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พิมพ์ที	่ 	 	 	 	 ห้างหุ้นส่วนจ�ากัดแสงจันทร์การพิมพ์

     ๑๘๘/๔-๕	ซอยแสงจันทร์	๖๗	ถนนเจริญกรุง	แขวงยานนาวา
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 “...	 ซื่อสัตย์สุจริตน้ีมีความส�าคัญ	 เพราะถ้าหากว่าแต่ละคนมีความตั้งใจแล้ว 
แต่ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริต	 ก็ไม่มีเป้าหมายท่ีแน่นอน	 จะสะเปะสะปะไปทางโน้นทีทางนี้ที 
ไม่มีทางส�าเร็จในงานใด	 ๆ	 ฉะนั้น	 การที่มีความซื่อสัตย์สุจริตนั้น	 มีความส�าคัญอยู่อันดับแรก 
ก็คือการให้รู้จักเป้าหมายของงานคือความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ...”

พระราชด�ารัส	ในโอกาสที่	ฯพณฯ	พลเอกเปรม	ติณสูลานนท์	นายกรัฐมนตรี	น�า	ครม.เข้าเฝ้า	ฯ	ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อน 

เข้ารับหน้าที่	ณ	พระต�าหนักจิตรลดารโหฐาน	วันจันทร์ที่	๙	พฤษภาคม	๒๕๒๖

	 “...ในประเทศชาติน้ี	 ก็มีคนท่ีสุจริต	 และมีคนที่ทุจริต	 ถ้าคนที่ สุจริตซึ่งมีมาก 
ไม่สามารถที่จะป้องกันตัวจากทุจริตชน	ก็ท�าให้ประเทศชาติล่มจม...”

พระราชด�ารัสในโอกาสที่ประธานศาลฎีกาน�าผู้พิพากษาประจ�ากระทรวงเฝ้าฯ	ถวายสัตย์ปฏิญาณก่อนเข้ารับหน้าที ่

ณ	ศาลาดุสิดาลัย	วันอังคารที่	๑๑	ตุลาคม	๒๕๔๐	

	 “...ผู้ปฏิบัติราชการ	 จ�าเป็นต้องรู้วิทยาการ	 รู้งานและรู้ดีรู้ชั่วอย่างกระจ่างชัด 
จึงจะสามารถปฏิบัติบริหารงานในความรับผิดชอบให้ถูกตรงเป้าหมาย	 และสัมฤทธิ์ผลที่เป็น 
ประโยชน์เป็นความเจริญที่แท้จริงและยั่งยืนทั้งแก่ตนเองและส่วนรวม...”

พระบรมราโชวาทพระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน	เนื่องในวันข้าราชการพลเรือน	วันพฤหัสบดีที่	๑	เมษายน	๒๕๔๗ 

ณ	พระต�าหนักเปี่ยมสุข	วังไกลกังวล	วันจันทร์ที่	๓๐	มีนาคม	๒๕๔๗



คำานำา

	 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 (สปสช.)	 เป็นหน่วยงานของรัฐ	 มีเป้าหมาย
ในการสร้างหลักประกันสุขภาพให้กับคนไทยทุกคนได้เข้าถึงบริการสาธารณสุขท่ีจ�าเป็น 
โดยไม่มีอุปสรรคทางการเงิน	 ในการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ซึ่งเป็น 
กองทุนขนาดใหญ่มีมูลค่ากว่า	๑๖๐,๐๐๐	ล้านบาทต่อปี	และมีความซับซ้อนเกี่ยวข้องกับ
หลายภาคส่วน	ย่อมมีเรื่องผลประโยชน์เข้ามาเกี่ยวข้องในเกือบทุกกระบวนการ
	 การบริหารจัดการเพื่อมุ ่ ง เป ้าหมายให ้ กับสาธารณชนได ้ประโยชน ์ สูงสุด 
ขณะเดียวกันการใช้จ่ายเงินงบประมาณของประเทศชาติมีความโปร่งใส	 ประสิทธิภาพ	
ประสิทธิผล	 คุ้มค่า	 และมีธรรมาภิบาลนั้น	 จ�าเป็นอย่างยิ่งที่ส�านักงานจะต้องส่งเสริม
สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานซ่ึงประกอบด้วยบุคลากรของ	สปสช.	 ผู้ที่เก่ียวข้องทุกฝ่าย	 และ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้ตระหนักถึงการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตมีธรรมาภิบาล
	 การจัดท�าคู่มือพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานก็เพื่อให้บุคลากรได้ศึกษาและ
น�าไปปฏิบัติให้เกิดผลได้จริง	 โดยการจัดท�าคู่มือนี้มีการระดมสมองจากการจัดประชุม 
เชิงปฏิบัติการเพ่ือให้บุคลากรได้มีส่วนร่วมในการเขียนเรื่องเล่าจากประสบการณ์ที่ได ้
โดยตรง	 หรือโดยอ้อม	 ท้ังน้ีเพื่อให้เป็นกรณีตัวอย่างที่มีความเข้าใจง่าย	 ส่งผลให้เกิด 
การปฏิบัติที่หลีกเลี่ยงการกระท�าที่เป็นการทุจริตหรือผลประโยชน์ทับซ้อน	 โดยคู่มือฉบับนี้ 
ได้จัดท�าขึ้นเป็นปีที่	๒	ซึ่งได้ปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมจากฉบับที่	๑	ปี	๒๕๖๐	ให้มีเนื้อหาและ
กรณีศึกษาและแนวทางในการประพฤติปฏิบัติได้ชัดเจนขึ้น
	 คณะผู้จัดท�าหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานฉบับนี ้
จะเป็นแนวทางที่ดีให้กับบุคลากร	 สปสช.	 ผู้ปฏิบัติงาน	 และผู้ที่เกี่ยวข้อง	 ได้ยึดเป็น
แนวทางหลักของการป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	ในการจัดท�าอาจมีข้อบกพร่อง	 
ไม่ชัดเจนบ้างในบางประเด็น	 คณะผู้จัดท�าขอน้อมรับค�าติชมและค�าแนะน�า	 เพื่อจะได้ 
น�ามาปรับปรุงพัฒนาให้สามารถน�าไปปฏิบัติได้จริงอย่างเป็นรูปธรรมต่อไป

