลอด จึงงดโทษให้ และให้ว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
ตอน “อบ..ลม”
นายทองดี ข้าราชการ ได้ยืมเงินราชการและลงชื่อในโครงการอบรมโดยเป็นผู้เสนอโครงการ
อบรมทางด้านสุ ขภาพ รวมจ านวน 2 วัน นายทองดีได้จัดทาเอกสารหลั กฐานขออนุมัติเบิกจ่ายเงินตาม
โครงการอบรมส่ งให้กับการเงิน เพื่อหั กล้ างเงินยืมสาหรั บเป็นค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม เป็นจานวนเงิน
10,600 บาท โดยลายมือชื่อผู้เข้าอบรมในเอกสารประกอบการหักล้างเงินยืมนั้น มิใช่เป็นลายมือชื่อที่แท้จริง
ของผู้เข้ารับการอบรมแต่เป็นลายมือชื่อปลอม และมิได้มีการจัดอบรมตามโครงการดังกล่าวแต่อย่างใด
พฤติการณ์ของนายทองดีดังกล่าว เป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรงฐานปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ เพื่อให้เกิดความเสียหายอย่างร้ายแรงแก่ผู้หนึ่งผู้ใด หรือปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือ น พ.ศ.
2551 ลงโทษไล่ออกจากราชการ
ตอน “คนหลวง กับรถยนต์หลวง”
นายสรรชัย ตาแหน่งผู้อานวยการโรงพยาบาล ได้เบียดบังทรัพย์สินของทางราชการนาไปใช้
ประโยชน์ส่วนตัว โดยนาบิลน้ามันของโรงพยาบาล ไปเขียนเติมน้ามันใส่รถยนต์ส่วนตัวยร่ห้อวอลโว่ และรถจิ๊ป
แกรนด์เชอโรกี แล้วเบิกจ่ายเงินค่าน้ามันจากเงินบารุงของโรงพยาบาลเป็นระยะเวลา 3 ปี รวมจานวน 232
ครั้ง เป็นเงินรวม 290,000 บาท ทั้งที่นายสรรชัยก็นารถยนต์ราชการไปใช้ทั้งในเวลาราชการและนอกเวลา
ราชการอีกด้วย
พฤติกรรมของนายสรรชัยดังกล่าวเป็นการกระทาผิดวินัยอย่างร้ายแรง ฐานปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยทุจริต ตามมาตรา 85(1)แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.
2551 ลงโทษไล่ออกจากราชการ

บทที่ 4
การให้-การรับของขวัญและผลประโยชน์
การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการดาเนินการตามนโยบายการให้และรับ
ของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติ ระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.
๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓
เจตนารมณ์
เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ภาครัฐว่า จะต้องตัดสินใจและกระทาหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์ส่วน
บุคคล หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ทาให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
และการกระทาหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมทาลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนกระทบต่อ
ความถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย
อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้
ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ
บริการหรืออื่นๆที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้
และผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ
ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตี
ราคาได้
ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินค้าบริโภคความบันเทิง
การต้อนรับให้ที่พักการเดินทางอุปกรณ์เครื่องใช้เช่นตัวอย่างสินค้าบัตรของขวัญเครื่องใช้ส่วนตัวบัตรกานัลบัตร
ลดราคาสินค้าหรือบริการและเงินเป็นต้น
ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits)
หมายถึงสิ่งใดๆหรือบริการใดๆที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้อาทิเช่นการให้บริการส่วนตัวการปฏิบัติ
ด้วยความชอบส่วนตนการเข้าถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่า
คนอื่นๆ

รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้ -รับของขวัญและ
หรือผลประโยชน์อื่นใดในทางปฏิบัติ
เราจะจัดการอย่างไร
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ มี ๓ คาถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่
รับของขวัญและหรือผลประโยชน์คือ
๑) เราควรรับหรือไม่
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่
๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่
๑. เราควรรับหรือไม่

ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้หรือเป็น
การรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันใน
สังคม อย่างไรก็ตามมีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ
๑) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆที่
สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรมและอาจเข้าข่าย
การรับสินบน
1.1 การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นสิ่งที่ควรนามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจคือ
- ทาไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนคาขอบคุณการเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติ
ตนหรือไม่
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรื อผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการทางานใน
อนาคต
1.2 ถ้าท่านทางานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็น
พิเศษเช่น งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการ
อนุมัต/ิ อนุญาตต่างๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น
๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หากการ
รับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ แล้วผลประโยชน์ส่วนตน
ที่ได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการ
ประพฤติโดยมิชอบ
“ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมี
ค่าเพียง
เล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิด
ความรู้สึกผูกพันหรือพันธะกับผู้ให้ และอาจ
ก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน”

การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิ
ชอบ และการทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนราชการควรกาหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของ
ตนเอง โดยส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควรกาหนดนโยบายด้านนี้อย่าง
เคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอื่นๆ
หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานที่ว่า “การกระทาและการตัดสินใจใดๆจะต้อง
กระทาด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกปูองผลประโยชน์
ของสังคมไทยโดยรวม”
ดังนั้ น องค์กรหรื อบุ คคลใดๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ทาให้เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือ
ไว้วางใจที่ประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม
ประการสาคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้ระบอบ
ประชาธิปไตย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยกระทาและ
แสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง เที่ยงธรรม
ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับข้าราชการ
๒.เราต้องรายงานหรือไม่

การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้
๑) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมายกฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศ
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับ
ของขวัญหรื อประโยชน์จ ากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่กาลั งจะมาทาการค้า การสั ญญาว่าจะให้ -รับกับ
องค์กรหรือบุคคลที่จะขอทาใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ ฯลฯ
หน่วยงานควรกาหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดและมีกระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ
ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ
๒) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้นๆ ทางานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและ
ต้องการความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับ
องค์กร และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควร
ให้แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่า
หน่วยงานของท่านมิได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ
และมิได้กาหนดให้รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์ ท่านควรดารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือ
ปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ
หลักการ การกาหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรื อไม่ ควรจะต้อง
ให้องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อย

กว่า๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.๒๕๔๓(ภาคผนวก๑)
แนวพิจารณาในการปฏิบัติ
ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิ ลปะพระพุทธรูป
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็ กน้อย ของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สิ นของ
องค์กรไม่ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด
ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่
ต้องรายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้
ของขวั ญ หรื อ ผลประโยชน์ใ ดๆเมื่ อ เที ย บกับ ราคาตลาดมีค่ า เกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้ อ ง
รายงานหน่วยงานและลงทะเบียนไว้
ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐บาท และ
เจ้าหน้าที่มีความจาเป็นต้องรับให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐคนนั้นๆรับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่
ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบเป็น
ทรัพย์สินขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้
ข้าราชการหรือเจ้าหน้ าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะ
ดารงตาแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพื่อน
ร่วมงานให้เมื่อเจ็บปุวยฯลฯ
ถ้าในปี งบประมาณใดๆคุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รั บจากผู้ ให้ คน
เดียวกันกลุ่มเดียวกันหรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท
ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ
ถ้าในปีงบประมาณใดๆได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคน
ต่างกลุ่มเพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่าสามพันบาทต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น
ของขวั ญ และหรื อ ผลประโยชน์ ใ ดๆ ที่ ไ ด้ รั บ เพื่ อ เป็ น การขอบคุ ณ จากผู้ รั บ บริ ก าร
(ประชาชนองค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่าเสมอบ่อยครั้งอาจทาให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพล
บิดเบือนก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ
และคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการควรปฏิเสธการรับ
เงินสดหรือสิ่งใดๆที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่ )
ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด

๓. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่

๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เองหากมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท
๒) หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนราชการต้องพิจารณา
ตัดสินว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆจะเก็บไว้เองได้หรือไม่
๓) หากราคามากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการและส่วน
ราชการพิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร

๔. การฝุาฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร

การฝุาฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น และพร้อมฝุาฝืนการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออก ขึ้นกับความร้ายแรงของการฝุา
ฝืน
นอกจากนั้นหากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉล
ทุจริต และสามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่ง
มีผลต่อความเป็นธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริงผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
ทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย

กุญแจแห่งความเสี่ยง ๒ ประการที่สาคัญคือ
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมี
อคติ มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อให้เกิดการทาลายเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อ
ภาครัฐและต่อราชการ กุญแจแห่งความเสี่ยง 2 ประการที่สาคัญคือ
๑. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์ โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์
น้อยกว่าความเป็นจริง การตีค่าราคาต่ากว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่า
ของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆมีค่าต่ากว่าที่เป็นจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทาดังกล่าวนับว่า
เป็นการคดโกงและหลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝุาฝืนประมวลจริยธรรม
๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้น การรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ อาจทาให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็วและก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและ
หรือผลประโยชน์ใดๆ ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการทาให้เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือ
ผู้ รั บ งาน-รั บ จ้ า ง-รั บ เหมาฯลฯ ที่ เป็ น ผู้ ใ ห้ ข องขวัญ และหรื อผลประโยชน์โ ดยอิ ทธิ พ ลของความชอบหรื อ
ประโยชน์ตอบแทนที่ได้รับทาให้มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานที่กาหนด
ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้ออาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่า
การรับจ้างต่างๆไม่ต้องทาในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิ บัติเป็น
วัฒนธรรมการทางานขององค์กรข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับ
รางวัล” จากการปฏิบัติหน้าที่และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่าเป็น การรับสินบน

