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ทิศทางการปูองกันการทุจริตของโรงพยาบาลคีรีมาศ
โรงพยาบาลคีรีมาศมีความพยายามแก้ไขปัญหาการทุจริต โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันสร้างเครื่องมือ กลไก
และกาหนดเปูาหมายสาหรับการปฏิบัติงานด้านการปูองกันและปราบปรามการทุจริต การดาเนินงานได้สร้าง
ความตื่นตัวและเข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกันและปราบปรามการทุจริตตามบทบาทของแต่ละหน่วยงาน จึงมี
ความจาเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปรับฐานความคิดและสร้างความตระหนักรู้ให้ทุกภาคส่วนของสังคมกาหนดทิศ
ทางการปูองกันและปราบปรามการทุจริตซึ่งมีความสอดคล้องกับสถานการณ์ทางการเมือง เศรษฐกิจ สังคมและ
วัฒนธรรม รวมถึงการสร้างความตระหนักในการประพฤติปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริตของคนในสังคม
โดยเฉพาะการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต คุณธรรมจริยธรรมในการเป็นตัวแบบที่ดี ดังนั้นสาระสาคัญที่มี
ความเชื่อมโยงสาหรับทิศทางการปูองกันและปราบปรามการทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย
“บุคคลมีหน้าที่ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ” ถือได้ว่าเป็นครั้งแรกที่
รัฐธรรมนูญได้กาหนดให้การปูองกันและปราบปรามการทุจริตเป็นหน้าที่ของประชาชนชาวไทยทุกคน นอกจากนี้
ยังกาหนดชัดเจนในหมวดที่ 5 หน้าที่ของรัฐว่า “รัฐต้องส่งเสริมสนับสนุน และให้ความรู้แก่ประชาชนถึง
อันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบทั้ งในภาครัฐและภาคเอกชน และจัดให้มีมาตรการและกลไกที่
มีประสิทธิภาพ เพื่อปูองกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบดังกล่าวอย่างเข้มงวด รวมทั้งกลไกในการ
ส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้ต่อต้านการทุจริต หรือชี้เบาะแส โดย
ได้รับความคุ้มครองจากรัฐตามที่กฎหมายบัญญัติ ”รัฐต้องเสริมสร้างให้ประชาชนได้รับบริการที่สะดวก มี
ประสิทธิภาพที่สาคัญคือ ไม่เลือกปฏิบัติตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ซึ่งการบริหารงานบุคคลของ
หน่วยงานของรัฐต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรม ตามที่กฎหมายบัญญัติอย่างน้อยต้องมีมาตรการปูองกันมิให้ผู้ใดใช้
อานาจหรือกระทาการโดยมิชอบที่เป็น การแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่หรือกระบวนการแต่ งตั้งหรือการพิจารณา
ความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และรัฐต้องจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็น
หลักในการกาหนดประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว
วาระการปฏิรูปที่ 1 การปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสภาปฏิรูปแห่งชาติ
สภาปฏิรูปแห่งชาติในฐานะองค์กรที่มีบทบาทและอานาจหน้าที่ในการปฏิรูปกลไก ได้มีข้อเสนอเพื่อปฏิรูปด้านการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ ยั่งยืน
เป็นรูปธรรมปฏิบัติได้ สอดคล้องกับมาตรฐานสากลและบริบทของสังคมไทย โดยเสนอให้มียุทธศาสตร์การแก้ไข
ปัญหา 3 ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย (1) ยุทธศาสตร์การปลูกฝัง“คนไทยไม่โกง” เพื่อปฏิรูปคนให้มีจิตสานึก สร้าง
จิตสานึกที่ตัวบุคคล (2) ยุทธศาสตร์การปูองกันด้วยการเสริมสร้างสังคมธรรมาภิบาล เพื่อเป็นระบบปูองกันการ
ทุจริต เสมือนการสร้างระบบภูมิต้านทานแก่ทุกภาคส่วนในสังคม (3) ยุทธศาสตร์การปราบปราม เพื่อปฏิรูประบบ
และกระบวนการจัดการต่อกรณีการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ ให้สามารถเอาตัวผู้กระทาความผิดมาลงโทษได้ ซึ่งจะ
ทาให้เกิดความเกรงกลัวไม่กล้าที่จะกระทาการทุจริตขึ้นอีกในอนาคต
ยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ. 2560 -2579 ) คติพจน์ประจาชาติว่า “มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน”
ประกอบด้วย6 ยุทธศาสตร์ คือ ยุทธศาสตร์ที่ 1 ความมั่นคง ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างความสามารถในการ
แข่งขัน ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพคน ยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างโอกาสความเสมอภาค
และเท่าเทียมกันทางสังคม ยุทธศาสตร์ที่ 5 การสร้างการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และ
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การปรับสมดุลและพัฒนาการบริหารจัดการภาครัฐ ในยุทธศาสตร์ที่ 6 นี้ กาหนดกรอบแนวทางที่
สาคัญ ๗กรอบแนวทาง ได้แก่ (1) การปรับปรุงการบริหารจัดการรายได้และรายจ่ายของภาครัฐ (2) การพัฒนา
ระบบการให้บริการประชาชนของหน่วยงานภาครัฐ(3) การปรับปรุงบทบาท ภารกิจ และโครงสร้างของหน่วยงาน
ภาครัฐให้มีขนาดที่เหมาะสม (4) การวางระบบบริหารงานราชการแบบบูรณาการ(5) การพัฒนาระบบบริหาร
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จัดการกาลังคนและพัฒนาบุคลากรภาครัฐในการปฏิบัติราชการ (6) การต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ
(7)การปรับปรุงแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ และข้อบังคับให้มีความชัดเจน ทันสมัย
เป็นธรรม และสอดคล้องกับข้อบังคับสากลหรือข้อตกลงระหว่างประเทศตลอดจน พัฒนาหน่วยงานภาครัฐและ
บุคลากรที่มีหน้าที่เสนอความเห็นทางกฎหมายให้มีศักยภาพ
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560 -2564 ) กาหนดในยุทธศาสตร์ที่ 6
การบริหารจัดการภาครัฐการปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และธรรมาภิบาลในสังคมไทยในยุทธศาสตร์นี้
ได้กาหนดกรอบแนวทางการปูองกันและปราบปรามการทุจริตและคอร์รัปชั่น มุ่งเน้นการส่งเสริมและพัฒนา
ปลูกฝังค่านิยม วัฒนธรรมวิธีคิด และกระบวนทัศน์ให้คนมีความตระหนัก มีความรู้เท่าทันและมีภูมิต้านทานต่อ
โอกาสและการชักจูงให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น และมีพฤติกรรมไม่ยอมรับการทุจริตประพฤติมิชอบ รวมทั้ง
สนับสนุนทุกภาคส่วนในสังคมได้เข้ามามีส่วนร่วมในการปูองกัน ปราบปรามการทุจริต และมุ่งเน้นให้เกิดการ
ส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาคเอกชน เพื่อเป็นการตัดวงจรการทุจริตระหว่างนักการเมือง ข้าราชการ และนักธุรกิจ
ออกจากกัน ทั้งนี้การบริหารงานของส่วนราชการจะต้องมีความโปร่งใสและตรวจสอบได้
