มาตรการป้องกันการรับสินบนและ
การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
1. หลักการและเหตุผล
ตามเกณฑ์ ก ารประเมิ น คุ ณ ธรรมและความโปร่ งใสการด าเนิ น งานของหน่ ว ยงานภาครั ฐ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2562 (Integrity Transparency Assessment : ITA) กาหนดตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต
โดยให้ส่วนราชการมีมาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต กาหนดแนวปฏิบัติของ
หน่วยงานสาหรับป้องกันการรับสินบนและการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่ว นรวม เพื่ อแสดงให้ เห็ น ถึง ความพยายามของหน่ว ยงานในการเสริม สร้างวัฒ นธรรมและค่านิยมสุ จริตและ
การต่ อ ต้ านการทุ จ ริ ต ในหน่ ว ยงาน ตลอดจนการก าหนดมาตรการ กลไก หรือ การวางระบบในการป้ อ งกั น
ผลประโยชน์ทับซ้อน และการรับสินบน
2. วัตถุประสงค์
เพื่ อให้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มี มาตรการในการป้องกันการรับสินบนและการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม รวมถึงมีการกากับติดตามการดาเนินงานอย่างต่อเนื่อง
3. เป้าหมายการดาเนินงาน
ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
4. หน่วยงานที่รับผิดชอบ
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
5. แนวทางการปฏิบัติ
5.1 คาอธิบาย
5.1.1 สินบน หมายถึง สิ่งจูงใจ ค่าตอบแทน รางวัล หรือผลประโยชน์ที่เสนอให้ สัญญาว่าจะให้
หรือที่ได้มอบให้กับบุค คลใดๆ เพื่อที่จะโน้มน้าว หรือมีอิทธิพลจูงใจให้บุคคลนั้นๆกระทาการหรือตัดสินใจใดๆ
เพื่ อที่ จ ะให้ ได้มาซึ่งธุร กิจ การค้า สั ญ ญา อ านาจควบคุม หรือผลประโยชน์ส่ ว นบุ คคลสิ นบนอาจเป็ น สิ่ งใดๆ
ที่มีค่า ซึ่งหมายรวมถึงเงิน ของขวัญ ข้อมูลภายใน ความช่วยเหลือพิเศษ การดูแลต้อนรับหรือสิ่งบันเทิง การเสนอ
ว่าจ้างงานให้ญาติ ค่าตอบแทน หรือการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง การบริจาคเพื่อการกุศล หรือการบริจาคให้
สังคม ฯลฯ ซึ่งสินบนไม่จาเป็นต้องมีมูลค่ามาก
ตัวอย่างของสินบน เช่น
- ของขวั ญ ฟุ่ ม เฟื อ ย อาหาร สิ่ ง บั น เทิ ง หรื อ ค่ า ใช้ จ่ า ยในการเดิ น ทาง ที่ ไม่ ส มเหตุ ส มผล
ให้บ่อยครั้ง หรือให้ในลักษณะการเจรจาต่อรองทางธุรกิจ
- การให้ใช้บริการ สิ่งอานวยความสะดวก หรือทรัพย์สินของบริษัทแบบไม่คิดค่าตอบแทน
- ผลตอบแทนเป็นเงินสด
- การจั ด หาผลประโยชน์ ให้ ส มาชิ ก ในครอบครั ว ของลู ก ค้ า หรื อ ผู้ ที่ จ ะมาเป็ น ลู ก ค้ า หรื อ
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ เช่น การให้ทุนการศึกษา การให้การดูแลสุขภาพหรือรักษาพยาบาล
- การมีส่วนร่วมในบริษัทที่มีเจ้าของเป็นสมาชิกในครอบครัวของลูกค้า หรือผู้ที่ จะมาเป็นลูกค้า
หรือข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ

-25.1.2 การขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง
การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการใด ๆ ตามอานาจหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม แต่กลับเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียกับ
กิจกรรมหรือการดาเนินการที่เอื้อประโยชน์ให้กับตนหรือพวกพ้อง ทาให้การใช้อานาจหน้าที่เป็นไป โดยไม่สุจริต
ก่อให้เกิดผลเสียต่อภาครัฐ
ตัวอย่างการกระทาที่ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม เช่น
- การรั บ ผลประโยชน์ ต่ าง ๆ และผลจากการรับผลประโยชน์นั้ น ส่ งผลต่อ การตัด สิ น ใจ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่
- การทาธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญา
- การทางานหลังออกจากตาแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ โดยใช้อิทธิพลหรือ
ความสัมพันธ์จากที่เคยดารงตาแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน
- การทางานพิเศษโดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ
- การรู้ข้อมูลภายในแล้วนาข้อมูลไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือผู้อื่น
- การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน
5.1.3 การรับ ทรัพ ย์ สิ น หรื อประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยา หมายความว่า การรับ ทรัพ ย์สิ นหรือ
ประโยชน์ อื่น ใดจากญาติห รื อจากบุ คคลที่ให้ กัน ในโอกาสต่ างๆ โดยปกติ ตามขนบธรรมเนียม ประเพณี หรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
5.1.4 การรับ ของขวัญ และผลประโยชน์ คือ สิ่ งใด ๆ หรือบริการใด ๆ ที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับ ที่
นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และผลประโยชน์จากการจ้างงานของราชการปกติ ซึ่งของขวัญและผลประโยชน์
นั้น สามารถตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีราคาได้
5.2 แนวทางปฏิบัติ
5.2.1 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
5.2.1.1 บุคลากรของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องไม่เรียกรับ/ให้ หรือยอมให้ผู้อื่น
เรียกรับ/ให้ทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดกับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ เช่น ผู้รับบริการ ผู้มา
เสนองานจัดซื้อจัดจ้าง ผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และเพื่อนร่วมงาน เป็นต้น
5.2.1.2 กรณี จ าเป็ น ต้ อ งรั บ ทรัพ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดโดยธรรมจรรยา หรื อ
ตามปกติประเพณีนิยม หรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล สิ่งของหรือของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดที่รับหรือให้แก่กันนั้น ต้องมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท โดยการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป ไม่ใช่ให้ในตาแหน่งหน้าที่ที่ปฏิบัติงานอยู่
5.2.1.3 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็น
ของส่วนตัวหรือมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุจาเป็นต้องรับ
เพื่อรักษาไมตรี ความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน ให้เจ้าหน้า ที่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ รายงานรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มี
เหตุ ที่ จ ะอนุ ญ าตให้ เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ นั้ น ยึ ด ถื อ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ ดั ง กล่ า วนั้ น ไว้ เป็ น ประโยชน์ ส่ ว นบุ ค คล
ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานต้นสังกัดโดยทันที