	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 คณะผู้จัดท�า
	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 					 พฤศจิกายน	๒๕๖๑



สารบัญ

คำ�นำ�  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๒
เกริ่นนำ�  ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๔
	 ๑.	 หลักธรรมาภิบาล	(good	governance) ���������������������������������������������������������������๖
	 ๒.	 ผลประโยชน์ทับซ้อน	(conflict	of	interest) �������������������������������������������������������๗
	 ๓.	 ผลประโยชน์ทับซ้อนคือ	คอรัปชั่น	(corruption) ��������������������������������������������������๗
	 ๔.	 ความเสี่ยงกับผลประโยชน์ทับซ้อน �����������������������������������������������������������������������๘
	 ๕.	 การประเมินความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร �����������������������������������๙
	 ๖.	 ปัจจัยที่ท�าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ���������������������������������������������������������������๑๐
	 ๗.	 พฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน �����������������������������������������������������������๑๐
	 ๘.	 แนวทางปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ������������������������������������������๑๑
	 	 ๘.๑	 ส่งเสริมการรับรู้และปฏิบัติตามค่านิยมหลักของคนไทย	๑๒	ประการ
	 	 	 (คณะรักษาความสงบแห่งชาติ	:	คสช.) ������������������������������������������������������๑๑
	 	 ๘.๒	 ส่งเสริมการปฏิบัติตนตามระเบียบคณะกรรมการ
	 	 	 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ว่าด้วยประมวลและวิธีพิจารณามาตรฐาน
	 	 	 จริยธรรมส�าหรับคณะกรรมการ	ผู้บริหาร	และผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมาย
	 	 	 ว่าด้วยหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๙	(code	of	conduct) ���๑๒
	 	 ๘.๓	 ส่งเสริมปฏิบัติตามค่านิยมของส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
	 	 	 (ACCEPT) �������������������������������������������������������������������������������������������������๑๓
	 ๙.	 กรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับความโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อน �����������������������๑๓
 ๑๐.	ประเด็นที่เป็นความเสี่ยงของความไม่โปร่งใส �����������������������������������������������������๒๔
ภ�คผนวก	 ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๒๘
	 ๑.	 ประกาศเจตจ�านงสุจริต ��������������������������������������������������������������������������������������๒๙
	 ๒.	 ประมวลและวิธีพิจารณามาตรฐานจริยธรรมส�าหรับคณะกรรมการ
	 	 กรรมการ	ผู้บริหาร	และผู้ปฏิบัติงานตามกฎหมายว่าด้วย
	 	 หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	พ.ศ.	๒๕๕๙ ���������������������������������������������������������๓๓
	 ๓.	 มาตรการในการด�าเนินงานหลักประกันสุขภาพประจ�าปีงบประมาณ	๒๕๖๑ ����๔๔
อ้�งอิง  ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������๕๒
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เกริ่นนำา