ยุทธศาสตร์ระยะ 20 ปี (ด้านสาธารณสุข ) ภายใต้วิสัยทัศน์“เป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลัง
สังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดี”มีเปูาหมายให้ “ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพ
ยั่งยืน” โดยพัฒนาความเป็นเลิศ 4 ด้าน ได้แก่ (1) การส่งเสริมสุขภาพและการปูองกันโรค (P&P Excellence)
(2) ระบบบริการเป็นเลิศ (ServiceExcellence) (3) บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence) และ (4) ระบบ
บริหารจัดการเป็นเลิศ (Governance Excellence) มุ่งเน้นการใช้เครื่องมือวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสใน
การดาเนินงานของหน่วยงาน (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ที่เป็นมาตรฐานและ
ได้รับการยอมรับในระดับประเทศ เครื่องมือวัดนี้หน่วยงานจะต้องปรับสภาพทางสังคมของหน่วยงาน ให้เกิดภาวะ
“ไม่ทนต่อการทุจริต” โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการกล่อมเกลาทางสังคม สร้างวัฒนธรรมต่อต้านการทุจริต ปลูกฝัง
ความพอเพียง มีวินัย ซื่อสัตย์ สุจริต มีจิตสาธารณะ จิตอาสาและความเสียสละเพื่อส่วนรวม ปลูกฝังความคิดแบบ
Digital Thinkingให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม และประยุกต์หลัก
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต คือระบบการคิดที่ไม่สามารถแยกเรื่องประโยชน์ส่วนตนและ
ประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันให้ได้อย่างชัดเจน โดยมักจะนาประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกัน
นาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก เห็นแก่ประโยชน์ของเครือญาติ
และพวกพ้องสาคัญกว่าประโยชน์ของประเทศชาติ ระบบการคิดดังกล่าวจึงเป็นต้นเหตุสาคัญที่จะนาไปสู่การทุจริต
ดังนั้น การปรับสภาพทางสังคมของหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ให้เกิดภาวะที่เรียกว่า “ไม่ทนต่อการ
ทุจริต” จึงต้องปลูกฝังความคิดแบบ DigitalThinking ให้สามารถคิดแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม ประยุกต์หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นเครื่องมือต้านทุจริต เพื่อเสริมสร้าง
พฤติกรรมที่ไม่ยอมรับและต่อต้านการทุจริตในทุกรูปแบบ
DIGITAL ฐาน 2
ไม่ใช้ น ้าประปาหลวงล้ าง

ไม่นารถยนต์หลวงมาใช้

ไม่นาอุปกรณ์ไฟฟ้ามา

รถส่วนตัว

ธุระส่วนตัว

ชาร์ ตที่ทางาน

ไม่นาวัสดุครุ ภณ
ั ฑ์หลวงไปใช้

ไม่ใช้ โทรศัพท์หลวงในเรื่อง

ไม่รับของขวัญจากผู้มา

ส่วนตัว

ส่วนตัว

ติดต่อราชการ
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คิดให้ได้ คิดให้ดี คิดให้เป็น
คิดให้ได้
 คิดก่อนทา(ก่อนกระทาการทุจริต)
 คิดถึงผลเสียผลกระทบต่อประเทศชาติ (ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประเทศในทุกๆ ด้าน)
 คิดถึงผู้ได้รับบทลงโทษจากการกระทาการทุจริต(เอามาเป็นบทเรียน)
 คิดถึงผลเสียผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับตนเอง (จะต้องอยู่กับความเสี่ยงที่จะถูกร้องเรียน ถูกลงโทษไล่ออก
และติดคุก)
 คิดถึงคนรอบข้าง (เสื่อมเสียต่อครอบครัวและวงศ์ตระกูล )
 คิดอย่างมีสติสัมปชัญญะ
คิดให้ดี
 คิดแบบพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเองไม่เบียดเบียนผู้อื่น และไม่เบียดเบียนประเทศชาติ
 คิดอย่างรับผิดชอบตามบทบาทหน้าที่ กฎระเบียบ
 คิดตามคุณธรรมว่า “ทาดีได้ดี ทาชั่วได้ชั่ว”
คิดให้เป็น
 คิดแยกเรื่องประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันอย่างชัดเจน
 คิดแยกเรื่องตาแหน่งหน้าที่ กับ เรื่องส่วนตัวออกจากกัน
 คิดที่จะไม่นาประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมมาปะปนกัน มาก้าวก่ายกัน
 คิดที่จะไม่เอาประโยชน์ส่วนรวมมาเป็นประโยชน์ส่วนตน
 คิดที่จะไม่เอาผลประโยชน์ส่วนรวมมาตอบแทนบุญคุณส่วนตน
 คิดเห็นแก่ประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเครือญาติ และพวกพ้อง

การคิดแบบ ANALOG
การใช้รถหลวงส่วนกลางเป็นพาหนะไป -กลับระหว่างบ้านพักกับที่ทางานได้หรือไม่
มีประเด็นตัวอย่างว่า ข้าราชการหน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง ได้นารถยนต์สว่ นกลางซึ่งเป็นรถที่มีไว้เพื่อกิจการอัน
เป็นส่วนรวมของหน่วยงานไปใช้ในลักษณะรถประจาตาแหน่ง โดยข้าราชการหน่วยงานของรัฐจะโทรศัพท์สั่งการ
พนักงานขับรถโดยตรง และให้พนักงานขับรถเป็นผู้เก็บกุญแจรถไว้ และยังให้พนักงานขับรถนารถยนต์ดังกล่าวไป
รับ-ส่งตนเองระหว่างบ้านพักกับหน่วยงานในช่วงเช้าและเย็นด้วยโดยไม่มีการจัดทาเอกสารควบคุมการใช้รถตาม
ระเบียบทางราชการ ทาให้ไม่สามารถตรวจสอบได้ว่าใช้รถเพื่องานราชการหรือไม่หรือเมื่อเสร็จสิ้นการใช้งานในแต่
ละวันได้นารถมาเก็บรักษาที่โรงเก็บรถภายในหน่วยงานหรือไม่ กรณีนี้สานักงานการตรวจเงินแผ่นดินชี้มูลว่าเป็น
การไม่ปฏิบัติตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการพ.ศ. 2523 กระทาการทุจริตและใช้อานาจหน้าที่
โดยมิชอบ ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เงินหรือทรัพย์สินของทางราชการ โดยอาศัยโอกาสที่ตนมีอานาจหน้าที่ ใน
การพิจารณาอนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลาง แต่กลับนารถยนต์ไปใช้ในลักษณะที่เป็นรถประจาส่วนตัวการใช้รถยนต์
ไป-กลับที่พักเป็นประจาส่วนตัวแม้จะมีระยะทางสั้นๆ หรือใช้รถยนต์ไปในสถานที่อื่นๆ เช่น ไปรับประทานอาหาร
กลางวันหรือไปทาธุระส่วนตัวก็ถือว่าเป็น การใช้รถยนต์ที่ไม่เป็นไปตามระเบียบของทางราชการ และเป็นการ
กระทาการทุจริตซึ่งจะต้องถูกดาเนินการทางอาญาและทางวินยั นอกจากคนใช้รถยนต์จะมีความผิดแล้ว
เจ้าหน้าที่ฝุายพัสดุ เจ้าหน้าที่ฝุายการเงิน และผู้อนุมัติเบิกจ่ายค่าน้ามันก็จะถูกดาเนินการทางวินัยด้วย รวมทั้ง
เรียกเงินค่าน้ามันทั้งหมดคืนราชการ
ดังนั้นการใช้รถยนต์ส่วนกลางต้องดาเนินการตามหลักเกณฑ์ที่ทางราชการกาหนดไว้ ไม่ควรใช้ในลักษณะ
ที่เป็นการส่วนตัวและหากมีความจาเป็นที่จะใช้นอกเหนือจากภารกิจที่ได้รับมอบหมายนั้น ก็ควรจะได้รับอนุญาต
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เป็นหนังสือก่อน เพื่อไม่ให้เกิดความเสียหายในภายหน้า กรณีนี้เป็นเรื่องล่อแหลมที่มีการกระทากันแทบทุก
หน่วยงานด้วยความเคยชินโดยคิดไปเองว่าเป็นเรื่องเล็กน้อย เมื่อไหร่ที่พลาดพลั้งมีการเอาผิดกันขึ้นมา ก็จะเกิด