-๓5.1.2.4 การรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคา
หรือมีมูลค่ามากกว่า 3,000 บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ได้รับมาแล้วโดยมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรั บไว้เพื่อรักษาไมตรี
มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้น ต่ออธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยทันทีที่สามารถกระทาได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความ
จาเป็น ความเหมาะสมและสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ ใน
กรณีที่อธิบดีมีคาสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดย
ทั น ที ในกรณี ที่ ไม่ ส ามารถคื น ให้ ได้ ให้ เจ้ าหน้ าที่ ส่ งมอบทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ ดั ง กล่ า วให้ เป็ น สิ ท ธิ ข อง
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์โดยเร็ว
5.2.1.5 เพื่อเป็นการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัด ในการแสดงความยินดี หรือ
ความปรารถนาดี การแสดงการต้อนรับหรือการแสดงความเสียใจในโอกาสต่าง ๆ ตามปกติประเพณีนิยม ให้ใช้
วิธีการแสดงออกโดยใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความเสียใจแทนการให้สิ่งของ
5.2.1.6 เจ้าหน้าที่ที่รับหรือให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จะต้องรายงานการรับหรือ
ให้ ท รั พ ย์ สิ น นั้ น ตามแบบรายงานการรั บ หรื อ ให้ ท รั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่
กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
5.2.2 การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
5.2.2.1 เจ้าหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ต้องห้ามดาเนินกิจกรรมที่เป็นการ
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ตามมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจาแนกการกระทาที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวมออกเป็นรูปแบบต่าง ๆ
5.2.2.2 หากมีการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน ให้ผู้อานวยการตรวจสอบ
เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้างนั้น ๆ ได้แก่ เจ้าหน้าที่พัสดุ กรรมการต่าง ๆ เป็นต้น
โดยแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับผู้เสนองาน ตามแบบบันทึกการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีความ
เกี่ย วข้องกับ การจัดซื้อจัดจ้ างหากพบว่า มีกรณี เป็นที่ สงสั ยว่ามีการเรียกหรือ รับสิ นบนในกระบวนการจัดซื้อ
จั ดจ้ างในทุก ขั้น ตอน ให้ รายงานผู้ บั งคั บ บั ญ ชาต้น สั งกั ดโดยเร็ว เพื่ อพิ จารณาใช้ม าตรการทางปกครองและ
มาตรการทางกฎหมายต่อไป
๕.๒.๒.๓ เจ้าหน้าที่ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน และประมวลจริยธรรมข้าราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะการ
แยกเรื่องส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่ และยึดประโยชน์ส่วนรวมเหนือประโยชน์ส่วนตน โดย
(1) ไม่ น าความสัมพั นธ์ส่ว นตัว ที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็น ญาติพี่น้ อง
เพื่อน หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษต่อบุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคล
นั้นต่างจากบุคคลอื่น เพราะชอบหรือไม่ชอบบุคคลนั้นเป็นการส่วนตัว

-๔(2) ไม่ ก ระท าการใดหรื อ ด ารงต าแหน่ งหรือ ปฏิ บั ติ ก ารใดในฐานะส่ ว นตั ว
ซึ่งก่อให้เกิด ความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่นั้น
(๓) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอานวยความ
สะดวกของทางราชการ ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
6. การกากับติดตาม
6.1 ผู้รับผิดชอบในการกากับติดตาม
6.1.1 ระดับกรม : รองอธิบดีที่ได้รับมอบหมายให้กากับดูแลกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
6.1.2 ระดับหน่วยงาน : ผู้อานวยการ/หัวหน้าหน่วยงาน
6.2 ผู้รายงาน
6.2.1 ระดับกรม:เลขานุการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
6.2.2 ระดับหน่วยงาน: ผู้ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าหน่วยงาน
6.3 วิธีกากับติดตาม
6.3.1 หน่วยงานรายงานผลการดาเนินงานตามแบบฟอร์มสรุปรายงานการรับหรือให้ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด และการตรวจสอบเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานที่มีความเกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง (0600
FM 0112)
6.3.2 กลุ่ ม งานคุ้ ม ครองจริ ย ธรรมจั ด ท ารายงานผลการด าเนิ น งานในภาพรวมของกรม
พร้อมข้อเสนอแนะเชิงพัฒนาเสนอต่อผู้บริหารระดับสูง
6.4 ระยะเวลาการรายงาน
ปีละ 2 ครั้ง (รอบ 6 เดือน และรอบ 12 เดือน)
7. เอกสารอ้างอิง
7.1 คู่มือปฏิบัติงาน 0600 WM 0036การรักษาความเป็นกลางและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
พิจารณาเห็นชอบให้ทุกหน่วยงานดาเนินการ
ลงชื่อ............................................................
(นายโอภาส การย์กวินพงศ์)
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
วันที่ 18 เมษายน 2562