	 การปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส	 เป็นธรรม	 มีความรับผิดชอบเป็นหลักการที่ส�าคัญ 
ในการสร้างประโยชน์สูงสุดให้เกิดขึ้นกับ	ประชาชน	สังคมและประเทศชาติ
	 บุคลากรภาครัฐเป็นตัวจักรท่ีส�าคัญในการสร้างเสริมกระบวนการท�างานภาคราชการ
ให้เกิดความโปร่งใส	ตรวจสอบได้	หรือเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล	 เพราะถ้าบุคลากรภาครัฐ
ในทุกระดับยึดมั่นในระเบียบวินัย	จริยธรรม	และคุณธรรม	อย่างเคร่งครัด	บ้านเมืองย่อมปลอด
ทุจริต	 มีความเจริญก้าวหน้าทางเศรษฐกิจ	 สังคม	 วัฒนธรรม	 ส่งให้เกิดความสงบสุขของคน 
ในชาติอย่างมั่นคงและยั่งยืน
	 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย	พุทธศักราช	๒๕๖๐	หมวด	๖	แนวนโยบายแห่งรัฐ 
มาตรา	 ๗๖	 ก�าหนดว่า	 รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินท้ังราชการส่วนกลาง 
ส่วนภูมิภาค	 ส่วนท้องถิ่น	 และงานของรัฐอย่างอื่น	 ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี	 โดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ 
เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน	 การจัดท�าบริการสาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณ
มีประสิทธิภาพสูงสุด	 เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน	 รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้มีความซื่อสัตย์สุจริต	 และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก	 รวดเร็ว 
ไม่เลือกปฏิบัติ	และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ	
	 รัฐพึงด�าเนินการให้มีกฎหมายเก่ียวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ 
ให้เป็นไปตามระบบคุณธรรม	 โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใด
ใช้อ�านาจ	 หรือกระท�าการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่	 หรือ
กระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 และรัฐพึงจัดให้
มีมาตรฐานทางจริยธรรม	 เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก�าหนดประมวลจริยธรรม
ส�าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น	ๆ	ซึ่งต้องไม่ต�่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว
	 ส�าหรับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน	 พ.ศ.	 ๒๕๕๒	 ก�าหนดให้ข้าราชการและ
บุคลากรในสังกัดพลเรือนทุกต�าแหน่ง	 มีหน้าท่ีต้องด�าเนินการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน	๑๐	ข้อดังนี้
 ๑.	 ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรม และยืนหยัดกระท�าในสิ่งที่ถูกต้อง	และเป็นธรรม
	 ๒.	 ข้าราชการต้องมีจิตสำ�นึกท่ีดี และความรับผิดชอบต่อหน้าที่	 เสียสละ	 ปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความรวดเร็ว	โปร่งใส	และสามารถตรวจสอบได้
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	 ๓.	 ข้าราชการต้องแยกเร่ืองส่วนตัวออกจ�กตำ�แหน่งหน้�ที่ และยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน
	 ๔.	 ข้าราชการต้องละเว้นจ�กก�รแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอ�ศัยตำ�แหน่งหน้�ที่	
และไม่กระท�าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน	และประโยชน์ส่วนรวม
	 ๕.	 ข้าราชการต้องเค�รพ	และปฏิบัติต�มรัฐธรรมนูญ และกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
	 ๖.	 ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้�ที่ด้วย	 คว�มเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง 
ให้บริการแก่ประชาชน	โดยมีอัธยาศัยที่ดี	และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
	 ๗.	 ข้าราชการต้องปฏิบัติต�มกฎหม�ยว่�ด้วยข้อมูลข่�วส�รของท�งร�ชก�ร
อย่างเคร่งครัด	 และรวดเร็ว	 ไม่ถ่วงเวลาให้เน่ินช้า	 และใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการด�าเนิน
งานเพื่อการในหน้าท่ี	 และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน	 ถูกต้อง	 ทันการณ์ 
ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
	 ๘.	 ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธ์ิของง�น รักษาคุณภาพ	 และมาตรฐานแห่งวิชาชีพ
โดยเคร่งครัด
	 ๙.	 ข้าราชการต้องยึดมั่นในก�รปกครองระบอบประช�ธิปไตยอันมีพระมห�กษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
 ๑๐.	ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่�งที่ดีในก�รดำ�รงตน	รักษ�ชื่อเสียง	และภ�พลักษณ์
ของร�ชก�ร
 การจัดให้มีประมวลจริยธรรมก็ดี	 คู่มือพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงานก็ดี	 ย่อมเป็น 
ส่วนส�าคัญในการสร้างแบบมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติตัวทั้งในเรื่องงาน	 และเรื่องส่วนตัว	 
รวมถึงทัศนคติและมโนส�านึกให้มีหลักยึดให้มั่นคง	 แนวทางที่ชัดเจนในการสร้างความโปร่งใส 
และธรรมาภิบาลให้เกิดอย่างเป็นรูปธรรม	 ซ่ึงจะส่งผลให้ปฏิบัติตามได้อย่างเข้าใจ	 มีเป้าหมาย 
ร่วมกัน	 อันจะส่งผลให้เกิดวัฒนธรรมการท�างานในฐานะเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ค�านึงถึงประโยชน์ 
ของสังคมส่วนรวมหรือประโยชน์สาธารณะมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว	 สามารถน�าพาประเทศชาติ 
ให้เจริญก้าวหน้าอย่างยั่งยืนต่อไป



คู่มือพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน6

๑.	หลักธรรม�ภิบ�ล	(good	governance)

 หลักธรรมาภิบาลหรือหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีเป็นหลักการเพื่อการอยู่ร่วมกัน 
ในบ้านเมืองและสังคมอย่างมีความสงบสุข สามารถประสานประโยชน์และคลี่คลายปัญหา
ข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและพัฒนาสังคมให้มีความยั่งยืน คำาว่า “ธรรม�ภิบ�ล” มาจากคำาว่า 
“ธรรม”  (แปลว่า คุณความดี) มาสนธิกับคำาว่า  “อภิ”  (แปลว่า ยิ่ง) และคำาว่า “บ�ล” 
(แปลว่า ปกครองหรือเลี้ยงดู) “ธรรม�ภิบ�ล”  จึงหมายถึง ก�รบริห�รหรือก�รปกครองที่มี 
คว�มถูกต้อง มีคว�มยุติธรรม และมีคุณคว�มดีอย่�งยิ่ง  ซึ่งตรงกับคำาภาษาอังกฤษว่า 
“good governance”