ความเสียหายแก่ผู้กระทาความผิดโดยใช่เหตุ
เรื่องขอหมอไปประชุมรื่อง หมอขอไปประชุม
ใช้งบประมาณจากบริษัทยาไปประชุม สัมมนา อบรม ดูงานได้หรือไม่
มีประเด็นว่าคุณหมอท่านหนึ่งจะเดินทางไปประชุมที่จังหวัดหนึ่ง โดยได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยา ซึ่ง
คุณหมอแจ้งว่าบริษัทยาไม่มีความสัมพันธ์กับตนภายในหน่วยงานจะสัมพันธ์กับตนเฉพาะที่คลินิกเท่านั้น โดยที่
ผู้บังคับบัญชาไม่พิจารณาอนุญาตให้ไปประชุม จึงขอใช้วันลาพักผ่อนเพื่อไปประชุม
กรณีนี้ถือว่าเป็นการไม่ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา พ.ศ. 2543 ซึ่งออกตามความมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 ที่กาหนดห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ
ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ตาม
ธรรมจรรยาที่ประกาศไว้ในประกาศนี้ คือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือบุคคลที่ให้กันในโอกาส
ต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม โดย
กาหนดให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูปรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสาม
พันบาท รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะบุคคลทั่วไป หากการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาทซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับ
มาแล้วโดยมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา
ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระทาได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีความจาเป็น
ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นของตนหรือไม่ ทั้งนี้
เพื่อปูองกันไม่ให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมที่เกิดจากการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ซึ่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 ) พ.ศ.2554 มาตรา 103 /1 ให้ถือเป็น
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการ ต้องระวางโทษตามมาตรา 122 จาคุกไม่เกิน
สามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
เรื่องนี้เป็นเรื่องล่อแหลมที่อาจมีการกระทากันด้วยการรู้เท่า ไม่ถึงการณ์โดยคิดว่าใช้วันพักร้อนซึ่งถือเป็น
เรื่องส่วนตัว และบริษัทยามีความสัมพันธ์กับตนเฉพาะที่คลินิกเท่านั้นการกระทาดังกล่าว จาเป็นที่คุณหมอ จะต้อง
ขออนุมัติจากผู้บังคับบัญชาเป็นลายลักษณ์อักษร ต้องระบุด้วยว่าได้รับการสนับสนุนจากบริษัทยาหรือบริษัท
เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาไปประชุมสัมมนา อบรม ดูงาน หรือบรรยายทางวิชาการ ทั้งในและต่างประเทศ หากแม้
ผู้บังคับบัญชาจะไม่อนุญาต แม้จะใช้วันลาพักผ่อนก็ตาม
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เรื่อง กินหมึกกับกระดาษ
พนักงานอัยการ ได้เป็นโจทก์ฟูองนายยโส ตาแหน่งสาธารณสุขอาเภอเป็นจาเลย สรุปว่านายยโส ได้เบิก
เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบารุงของสถานบริการสาธารณสุข จานวน 9 ,000 บาทในบัญชีธนาคารกรุงไทย
จากัด แล้วเบียดบังเอาเงินไปเป็นของตนหรือของผู้อื่นโดยทุจริต และสั่งการให้ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอ จัดทา
เอกสารบันทึกข้อความเรื่องขออนุมัติยืมเงินบารุงของสถานบริการสาธารณสุขเพื่อจัดซื้อวัสดุสานักงาน คือ
กระดาษโรเนียว กระดาษไข และหมึกโรเนียว เป็นเงิน 9 ,000 บาท แล้วนายยโส ลงลายมือชื่ออนุมัติให้ยืมเงิน
ดังกล่าวโดยลงวันที่ย้อนหลัง ซึ่งความจริงแล้วไม่ได้มีการจัดซื้อวัสดุดังกล่าว และ นายยโสได้ขอให้ห้างหุ้นส่วน
จากัดวิทยา ออกใบเสร็จรับเงินเป็นค่าวัสดุสานักงาน รวมเงิน 9,000 บาท ให้ตนเพื่อนาไปใช้เป็นพยานหลักฐาน
ยืนยันว่าได้ซื้อสินค้าดังกล่าวจากห้างหุ้นส่วนจากัดวิทยา อันเป็นความเท็จ ซึ่งความจริงไม่ได้มีการซื้อสินค้าและ
มิได้จ่ายเงินตามใบเสร็จรับเงินดังกล่าวแต่อย่างใด ศาลชั้นต้นพิพากษาว่านายยโส มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญา มาตรา 147 (เจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์) และมาตรา 162 (1) (เจ้าพนักงานรับรองเอกสารเท็จ) ลงโทษ
จาคุกรวม 6 ปี จาเลยฎีกาว่าตนไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 147 ศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็น
ว่า“จาเลยรับราชการในตาแหน่งสาธารณสุขอาเภอเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมายมีหน้าที่รักษาเงินตามที่โจทก์ฟูอง
เมื่อจาเลยถอนเงินดังกล่าวมาแล้วเบียดบังเอาเป็นของจาเลยเสียโดยทุจริต แม้เงินดังกล่าวจะเป็นเงินของสถานี
อนามัยไม่ใช่เงินของสานักงานสาธารณสุขอาเภอที่จาเลยเป็นเจ้าพนักงานอยู่ และเงินดังกล่าวเป็นเงินบารุงนอก
งบประมาณดังที่จาเลยฎีกาก็ตามการกระทาของจาเลยเข้าลักษณะเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่รักษาทรัพย์แล้วเบียด
บังทรัพย์นั้นเป็นของตนโดยทุจริต จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา147 ดังที่โจทก์ฟูอง”
พิพากษายืน(คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 7797 /2538 ) และจังหวัดได้ลงโทษไล่นายยโส ออกจากราชการ อีกด้วย
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ที่จะต้อง
มีความรู้ความเข้าใจ โดยขอหยิบยกในมาตรา 5 มาตรา 7 มาตรา 20 และมาตรา21 ดังนี้
มาตรา 5 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือบุคคลอื่น ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม แต่การใช้ตาแหน่งหน้าที่แทน
หน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดอยู่มิให้ถือว่าเป็นการกระทาตามมาตรานี้
การกระทาอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวมตามวรรคหนึ่งด้วย
(1) การกระทาที่เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต เว้นแต่ที่กาหนดไว้เป็นอย่างอื่น
ในพระราชบัญญัตินี้
(2) การกาหนดนโยบายหรือการเสนอหรือให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายหรือร่างกฎซึ่งเอื้อประโยชน์เป็น
การเฉพาะต่อกิจการที่ตน คู่สมรสบุตร หรือบิดามารดา มีส่วนได้เสียเกินกว่า ส่วนได้เสียตามปกติที่บุคคลทั่วไปมี
อยู่ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล การเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นเกินร้อยละห้าของนิติบุคคลนั้นถือว่าเป็นการมีส่วนได้เสีย