สถานการณ์ตัวอย่าง
หน่วยงานภาครัฐหนึ่ง ส่งนักทรัพยากรบุคคลที่ทาหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง (HR procurement) ให้
เข้าร่วมสัมมนาด้านทรัพยากรบุคคล เจ้าหน้าที่ผู้นั้นได้รับรางวัลมูลค่า ๗,๐๐๐ บาท จากการเป็น
ผู้เข้าร่วมสัมมนาที่มีบุคลิกเป็น personnel planner ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้าที่เป็นคู่ค้ากับ
หน่วยงาน เจ้าหน้าที่ได้เก็บของรางวัลนั้นไว้โดยไม่ได้รายงานหน่วยงานเนื่องจากคิดว่าเป็นรางวัลที่ตน
ชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนา
ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให้ และตัดสินใจว่าจะต้องมี
การรายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตัวของเขาใน
การเข้าร่วมสัมมนาเป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ดังนั้นเป็นความชอบธรรมของ
หน่วยงานที่จะตัดสินใจว่าจะจัดการอย่างไรกับรางวัลชิ้นนี้
เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหน้าที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ ในที่สุด
เจ้าหน้าที่จึงถูกขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพื่อประโยชน์ตามความเหมาะสม

บทสรุป

ความเชื่อถือไว้ว างใจและจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริห ารภาครัฐ ที่ดี เมื่อท่านเป็น
ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจ
โดยปราศจากอคติท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือน
และผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้ แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ ซึ่งถือว่าเป็น
ของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝุาฝืนขอบเขตด้วยการรับ
ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม จะนาไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริต และทาลายชื่อเสียงของท่านรวมทั้ง
องค์กรของท่านเอง

บทที่ 5
บทลงโทษผู้ฝุาฝืน

หากฝุาฝืนจะมีบทลงโทษอย่างไร ?

การมีพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่เข้าข่ายประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีพฤติกรรม ที่
พร้อม
ฝุาฝืนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ย่อมส่งผลให้ถูกลงโทษ ตักเตือน ตัดเงินเดือน
จนกระทั่งถึงไล่ออก ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการฝุาฝืน นอกจากนั้น หากพฤติกรรมนั้นๆ เข้าข่ายการรับ
สินบน ฉ้อฉลทุจริต และสามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นๆ มีการรับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนหรือเข้าข่ายการมีพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ
หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
๒๕๔๒ หมวด ๙ การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อัน
ควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออก โดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับ
ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดโดยธรรมจรรยาตามหลั ก เกณฑ์ แ ละจ านวนที่ ค ณะกรรมการปู อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกาหนด

กรณีฝุาฝืนหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติจะมีโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท หรือทั้งจาทั้ง
บททีด่ ต่6อตาแหน่งหน้าที่ หรือทุจริตต่อหน้าที่
ปรับ และยังมีความผิดฐานกระทาความผิ
ตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย

กฎหมายเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน

กฎหมายเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ กาหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ส่วนรวมไว้ เพื่อลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝุาฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้วย
๒. ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์ การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมดาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้กาหนดว่า โดยอาศัยอานาจ
ตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติได้กาหนดหลักเกณฑ์และจานวนทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจาก
บุคคลได้โดยธรรมจรรยา กล่าวคือ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดย
ปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
๓. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๓.๑) ส่วนคาปรารภ ได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสาหรับ ผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๙ ข้อ
ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน
(๔) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
๓.๒) หมวด ๒ ข้อ ๕ ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่ และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติ พี่น้อง พรรคพวก เพื่อน
ฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือ ปฏิบัติต่อ
บุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะความชอบหรือชัง
(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอานวย ความสะดวกของทาง
ราชการ ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยชอบด้วยกฎหมาย
(๓) ไม่กระทาการใด หรือดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของหน้าที่ 4 ทั้งนี้ในกรณีมีความ

เคลือบแคลงหรือสงสัยให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระทาดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้ง ให้ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วน
ราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด แล้วจึง
ปฏิบัติตามนั้น
(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่น ในหน่วยงานราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มี
ความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วน ตนหรือส่วนกลุ่ม อัน
จาเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาดต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ ส่วนรวมเป็นสาคัญ
๓.๓) หมวด ๒ ข้อ ๖ ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัย
ตาแหน่ง หน้าที่และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่าง
น้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่น เรียก รับ หรือ ยอมจะรับซึ่งของขวัญแทน
ตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง หรือไม่ เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
(๒) ไม่ใช้ตาแหน่งหรือการกระทาการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ
(๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดาเนินการ หรือการทานิติกรรม หรือสัญญาซึ่งตนเองหรือ
บุคคลอื่น จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
4. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
5. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม ( ฉบับที่2 ) พ.ศ. 2549
6. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม ถนนสื่อสาร มค 44120
ที่ มค ๐๒๓๒.๑/142
วันที่ 6 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕63
เรื่อง สรุปผลการดาเนินงานการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม
เรียน สาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม
ตามที่ได้มีการดาเนินงานการการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานสานักงาน
สาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม ณ ห้องกลุ่มงานบริหาร สานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม เพื่อเป็นแนว
ปฏิบัติในการปูองกันการรับสินบน การใช้อานาจหน้าที่การเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น การแสวงหา
ผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่นที่เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยง
กับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรู้ความเข้าใจ
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้อง ตามที่กฎหมาย
กฎ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกาหนดนั้น
ในปีงบประมาณ 2563 ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2563 ถึงวันที่ 5 มีนาคม 2563
สาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม ไม่มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน และเรื่องร้องเรียน
เกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการดาเนินงานของหน่วยงาน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