 หลักธรรม�ภิบ�ลของก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี ประกอบด้วย ๑๐ หลัก
 ๑	 หลักประสิทธิผล	 (effectiveness) คือการด�าเนินงานให้ได้ผลตามวัตถุประสงค์ 
	 	 หรือเป้าหมายที่ก�าหนดไว้ในยุทธศาสตร์และแผนงาน
 ๒.	 หลักประสิทธิภ�พ/คุ้มค่� (efficiency/value	for	money)	คือการใช้ทรัพยากร 
	 	 ให้เกิดประโยชน์คุ้มค่าสูงสุด	ทั้งในด้านต้นทุน	เวลา	และคุณภาพ
 ๓.	 หลักก�รตอบสนอง (responsiveness) คือการให้บริการตามความต้องการและ
	 	 ความคาดหวังของผู้ใช้บริการอย่างรวดเร็ว	ทันเวลา	มีคุณภาพ
 ๔.	 หลักก�รตรวจสอบได้/มีคว�มรับผิดชอบ (accountability)	คือการปฏิบัติงาน 
	 	 ตามบทบาทหน้าที่ที่พึงกระท�า	 ด้วยความรับผิดชอบ	 พร้อมรับผิด	 พร้อมส�าหรับ 
	 	 การตรวจสอบและรายงานผล
 ๕.	 หลักก�รคว�มโปร่งใส (transparency)	คือการปฏิบัติงานอย่างเปิดเผย	ตรงไป 
	 	 ตรงมา	ตรวจสอบได้ง่าย	ไม่แอบแผง	ซ่อนเร้น	และปิดบัง
 ๖.	 หลักก�รมีส่วนร่วม (participation) คือการมีกระบวนการที่ให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
	 	 เข้ามามีบทบาทในเรื่องนั้น	ๆ
 ๗.	 หลักก�รกระจ�ยอำ�น�จ (decentralization)	 คือการมอบหมายอ�านาจในการ 
	 	 ตัดสินใจและการด�าเนินงานไปยังหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบในระดับรองลงไป	
 ๘.	 หลักนิติธรรม (rule	of	law) คือการด�าเนินงานด้วยหลักกฎหมาย	มีกฎระเบียบที่ด ี
	 	 ส�าหรับใช้ปฏิบัติ
 ๙.	 หลักคว�มเสมอภ�ค (equity)	คือการให้แต่ละบุคคลมีโอกาส	 ได้รับในสิ่งต่าง	ๆ	 
	 	 อย่างเท่าเทียม	ยุติธรรม	ไม่เลือกปฏิบัติ
 ๑๐. หลักมุ่งเน้นฉันท�มต ิ(consensus	oriented) คือการด�าเนินการให้มีความเห็นชอบ 
	 	 ร่วมกัน	โดยประสานความต้องการที่แตกต่างให้อยู่บนพื้นฐานของประโยชน์ส่วนรวม
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๒.	ผลประโยชน์ทับซ้อน	(conflict	of	interest)

	 ผลประโยชน์ทับซ้อนคือการกระท�าท่ีเป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์	 (conflict	 of	
interest)	 คือสถานการณ์ที่ผู้มีต�าแหน่งและอ�านาจในการตัดสินใจ	 ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง 
ข้าราชการ	 ผู้บริหาร	 หรือเจ้าหน้าที่ในองค์กรไม่ใช้อ�านาจอย่างอิสระเป็นกลางเพื่อประโยชน์ 
ของส่วนรวม	 เนื่องจากมีผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาเกี่ยวข้อง	ท�าให้การใช้อ�านาจหน้าที่เป็นไป
โดยไม่สุจริต	ก่อให้เกิดผลเสียหายต่อรัฐ	
	 การกระท�าท่ีเข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน	 ส�านักงานคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามทุจริตแห่งชาติ	 (ป.ป.ช.)	 ได้ก�าหนดไว้ดังนี้	 (ป.ป.ช.	 ๒๕๖๐	 :	 คู่มือการประเมิน 
ITA	๒๕๖๐)
	 ๑.	 การรับผลประโยชน์ต่าง	 ๆ	 และผลจากการรับน้ันมีผลต่อการตัดสินใจในการ 
	 	 ด�าเนินการตามอ�านาจหน้าที่
	 ๒.	 การท�าธุรกิจกับตัวเองหรือเป็นคู่สัญญาเสียเอง
	 ๓.	 การท�างานหลังจากออกจากต�าแหน่งสาธารณะหรือหลังจากเกษียณ	 โดยใช้อิทธิพล 
  หรือความสัมพันธ์จากท่ีเคยด�ารงต�าแหน่งในหน่วยงานนั้นหาประโยชน์จากหน่วยงาน 
	 	 นั้นเอง
	 ๔.	 การท�างานพิเศษโดยอาศัยต�าแหน่งหน้าที่ราชการสร้างความน่าเชื่อถือ
	 ๕.	 การรับรู้ข้อมูลภายในแล้วน�าข้อมูลนั้นไปหาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง
	 ๖.	 การใช้บุคลากรหรือทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตนและพวกพ้อง
	 ๗.	 การน�าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมืองของตนเอง

๓.	ผลประโยชน์ทับซ้อนคือ	คอรัปชั่น	(corruption)	

 คอรัปชั่น (corruption) ตามพจนานุกรมสังคมศาสตร์ (อุษณา : ๒๕๕๗) ให้ 
คำาจำากัดความว่า “คอรัปชั่น” คือการใช้อำานาจเพื่อให้ได้มาซึ่งกำาไร ตำาแหน่ง ชื่อเสียงเกียรติยศ 
หรือผลประโยชน์เฉพาะกลุ่ม โดยวิถีทางที่ฝ่าฝืนกฎหมายหรือมาตรฐานทางศีลธรรม อาจรวมถึง 
พฤติกรรมเบี่ยงเบนของผู้มีตำาแหน่งในราชการเพื่อให้ได้ผลประโยชน์เข้าตนและพรรคพวก 
ทั้งในด้านสังคม ด้านการเงิน ด้านตำาแหน่ง เห็นได้ว่าการใช้อำานาจหรือตำาแหน่งเพื่อหา 
ผลประโยชน์เข้าตนและพรรคพวก (conflict of interest) เป็นการกระทำาที่ทุจริต (corruption) 
นั้นเอง การทุจริตทุกเรื่องจึงเกี่ยวเนื่องกับการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
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 จากรายงานการวิจัยด้านการทุจริตระหว่างประเทศ โดยสมาคมผู้ตรวจสอบการทุจริต
รับอนุญาต (Association of Certified Fraud Examiners : AFCE) ซึ่งเป็นผู้กำากับดูแล
ด้านการตรวจสอบการทุจริตในประเทศสหรัฐอเมริกา สรุปผลการศึกษาว่า ความเสียหายจาก 
การทุจริตจริงยากที่จะประมาณ หลายองค์การไม่ทราบว่าตนเป็นเหยื่อการทุจริต ค่าความ
เสียหายจากการศึกษาโดยเฉลี่ยประมาณ ๕% ของรายได้ในแต่ละปี เช่น ในปี ค.ศ. ๒๐๑๑ 
ประมาณว่าค่าความเสียหายจากการทุจริตสูงประมาณ ๓.๕ หมื่นล้านเหรียญสหรัฐ 
 วิธีการทุจริตที่พบตามรายงาน แบ่งเป็น ๓ ประเภท คือ ๑) การลักยักยอกและใช้
สินทรัพย์ขององค์กรในทางไม่ชอบ ๒) การคอรัปชั่น และ ๓) การทุจริตในงบการเงิน ซึ่งพบว่า 
การกระทำาทุจริตแบบที่ ๒ หรือการคอรัปชั่น ซึ่งได้แก่การใช้อิทธิพลหรืออำานาจหน้าที่ของตน 
เพื่อผลประโยชน์ที่ไม่ชอบสำาหรับตนเองหรือผู้อื่น เช่น การรับสินบน การรับผลประโยชน์ 
จากการทำาธุรกรรมการค้าหรือสัญญาทางธุรกิจ การเกิดข้อขัดแย้งของผลประโยชน์ (conflict 
of interest) มีทุจริตประเภทน้ีมากเป็นลำาดับท่ี ๒ (๓๓.๔%) หรือคิดเป็นความเสียหาย
ประมาณ ๒๕๐,๐๐๐ เหรียญสหรัฐต่อกรณี (อุษา : ๒๕๕๗) 

๔.	คว�มเสี่ยงกับผลประโยชน์ทับซ้อน

	 โอกาสเกิดการมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นความเส่ียงด้านโอกาสการกระท�าทุจริต
ของบุคลากรขององค์กร	 การด�าเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนภายในหน่วยงาน 
จึงเป็นมาตรการหนึ่งที่ส�าคัญในการป้องกันการกระท�าทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ	 ซึ่งหน่วยงาน 
จะต้องวิเคราะห์ความเสี่ยงท่ีเก่ียวกับการด�าเนินงานของหน่วยงาน	 หรือการปฏิบัติงานของ 
เจ้าหน้าที่ที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน	 และจะต้องจัดให้มีระบบการควบคุมภายใน 
(internal	control)	และการบริหารความเสี่ยง	(risk	management)	เพื่อท�าให้ทุกฝ่ายมั่นใจ
ว่าระบบที่หน่วยงานมีหรือใช้อยู่	 (present)	 มีความเพียงพอ	 เหมาะสม	 และมีประสิทธิภาพ	
(function)	ในการป้องกัน	และแก้ไข	การมีผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างทันกาล
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๕.	ก�รประเมินคว�มเสี่ยงด้�นผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กร