เกินกว่าส่วนได้เสียตามปกติเว้นแต่เป็นการดาเนินการตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือผู้กากับดูแล
(3) การใช้ข้อมูลภายในของรัฐที่ยังเป็นความลับอยู่ซึ่งตนได้รับหรือจากการปฏิบัติราชการ การปฏิบัติ
หน้าที่หรือการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่โดยทุจริต
(4) การริเริ่ม เสนอ จัดทา หรืออนุมัติโครงการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐโดยทุจริต หรือเพื่อเอื้อ
ประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
(5) การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ ไปเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น
เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายหรือกฎ หรือทรัพย์สินนั้นมีราคาเล็กน้อย
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(6) การใช้ตาแหน่งหรืออานาจหน้าที่ซึ่งตนมีอยู่โดยทุจริต ไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจโดยอิสระในการใช้
อานาจตามตาแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดารงตาแหน่งอื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐนั้นกระทาการหรือไม่กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(ก) อนุมัติ อนุญาต รับจดทะเบียน หรือออกคาสั่งทางปกครองอื่นที่ให้สิทธิประโยชน์อันอาจคานวณเป็น
เงินได้
(ข) ให้สัมปทาน ทาสัญญา หรือทานิติกรรม อันเป็นการให้ประโยชน์แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด
(ค) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้นเงินเดือน โอน ย้ายดาเนินการทางวินัย หรือให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในบังคับบัญชาหรือกากับดูแลของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดารงตาแหน่งอื่นดังกล่าว พ้นจากตาแหน่งหรือพ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าที่
(ง) ไม่แจ้งความหรือไม่ร้องทุกข์เพื่อดาเนินคดีอาญา
(จ) ไม่ฟูองคดี ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา หรือไม่ดาเนินการอื่นใดเกี่ยวกับคดีหรือให้ถอนคาร้องทุกข์ ให้ถอนฟูอง
ให้ถอนอุทธรณ์ หรือให้ถอนฎีกา ไม่ว่าจะเป็นคดีประเภทใด
(ฉ) ดาเนินกระบวนพิจารณา ทาคาพิพากษา คาสั่ง คาวินิจฉัยหรือคาชี้ขาด
(ช) ไม่บังคับทางปกครอง ไม่บังคับคดีหรือไม่บังคับตามคาชี้ขาดการกระทาตามวรรคสอง (2) (3) และ
(4) ให้ใช้บังคับแก่ผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง ผู้บริหารระดับสูง และผู้อานวยการกองตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต และเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ประกาศกาหนด ให้นาความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับแก่คู่สมรสหรือบุตรของเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งกระทาโดยอาศัยอิทธิพลของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วยและกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจหรือ
ยินยอมด้วยในการกระทาของคู่สมรสหรือบุตรดังกล่าวหรือรู้แล้วเพิกเฉยมิได้ดาเนินการแก้ไขให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้นรับโทษเช่นเดียวกับคู่สมรสหรือบุตรด้วย ให้นาความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับแก่
บุคคลซึ่งมิใช่บุคคลตามวรรคสี่ และเป็นผู้กระทาโดยอาศัยอิทธิพลของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ดาเนินการในลักษณะ
ผู้ใช้ผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมดาเนินการ หรือผู้ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กระทาการตามวรรคหนึ่ง และวรรค
สองด้วย
เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้วรรคสอง (5) ให้คณะรัฐมนตรีคณะกรรมการ ข้าราชการรัฐสภา
คณะกรรมการบริหารศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ จัดให้มีระเบียบว่าด้วย
การอนุญาตให้ใช้ทรัพย์สินตามวรรคสอง (5) สาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือกากับดูแล ทั้งนี้ โดย
มีมาตรฐานไม่ต่ากว่าระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนด ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องกาหนดในเรื่องทรัพย์สิน
ดังต่อไปนี้
(๑) ยานพาหนะ
(๒) เครื่องมือสื่อสาร
(๓) อาคารสถานที่
(๔) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในสานักงาน
(๕) สิ่งสาธารณูปโภค
มาตรา 7 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญ ของที่ระลึก เงินทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจ
คานวณเป็นเงินได้ที่มีผู้มอบให้ในโอกาสที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่ของตนหรือตามที่ได้รับ
มอบหมาย แม้ว่าผู้มอบหมายจะระบุให้เป็นการส่วนตัวก็ตามเว้นแต่เป็นสิ่งที่อาจได้รับตามกฎหมายหรือกฎ หรือ
เป็นสิ่งที่ได้รับตามจานวนที่สมควรตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะ
ให้แก่บุคคลทั่วไป หรือตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดตามวรรคหนึ่งที่ตนไม่มีสิทธิได้รับ ต้องรายงานและส่งมอบสิ่งนั้นให้ หน่วยงานที่ตนสังกัดในโอกาสแรกที่
กระทาได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้และให้สิ่งนั้นตกเป็นของหน่วยงานของรัฐ โดยให้
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หน่วยงานนั้นจัดทาบัญชีไว้เป็นหลักฐานและเก็บรักษาหรือจัดการสิ่งนั้น ทั้งนี้ตามระเบียบที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนด
มาตรา 20 เจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรสหรือบุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคล ตามมาตรา 5 วรรคห้า
ผู้ใดกระทาการอันเป็นความผิดตามมาตรา 5 ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือ
ทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา 21 เจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 7 โดยไม่
แจ้งรายงานหรือไม่ส่งมอบทรัพย์สินภายในเวลาที่กาหนด ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหก
หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

มาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริต (3 ป. 1 ค.)