(นายยงยุทธ คาอาจ)

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ทราบ

(นายเถวียน ปาปะขี)
สาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม ถนนสื่อสาร มค. โทร 0 – 4379-9344
ที่ มค 0232.๑/143
วันที่ 6 มีนาคม ๒๕63
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เรียน สาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม
ด้วยสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ได้ดาเนินการปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุมไม่ให้แสวงหาหรือรับผลประโยชน์
จากทางราชการที่มิชอบ ไม่ใช้อิทธิพลเรียกผลประโยชน์ ไม่ใช่ทรัพย์สินของทางราชการ ไม่ใช้ข้อมูลลับของทาง
ราชการ ไม่รับทางานนอกองค์กร ซึ่งจะทาให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จึงขอประกาศให้ข้าราชการและลูกจ้าง
สังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อความโปร่งใส ของหน่วยงานสังกัด
สานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม
ในการนี้ สานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม จึงขอเผยแพร่ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการ
ปูองกันผประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนได้ทราบถึงภารกิจและ
แนวทางในการดาเนินงานในเวปไซต์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและให้การอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลต่อไป

(นายยงยุทธ คาอาจ)

นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

อนุมัติ

(นายเถวียน ปาปะขี)
สาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม

บันทึกข้อความ
ส่วนราชการ สานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม โทร 0 – 4377 – 1497
ที่ มค 0332/143
วันที่ 6 มีนาคม ๒๕63
เรื่อง ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
เรียน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดมหาสารคาม
ด้วยสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม ได้ดาเนินการปูองกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ของข้าราชการและลูกจ้างสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุมไม่ให้แสวงหาหรือรับผลประโยชน์
จากทางราชการที่มิชอบ ไม่ใช้อิทธิพลเรียกผลประโยชน์ ไม่ใช่ทรัพย์สินของทางราชการ ไม่ใช้ข้อมูลลับของทาง
ราชการ ไม่รับทางานนอกองค์กร ซึ่งจะทาให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จึงขอประกาศให้ข้าราชการและลูกจ้าง
สังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อความโปร่งใส ของหน่วยงานสังกัด
สานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม
ในการนี้ สานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม จึงขอเผยแพร่ขออนุญาตเผยแพร่คู่มือการ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้ประชาชนทั่วไป หน่วยงานราชการ องค์กรเอกชนได้ทราบถึงภารกิจและ
แนวทางในการดาเนินงานในเวปไซต์
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและให้การอนุเคราะห์เผยแพร่ข้อมูลต่อไป

(นายเถวียน ปาปะขี)
สาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในราชการ
สานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม จังหวัดมหาสารคาม
ตามประกาศสานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม
เรื่อง แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2563
สาหรับหน่วยงานในราชการของสานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม
แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดสานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม
ชื่อหน่วยงาน : ……สานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม.....จังหวัดมหาสารคาม…………………………..…………..
วัน/เดือน/ปี : ....... 6...มีนาคม....2563..................................................................................................
หัวข้อ: ...ขออนุญาตเผยแพร่แนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน...........
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ)
………1...เผยแพร่คู่มือการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน สานักงานสาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม.........
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................
Linkภายนอก: …………………………………………………………………………………………………………….………………
หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………......
................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................

ผู้รับผิดชอบการให้ขอ้ มูล

ผู้อนุมัติรับรอง

(นางสุดารัตน์ โคตรสีเขียว)
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชานาญงาน
วันที่.....6.....เดือน.....มีนาคม......พ.ศ. 2563……

(นายเถวียน ปาปะขี)
ตาแหน่ง สาธารณสุขอาเภอวาปีปทุม
วันที่.....6.....เดือน.....มีนาคม......พ.ศ. 2563…

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่
(นายยงยุทธ คาอาจ)
นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
วันที่.....6.....เดือน.....มีนาคม......พ.ศ. 2563……