	 การประเมินความเส่ียงด้านทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรเป็นเรื่องจ�าเป็นที่
องค์กรต้องจัดให้มีขึ้น	เพื่อเป็นการทวนสอบในข้อประเด็นต่าง	ๆ	ที่จะท�าให้องค์กรได้ตระหนัก	
และจัดให้มีมาตรการท่ีเหมาะสมควบคุม	 ซ่ึงจะเป็นการจัดการได้อย่างเหมาะสมและเป็น
ประโยชน์สูงสุด	การประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตมีขั้นตอนที่ท�า	๓	ขั้น	คือ

 ๑.	 การระบุความเสี่ยงด้านการทุจริต	เช่น	
	 	 ก.	 ความกดดัน	โอกาสเกิด	และข้ออ้างในการกระท�าทุจริต
	 	 ข.	 ความเสี่ยงที่ฝ่ายบริหารยกเลิกไม่ปฏิบัติตามการควบคุม
	 	 ค.	 ความเสี่ยงในการตกแต่งบัญชีและงบการเงิน
	 	 ง.	 การยักยอกและการใช้สินทรัพย์ขององค์กรในทางที่ไม่ชอบ
	 	 จ.	 การใช้อิทธิพลต�าแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์	
	 	 ฉ.	 อื่น	ๆ 	เช่น	การมีผลประโยชน์ทับซ้อน	การใช้ข้อมูลภายในเพื่อแสวงหาประโยชน ์
	 	 	 การขายความลับ	 การละเมิดกฎหมาย	 เช่น	 ด้านสิ่งแวดล้อม	 ด้านภาษีอากร	 
	 	 	 เป็นต้น
 ๒.	 การประเมินระดับความน่าจะเกิดและผลกระทบ	พิจารณาโดยใช้ดุลยพินิจที่รอบคอบ  
	 	 ทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพควบคู่กัน	 เช่น	ความถี่ที่จะเกิดผลกระทบมีนัยส�าคัญ 
	 	 เพียงใด	
 ๓.	 การจัดการเพื่อตอบสนองความเสี่ยง	 การจัดการความเส่ียง	 มี	 ๔	 วิธีพื้นฐาน	 คือ 
	 	 ๑)	 การหลีกเลี่ยง	(avoid)	ไม่ท�าธุรกรรมกับหน่วยงานที่จะต้องให้สินบน
	 	 ๒)	 การลด	(reduce)	อาจใช้การควบคุมแบบป้องกันไม่ให้เกิดขึ้น
	 	 ๓)	 แบ่งปัน	(share)	โอนส่วนงานเกินออกไป	หรือสร้างพันธมิตรที่มีประสบการณ์เรื่องนี้
	 	 ๔)	 การยอมรับ	(accept)	หากความเสี่ยงอยู่ในระดับที่ยอมได้	ซึ่งหากจัดการไม่คุ้มกับ 
   ที่ลงทุน
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๖.	ปัจจัยที่ทำ�ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

	 เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่รัฐมี	 ๒	 บทบาท	 คือการเป็นผู้ใช้อ�านาจรัฐ	 และในฐานะ
ประชาชน	 ในการปฏิบัติหน้าที่จึงต้องแบ่งแยกเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกจากกัน	 เจ้าหน้าที่
รัฐจึงควรหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ท�าให้เกิดผลประโยชน์ดังนี้
	 ๑.	 ไม่แยกเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวมออกจากกัน
	 ๒.	 มีความคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ
	 ๓.	 มีพฤติกรรมการใช้จ่ายที่ไม่พอเพียง
	 ๔.	 มีการยึดวัตถุนิยม	อยากมี	อยากได้
	 ๕.	 ระบบการตรวจสอบทางกฎหมายยังไม่มีประสิทธิภาพ