1. มาตรการปูองกันและปราบปรามการทุจริต กระทรวงสาธารณสุข 3 ป. 1 ค. (ปลูก/ปลุกจิตสานึก
ปูองกัน ปราบปราม และสร้างเครือข่าย)ม่งุ เน้นการปูองกันการทุจริตให้มีความเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ
กาหนดให้มีการบริหารงานที่โปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งเป็น 1 ใน 4 ยุทธศาสตร์สาคัญในการปฏิรูป
กระทรวงสาธารณสุข ประกอบด้วย
ปลูก/ปลุกจิตสานึก สร้างจิตสานึก ปรับฐานความคิดด้านการต่อต้านการทุจริตที่ตัวบุคคล สร้างพลังคุณธรรม
ขับเคลื่อนสังคม ปูองกัน สร้างระบบคุณธรรมและยกระดับความโปร่งใสในการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
เข้มแข็ง
ปราบปราม ปรับปรุงกฎ ระเบียบที่เอื้อต่อการทุจริตและปิดช่องโหว่กาหนดมาตรการลงโทษผู้กระทาผิดอย่าง
รวดเร็วและเป็นธรรม เครือข่ายสร้างกลไกภาคประชาชน (อสม.) ภาคประชาสังคมในการเฝูาระวังแจ้งเบาะแส
และสร้างความเข้มแข็งของกลไกการตรวจสอบ
2. ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง มาตรการปูองกันการทุจริตและแก้ไขการกระทาผิด
วินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560
กาหนดมาตรการสาคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการปูองกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการ
แก้ไขปัญหาการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐที่สอดคล้องกับผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน ที่
อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
พบว่า (1) การจัดหาพัสดุ มีความเสี่ยงสูงมาก มีคะแนน 25 คะแนน (2) การจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน
ประชุม และสัมมนา มีความเสี่ยงสูงมาก มีคะแนน 25 คะแนน (3) การเบิกค่าตอบแทน มีความเสี่ยงสูงมาก มี
คะแนน16 คะแนน และ (4) การใช้รถราชการ มีความเสี่ยงสูงมาก มีคะแนน 16 คะแนน และรายงานผล
การกระทาผิดวินัยข้าราชการพลเรือนที่ได้จากการร้องเรียน กล่าวโทษ และพบเป็นสาเหตุของการกระทาผิดวินัย
มากที่สุดของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขในรอบ 3 ปี ของกลุ่มเสริมสร้างวินัยและระบบคุณธรรม
อีกด้วย กาหนดมาตรการสาคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการปูองกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้และ
การแก้ไขปัญหาการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ตามประกาศมาตรการปูองกันการทุจริตและแก้ไขการกระทา
ผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณพ.ศ. 2560 ดังต่อไปนี้
1. มาตรการการใช้รถราชการ
2. มาตรการการเบิกค่าตอบแทน
3. มาตรการการจัดทาโครงการฝึกอบรม ศึกษาดูงาน ประชุม
และสัมมนา
4. มาตรการการจัดหาพัสดุ
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มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. สร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2. แสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3. ตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐ ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์
ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืน
หยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมาย โปร่งใส และตรวจสอบได้
4. สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชน
โดยกาหนดนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติ ดังนี้นโยบายหลัก
1. มุ่งเน้นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่
อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดชอบต่อหน้าที่
3. มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยนหรือโดยวิธีอื่นใดให้สอดคล้องกับ
ประกาศ ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดาเนินการตามเกณฑ์การประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment :
ITA)
แนวทางปฏิบัติ
1. เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
(1.1) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการพ.ศ. 2523 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(1.2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.
๒๕๕๐
(1.3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(1.4) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(1.5) พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับหลักเกณฑ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. หน่วยงานดาเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
3. หากพบว่ามีการกระทาผิด ต้องดาเนินการทางวินัย ละเมิดและอาญาอย่างเคร่งครัด
หลักการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ปกปูองประโยชน์สาธารณะ :การปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรกซ้อน รวมถึง
ความเห็น
และทัศนคติส่วนบุคคล มีความเป็นกลาง ไม่มีอคติ ลาเอียง
2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด :เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ หรือการเปิดเผยผลประโยชน์
ส่วนตัว หรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง :การปฏิบัติตนที่ยึดหลักคุณธรรม
และความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ในการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนโดยเฉพาะผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่าง
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร :สร้างสภาพแวดล้อมสนับสนุนการหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อน และสร้าง
วัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์
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จุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน
2. การทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
3. การตรวจตราเพื่อ ควบคุม คุณภาพมาตรฐานของการทางานหรืออุปกรณ์
4. การอนุมัติ/อนุญาต การออกใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
5. การกระจายงบประมาณ
6. การปรับการลงโทษ
7. การให้เงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้เดือดร้อนการตัดสินข้อพิพาท
8. การรับของขวัญของกานัลจากผู้ที่มาติดต่ออันเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่
การให้ -การรับของขวัญและผลประโยชน์
หลักการและแนวคิดนี้ สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการดาเนินการตามนโยบายการให้และรับของขวัญ
และผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนข้อบังคับว่า
ด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 และประกาศ
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 และร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....
การรับทรัพย์สินแบ่งเป็น 2 กรณี คือ
1. รับในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยหลักการรับไม่ได้ทุกกรณี ไม่ว่าก่อน ขณะ หรือหลังการปฏิบัติหน้าที่
เว้นแต่มีกฎหมายให้รับ
2. รับในฐานะส่วนตัวไม่ได้ห้ามรับ แต่ต้องปฏิบัติตามกฎหมายหลักเกณฑ์ และต้องรายงานตามเงื่อนไขที่
กาหนด
เจตนารมณ์
เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐว่า จะต้อง
ตัดสินใจและกระทาหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคลหาก
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดได้รับของขวัญและผลประโยชน์ที่ทาให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และการ
กระทาหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบย่อมทาลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน กระทบต่อความถูกต้อง
ชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการ รวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตยและที่สาคัญคือ หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ภาครัฐจะรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดไม่ได้ เว้นแต่โดยธรรมจรรยาเท่านั้น ซึ่งก็หมายถึงตามปกติ
ธรรมเนียมประเพณี เช่น วันเกิดวันปีใหม่ และต้องอยู่ในเงื่อนไขว่าจะรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจาก ญาติ พี่
น้องตามฐานานุรูปแต่ถ้าเป็นบุคคลอื่นไม่เกิน 3 ,000 บาท เพื่อให้การบริหารงานของรัฐเป็นไปด้วยความโปร่งใส
และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมทั้งต้องให้ประชาชนปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยในความซื่อสัตย์
สุจริต ของผู้มีหน้าที่ในการบริหารงานของรัฐ จึงต้องห้ามการกระทาอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
ของผู้มีหน้าที่ดังกล่าวกับประโยชน์ส่วนรวม ยังเป็นการแสดงเจตจานงอย่างเด่นชัดถึงความมุ่งมั่นอย่างเนื่องต่อใน
การแก้ไขปัญหาการทุจริตและพระพฤติมิชอบอย่างจิงจังเพื่อความมั่นคงและภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ
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อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้
1. ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ(เงินทรัพย์สิน สิ่งของ บริการหรืออื่นๆ
ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และ/หรือได้รับที่นอกเหนือจาก เงินเดือน รายได้ และผลประโยชน์
จากการจ้างงานในราชการปกติ
2. ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงินหรืออาจไม่สามารถตีค่า ตีราคาได้
3. ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึงสินค้าบริโภค ความบันเทิง การต้อนรับ
ให้ที่พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรกานัลบัตรลดราคา
สินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น
4. ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (IntangibleGifts and Benefits) หมายถึง สิ่งใดๆ
หรือบริการใดๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วยความชอบ
ส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่นๆ
เราควรจะจัดการอย่างไร
1. เราควรรับหรือไม่ ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้
หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน
ในสังคม อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ
1) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆการรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยน
กลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่หุ้น พันธบัตร เป็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรม และอาจเข้าข่ายการรับสินบน
1.1) การถูกเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรนามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ
- ทาไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนคาขอบคุณการเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตน
หรือไม่
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญ และ/หรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการทางานในอนาคต
1.2) ถ้าท่านทางานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ เช่น งาน
ตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาต หรือการอนุมัติ /อนุญาตต่างๆ
ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น
2) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หากการรับก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ แล้วผลประโยชน์ส่วนตนที่ได้รับกลายเป็นมี
อิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติโดยมิชอบ
“ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่าเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรรับเพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันหรือ
พันธะกับผู้ให้และอาจก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน ”
การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิชอบ และการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนราชการควรกาหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง โดย
ส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควรกาหนดนโยบายด้านนี้อย่างเคร่งครัด
มากกว่าหน่วยงานอื่นๆ
2. เราต้องรายงานหรือไม่
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้
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1) ธรรมชาติของผู้ให้ หน่วยงานควรกาหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดและมีกระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์
ใดๆ ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ
2) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร ถ้าข้าราชการนั้นๆ ทางานในขอบข่ายที่อ่อนไหว และต้องการความ
เชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับองค์กร งาน
ตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความ
เที่ยงธรรม และจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ใดๆ และมิได้กาหนดให้รายงานการรับของขวัญแลผลประโยชน์ท่านควรดารงความถูกต้องด้วยการ
รายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ
หลักการการกาหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดต้องควรรายงานหรือไม่ ควรจะต้องให้องค์กรเก็บ
รักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า 3 ,000 บาท
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 และเป็นไปตามมาตรา 7 แห่งร่าง
พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
แนวทางปฏิบัติ
 ของขวัญทั้งหมดที่มีคุณค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่นงานศิลปะ พระพุทธรูป เครื่องประดับ
โบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อยของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กร ไม่ว่าจะมีค่า
ราคาเท่าใด
 ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า 3 ,000 บาท ไม่ต้องรายงาน
และอาจเก็บเป็นของตนเองได้
 ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน 3 ,000 บาท ต้องรายงานหน่วยงาน
และลงทะเบียนไว้
 ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาด ระหว่าง3,000 -15 ,000 บาท และเจ้าหน้าที่มีความ
จาเป็นต้องรับให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่าสมควรให้ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้นๆ รับ
ทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่
 ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดมากกว่า 15 ,000 บาท ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สินของ
องค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสมองค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะดารงตาแหน่งเดิม
ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพื่อนร่วมงานให้เมื่อ
เจ็บปุวย ฯลฯ
 ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คนเดียวกัน กลุ่ม
เดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า 3 ,000 บาท ต้องรายงานของขวัญ
หรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ
 ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการแม้จะต่างคน ต่างกลุ่ม เพื่อเป็น
การขอบคุณในการให้บริการที่ดีแต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่าสามพันบาท ต้องรายงานของขวัญหรือ
ผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น
 ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชน องค์กร
เอกชน) ที่ได้อย่างสม่าเสมอ บ่อยครั้งอาจทาให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน ก่อให้เกิดอคติ