๗.	พฤติกรรมที่เข้�ข่�ยผลประโยชน์ทับซ้อน

	 ๑.	 การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญ
	 ๒.	 การหาประโยชน์ให้กับตนเอง	ครอบครัวหรือพวกพ้องโดยใช้ต�าแหน่ง
	 ๓.	 การท�างานหลังเกษียณหลังจากออกจากราชการโดยใช้ประสบการณ์ไปท�างานใน 
	 	 หน่วยงานที่ด�าเนินกิจการประเภทเดียวกัน
	 ๔.	 การท�างานพิเศษโดยธุรกิจที่รับงานจากหน่วยงานต้นสังกัด
	 ๕.	 การน�าข้อมูลลับของราชการไปเปิดเผยเพื่อรับผลประโยชน์
	 ๖.	 การน�าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ในกิจการส่วนตัว
	 ๗.	 การน�าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง
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๘.	แนวท�งปฏิบัติง�นเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
	 การควบคุมแบบป้องกันจะมีผลดีกว่าการตามแก้ไข	 องค์กรจึงต้องมีการควบคุมทั้ง
แบบป้องกันและควบคุมที่จะจัดการกับความเสี่ยงของการเกิดทุจริตให้อยู่ในระดับที่องค์กรรับได้	
 เชิงป้องกัน
	 ๑.	 การสร้างความตระหนักรู้ทั้งองค์กร	เกี่ยวกับแผนการบริหารความเสี่ยงด้านการทุจริต
	 ๒.	 การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน
	 ๓.	 จัดท�าประวัติภูมิหลังของบุคลากร
	 ๔.	 จัดอบรมเรื่องการต่อต้านการทุจริต	ผลประโยชน์ทับซ้อนให้กับบุคลากร
	 ๕.	 ประเมินผลงานและการจ่ายค่าตอบแทนบนพฤติกรรมที่ถูกต้อง	 ไม่อะลุ่มอล่วยต่อ 
	 	 พฤติกรรมที่ไม่ถูกต้อง
	 ๖.	 ก�าหนดวิธีการและระดับการอนุมัติที่เหมาะสม	มีผู้อนุมัติร่วมกันตั้งแต่สองคนขึ้นไป
	 ๗.	 สัมภาษณ์พนักงานที่ลาออก	เกี่ยวพฤติกรรมของผู้ร่วมงาน
	 ๘.	 บุคลากรลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อยืนยันการท�าตามนโยบายและวิธีปฏิบัต ิ
	 	 ที่ก�าหนด
	 ๙.	 บุคลากรลงนามเป็นลายลักษณ์อักษรถึงการไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนในการประชุม 
	 	 ที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ขององค์กร
 ๑๐.	สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
 ๑๑.	ประเมินความเสี่ยงด้านการทุจริตประจ�าทุกปี
 เชิงค้นพบ
	 ๑.	 มีสายด่วนเพื่อรับแจ้งเหตุ	(whistleblower	hotlines)
	 ๒.	 กระบวนการควบคุม	(process	controls)	ซึ่งอยู่ในงานประจ�า	เช่น	การตรวจนับ 
	 	 ทรัพย์สิน 
 เชิงแก้ไข
	 ๑.	 มีการลงโทษทางวินัยที่เคร่งครัด
	 ๒.	 เรียกสินไหมชดเชย
	 ๓.	 แก้ไขวิธีการปฏิบัติงานที่มีข้อบกพร่องซึ่งเป็นสาเหตุของการทุจริต

 ๘.๑	 ส่งเสริมก�รรับรู้และปฏิบัติต�มค่�นิยมหลักของคนไทย	 ๑๒ ประก�ร 
(คณะรักษ�คว�มสงบแห่งช�ติ	: คสช.)
	 	 ๑.	 มีความรักชาติ	ศาสนา	พระมหากษัตริย์
	 	 ๒.	 ซื่อสัตย์	เสียสละ	อดทน	มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพื่อส่วนรวม
	 	 ๓.	 กตัญญูต่อพ่อแม่	ผู้ปกครอง	ครูบาอาจารย์
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	 	 ๔.	 ใฝ่หาความรู้	หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง	และทางอ้อม
	 	 ๕.	 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
	 	 ๖.	 มีศีลธรรม	รักษาความสัตย์	หวังดีต่อผู้อื่น	เผื่อแผ่และแบ่งปัน
	 	 ๗.	 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย	อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง
	 	 ๘.	 มีระเบียบวินัย	เคารพกฎหมาย	ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่
	 	 ๙.	 มีสติรู้ตัว	รู้คิด	รู้ท�า	รู้ปฏิบัติตามพระราชด�ารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
	 	 ๑๐.	รู้จักด�ารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชด�ารัสของ	 
	 	 	 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว	 รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจ�าเป็น	 มีไว้พอกิน 
   พอใช้	ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจ�าหน่าย	และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม 
	 	 	 เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี
	 	 ๑๑.	มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย	และจิตใจ	ไม่ยอมแพ้ต่ออ�านาจฝ่ายต่าง	ๆ	หรือกิเลส 
	 	 	 มีความละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา
	 	 ๑๒.	คำ�นึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม	และของช�ติม�กกว่�ผลประโยชน์ของตนเอง

 ๘.๒	 ส่งเสริมก�รปฏิบัติตนต�มระเบียบคณะกรรมก�รหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ
ว่�ด้วยประมวลและวิธีพิจ�รณ�ม�ตรฐ�นจริยธรรมสำ�หรับคณะกรรมก�ร	 ผู้บริห�ร	 และ 
ผู้ปฏิบัติง�นต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 (code	 of	
conduct) 
 ซึ่งกำาหนดมาตรฐานจริยธรรมที่ทุกฝ่ายต้องยึดถือปฏิบัติเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการดังนี้
	 	 ๑.	 ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย	อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
	 	 ๒.	 ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
	 	 ๓.	 มีจิตส�านึกที่ดี	ซื่อสัตย์	สุจริต	และรับผิดชอบ
	 	 ๔.	 ยึดถือประโยชน์ของประเทศช�ติเหนือกว่�ประโยชน์ส่วนตน
	 	 ๕.	 ยึดมั่นในหลักนิติธรรม	ยืนหยัดท�าในสิ่งที่ถูกต้อง
	 	 ๖.	 ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว	มีอัธยาศัย	และไม่เลือกปฏิบัติ
	 	 ๗.	 ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน	ถูกต้อง	และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
	 	 ๘.	 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน	มีความรับผิดชอบ	รักษามาตรฐาน	มีคุณภาพ	 โปร่งใส	 
	 	 	 และตรวจสอบได้
	 	 ๙.	 ยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพ