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ในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และคาดหวังว่าจะได้รับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ
 เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ ตัวอย่างเช่นหุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่ ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่า
จะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ
3. เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่
1) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน 3 ,000 บาท
2) หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง 3 ,000 -15 ,000 บาทส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่า
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆจะเก็บไว้เองได้หรือไม่
3) หากราคามากกว่า 15 ,000 บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ และส่วนราชการพิจารณา
ตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร
การฝุาฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร
การฝุาฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นและพร้อมฝุาฝืนการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือนตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออก ขึ้นกับความร้ายแรงของการฝุาฝืน หากการรับ
ของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉล ทุจริต และสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้าราชการและหรือ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆ รับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิ
ชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วยกรณีฝุาฝืน
หลักเกณฑ์ของคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจะมีโทษจาคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน
60,000 บาทหรือทั้งจาทั้งปรับ และยังมีความผิดฐานกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่หรือทุจริตต่อหน้าที่ตาม
ประมวลกฎหมายของอาญาด้วย มาตรา 7 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตาม
วรรคหนึ่งที่ตนไม่มีสิทธิได้รับ ต้องรายงานและส่งมอบสิ่งนั้นให้หน่วยงานที่ตนสังกัดในโอกาสแรกที่กระทาได้ไม่เกิน
สามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้ และให้สิ่งนั้นตกเป็นของหน่วยงานของรัฐ โดยให้หน่วยงานนั้นจัดทาบัญชีไว้
เป็นหลักฐานและเก็บรักษาหรือจัดการสิ่งนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่คู่สมรสและญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้รับของขวัญ ของที่ระลึก
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ขอเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด้วย
โดยอนุโลม ในกรณีที่คู่สมรสหรือญาติไม่มีสิทธิรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ให้มีหน้าที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐทราบในโอกาสแรกที่กระทาได้แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดาเนินการ
ตามวรรคสองต่อไป
หากเจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา 7 โดยไม่แจ้งรายงาน
หรือไม่ส่งมอบทรัพย์สินภายในเวลาที่กาหนด ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือ
ทั้งจาทั้งปรับ ตามมาตรา 21 แห่งร่างพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
การรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งความเสี่ยง
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติ มีอิทธิพล
ต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อให้เกิดการทาลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อภาครัฐและ
ต่อข้าราชการกุญแจแห่งความเสี่ยง 2 ประการที่สาคัญ คือ
1. ความพยายามที่จะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ์โดยตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่าความ
เป็นจริง การตีค่าราคาต่ากว่าความเป็นจริงนั้น บุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่าของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้นๆ มีค่าต่ากว่าที่เป็นจริง เพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทาดังกล่าว นับว่าเป็นการคดโกงและ
หลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝุาฝืนประมวลจริยธรรม
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2. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้น การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ
อาจทาให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็ว และก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ
ในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทาให้เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการหรือผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมา
ฯลฯที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนที่ ได้รับทาให้มีการ
ปฏิบัติตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานที่กาหนด
ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้อ อาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่าการรับจ้าง
ต่างๆ ไม่ต้องทาในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการ
ทางานขององค์กรข้าราชการ และหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล ” จากการปฏิบัติ
หน้าที่ และละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบ ซึ่งจัดได้ว่าเป็นการรับสินบน
การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริง มีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่เราจะรับของขวัญและผลประโยชน์
โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ถือได้ว่าเป็นความผิด แต่
ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองเสมอ
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม( Conflicts of Interest)
มาตรา 100ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือพ้นตาแหน่งไม่เกิน 2 ปี / คู่สมรส
 คู่สัญญา/มีส่วนได้เสีย ในสัญญากับหน่วยงานที่ปฏิบัติหรือกากับ
 หุ้นส่วน/ผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานที่ปฏิบัติหรือกากับ
 รับสัมปทาน/คงไว้ซึ่งสัมปทานในห้างหุ้นส่วนจากัด บริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน
 กรรมการ/ที่ปรึกษา/ตัวแทน/พนักงาน/ลูกจ้างในธุรกิจเอกชนซึ่งกากับฯ
 คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนด 4 ตาแหน่ง (นายกรัฐมนตรี/รัฐมนตรี/ผู้บริหารท้องถิ่น/รอง
ผู้บริหารท้องถิ่น)
ฝุาฝืน มาตรา 100 มาตรา 101 และมาตรา 103
1. โทษ จาคุกไม่เกิน 3 ปี ปรับไม่เกิน 60,000 บาท ทั้งจาทั้งปรับ
2. ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่
บทสรุป
ความเชื่อถือไว้วางใจ และจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดีเมื่อท่านเป็นข้าราชการและ
หรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจโดยปราศจากอคติ
ท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชน์ที่รัฐ
จัดให้แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ ซึ่งถือว่าเป็นของที่ระลึกในโอกาสที่
เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝุาฝืนขอบเขตด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์
ที่ไม่เหมาะสม จะนาไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริต และทาลายชื่อเสียงของท่าน รวมทั้งองค์กรของท่านเอง
การขัดกันแห่งแห่งผลประโยชน์
แนวทางการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข และผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขขอความร่วมมือจาก
ส่วนราชการในการตรวจราชการ ดังนี้
1. ห้ามมีแผ่นปูายรูปรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขและรูปผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุขทั้ง
ภายนอกและภายในสถานที่ทางานรวมทั้งในห้องประชุม
2. หากมีกิจกรรมบนเวทีให้เรียบง่าย กระชับ และประหยัด
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3. การจัดนิทรรศการขอให้สมเหตุผล หากแสดงเพียงวันเดียวไม่ควรประดับตกแต่งมากเกินความจาเป็น
4. อาหารที่รับรองควรเป็นอาหารประจาท้องถิ่นที่ราคาไม่แพง หรือเป็นอาหารจานเดียวตามความ
เหมาะสม
5. ไม่จาเป็นต้องมีของฝากหรือของทีระลึก เพราะของฝากและของที่ระลึกที่ดีที่สุด คือความสามัคคี พลัง
และความมุ่งมั่น ที่จะนาองค์กรของเราไปสู่ความมั่นคงและยั่งยืน
ประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง
พ.ศ. ๒๕๕๙
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และจรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุ พ.ศ.
2543 โดยให้ถือปฏิบัติตามประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานในหน่วยงาน
ด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559 อย่างเคร่งครัด
หน่วยงานจะต้องนาประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติใน
หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของ
หน่วยงานแนบท้ายเอกสารประกอบการจัด ซื้อจัดจ้างทุกประเภทในขั้นตอนรายงานขอซื้อหรือขอจ้าง ในแบบ
แสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ คณะกรรมการตรวจการจ้าง และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ จะต้องลง
นามด้วยลายมือชื่อ ให้คารับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับผู้ขาย ผู้รับจ้างผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้
มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์และวางตัวเป็นกลางในการดาเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
จิตสานึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลามุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ ตามที่
ระบุไว้ในประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัด
จ้าง พ.ศ. 2559 หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน
หรือผู้ชนะประมูล หรือ ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ จะเป็นผู้รายงานให้ผู้บริหาร
ทราบโดยทันที
การให้/การรับของขวัญและผลประโยชน์ในเทศกาลปีใหม่
ข้าราชการชั้นผู้น้อยนิยมมอบหรือ เรี่ยไรเพื่อจัดหาของขวัญให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชา
ซึ่งเป็นการสร้างทัศนคติที่ผิด ทั้งยังเป็นช่องทางให้เกิดการประพฤติมิชอบในวงราชการ มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่
7 มกราคม 2540 ให้ถือปฏิบัติว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยพึงงดการให้ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชา
หรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เพื่อเสริมสร้างค่านิยมให้เกิดการประหยัด และสร้างทัศนคติที่
ถูกต้องโดยหัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาต้องดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งกาชับดูแลข้าราชการใน
สังกัดให้ประพฤติตนเกี่ยวกับการเรี่ยไร และการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดให้ถูกต้องสอดคล้องกับ
กฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้ประกาศ
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่ น ใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้ ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้ (1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดย
เสนห่าตามจานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป (2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ
มีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาทและ (3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
นอกจากนี้ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐพ.ศ. 2544 ข้อ 12
ระบุ “เพื่อประโยชน์ในการเสริมสร้างให้เกิดทัศนคติในการประหยัดแก่ประชาชนทั่วไปในการแสดงความยินดี การแสดง
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ความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับหรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่างๆ ตามปกติประเพณีนิยมให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐพยายามใช้วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความเสียใจแทนการให้
ของขวัญ”

เรื่อง มาตรการและแก้ไขการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
ประกาศมาตรการปูองกันการทุจริตและแก้ไขการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ ในสังกัดสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 โดยกาหนดมาตรการสาคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการ
ปูองกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่รัฐ
ประเด็น (1) มาตรการการใช้รถราชการ (2) มาตรการการเบิกค่าตอบแทน (3) มาตรการการจัดทาโครงการ
ฝึกอบรมศึกษาดูงาน ประชุม และสัมมนา และ (4) มาตรการการจัดหาพัสด ุ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. สร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริต และแสดงเจตจานงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิดแยกแยะ
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
2. แสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล
3. ตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่รัฐไม่ให้เกิดการแสวงหาผลผลประโยชน์
ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมาย ให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม เป็นแบบอย่างที่ดียืน
หยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม ถูกกฎหมายโปร่งใส และตรวจสอบได้
4. สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
ประชาชนโดยกาหนดนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติดังนี้
นโยบายหลัก
1. มุ่งเน้นการสร้าง สืบทอดวัฒนธรรมสุจริตไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวในตาแหน่งหน้าที่อันมิ
ควรได้โดยชอบตามกฎหมาย
2. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีความสุข มีคุณธรรม จริยธรรมในความรับผิดชอบต่อหน้าที่
3. มุ่งเน้นการจัดหาพัสดุภาครัฐโดยการซื้อ จ้าง เช่า แลกเปลี่ยน หรือโดยวิธีอื่นใดให้สอดคล้องกับประกาศ
ระเบียบ หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้อง รวมถึงดาเนินการตามเกณฑ์การประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA)
แนวทางปฏิบัติ
1. เจ้าหน้าที่รัฐต้องปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ
(1.1) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. 2523 และ ที่แก้ไขเพิ่มเติม
(1.2) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงาน นอกเวลาราชการ พ.ศ.
๒๕๕๐
(1.3) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่าง
ประเทศ พ.ศ. 2549 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(1.4) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(1.5) พระราชกฤษฎีกา มติคณะรัฐมนตรี ประกาศ ข้อบังคับหลักเกณฑ์ และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. หน่วยงานดาเนินการตามเกณฑ์การควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง
3. หากพบว่ามีการกระทาผิด ต้องดาเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด
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กฎหมายเกี่ยวกับการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่แก้ไข
เพิ่มเติม มาตรา100 , 103 และ 103 /1 กาหนดเรื่องการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพื่อ
ลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสานึกแยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
ออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝุาฝืนให้ถือเป็นความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย
2) ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ได้กาหนดว่าโดยอาศัยอานาจตาม
ความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้กาหนดหลักเกณฑ์และจานวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดย
ธรรมจรรยา กล่าวคือ การรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
3) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
3.1) ส่วนคาปรารภ ได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสาหรับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 9 ประการของสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 9 ข้อ ดังนี้
 การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
 การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
 การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับช้อน 87
 การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
 การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ
 การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้
 การยึด มั่น ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
 การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
3.2) หมวด 2 ข้อ 5 ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตาแหน่ งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(1) ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูงหรือผู้มี
บุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจาก
บุคคลอื่น เพราะความชอบหรือชัง
(2) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอานวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
(3) ไม่กระทาการใด หรือดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลง
หรือ
สงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ทั้งนี้ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย
ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระทาดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด แล้วจึงปฏิบัติตามนั้น
(4) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่นในราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักในกรณีที่มีความขัดแย้ง
ระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวม กับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจาเป็นต้อง
วินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
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3.3) หมวด 2 ข้อ 6 ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่
และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน
ดังนี้
(1) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่น เรียก รับหรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติ
ของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง หรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
(2) ไม่ใช้ตาแหน่งหรือกระทาการที่เป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ
(3) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดาเนินการ หรือการทานิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่น
จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
(4) มติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 7 มกราคม 2540 ให้ถือปฏิบัติว่าข้าราชการชั้นผู้น้อยพึงงดการให้
ของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ เพื่อเสริมสร้าง
ค่านิยมให้เกิดการประหยัด และสร้างทัศนคติที่ถูกต้องโดยหัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาต้องดารงตนเป็น
แบบอย่างที่ดี พร้อมทั้งกาชับดูแลข้าราชการในสังกัดให้ประพฤติตนเกี่ยวกับการเรี่ยไร และการให้หรือรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใดให้สอดคล้องกับกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้อง หากฝุาฝืนมติคณะรัฐมนตรีในเรื่องนี้ ให้ถือ
ว่าเป็นความผิดวินัยอย่างหนึ่งทั้งฝุายผู้รับและผู้ให้
(5) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(6) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2 ) พ.ศ. 2549
(7) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2544
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