คู่มือพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 13

 ๘.๓	 ส่งเสริมก�รปฏิบัติต�มค่�นิยมของสำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ 
(ACCEPT)
  A	 :	 Accountability	 :	 การมุ่งมั่นทุ่มเทรับผิดชอบ	 กระตือรือร้น	 รอบคอบ 
	 	 ให้ความส�าคัญองค์กรมากกว่าส่วนตัว	ไม่เอาเปรียบองค์กรและเพื่อนร่วมงาน	
  C	:	Customer	service	mind	:	การยินดีช่วยเหลือ	ยิ้มแย้ม	แจ่มใส	พัฒนาบริการ 
  อย่างต่อเนื่อง	มุ่งมั่นเน้นประโยชน์ผู้รับบริการโดยไม่ยึดติดเงื่อนไขของตัวเอง	
  C :	 Creativity	 :	 มีความคิดสร้างสรรค์	 มีทัศนคติเชิงบวก	 ยอมรับความคิดใหม่ 
  เสนอทางแก้ไข	สร้างนวัตกรรมต่าง	ๆ	ในการปรับปรุงและพัฒนางานให้เป็นรูปธรรม
  E	 :	 Efficiency	 &	 Excellent	 :	 การมุ่งหวังผลสัมฤทธิ์	 แสวงหาทางเลือกที่มี 
	 	 ประสิทธิภาพ	คุ้มค่ากับทรัพยากร	 (คน	งบประมาณ	 เวลา	 เครื่องมือ	การจัดการ)	 
	 	 ปรับปรุงกระบวนการท�างานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง
  P : Plan	for	the	future	:	การมองภาพในอนาคต	ท�างานอย่างมีล�าดับความส�าคัญ 
  เป้าหมาย	 วางแผนโดยค�านึงถึงสถานการณ์ในอนาคต	 และผลที่เกิดขึ้นระยะยาว 
	 	 วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อวางแผนป้องกันล่วงหน้า
  T	:	Teamwork	:	การท�างานเป็นทีม	ท�าหน้าที่ของตนเองในทีม	ให้เต็มความสามารถ	 
  พัฒนาตนเองเสมอ	เต็มใจช่วยเหลือสมาชิก	โดยไม่ต้องร้องขอ	มีทัศนคติที่ดี	วางใจ 
	 	 กล้าแสดงความเห็นอย่างเปิดเผย	จริงใจ	รับผิดชอบร่วมกัน

๙.	กรณีศึกษ�ที่เกี่ยวข้องกับคว�มโปร่งใสและผลประโยชน์ทับซ้อน

	 กรณีศึกษาดังกล่าวเป็นเรื่องราวท่ีผู้เขียนได้เขียนขึ้นจากประสบการณ์ตรงของตนเอง	
หรือโดยอ้อม	ที่ได้รับฟังมาจากที่อื่น	ๆ	 รวมถึงจากการสมมติเหตุการณ์ขึ้นเพื่อเปรียบเทียบให้
เข้าใจได้โดยง่าย	 โดยหวังให้ผู้ใช้คู่มือนี้มีความเข้าใจในประเด็นการกระท�าที่เป็นผลประโยชน์
ทับซ้อนได้อย่างชัดเจนขึ้นเพื่อหลีกเลี่ยงการกระท�าเช่นเดียวกันนั้น	

๑.	เส้นใหญ่
	 เฉิดโฉม	 เจ้าหน้าท่ีสาวสวยของหน่วยงาน	 มาถึงที่ท�างาน	 ๑๐.๐๐	 น.	 เป็นประจ�า 
ขาเม้าท์บอกว่า	เธอคงเสียเวลาแต่งหน้าท�าผมนาน	สังเกตจากสีสันบนดวงหน้า	ที่เม้าท์ต่อกันว่า 
คงโบกมาหลายชั้น	 เมื่อถึงส�านักงานเธอต้องเดินไปมาทักทายเพื่อนร่วมงานแผนกโน้นแผนกน้ี 
แต่ไม่ใช่ที่แผนกตัวเอง	 เพราะเป็นที่รู ้กันว่าในแผนกของเธอมีงานมากคงไม่มีใครจะมา
ประจ๋อประแจ๋กับเธอด้วย	 กว่าจะได้นั่งโต๊ะท�างานก็	 ๑๑.๐๐	 น.	 เข้าไปแล้ว	 ท�างานอีกช่ัวโมง 
ก็ได้เวลาไปกินข้าว	และก็ต้องกลับมาแต่งหน้าทาปากเพิ่มเติมกว่าจะได้เริ่มงานอีกทีก็	๑๓.๓๐	น. 
เป็นอย่างนี้แทบทุกวัน
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	 ความสามารถของเธอท่ีประจักษ์คือการน�าเสนองานได้อย่างฉาดฉาน	 มองผิวเผิน 
ใครต่อใครคงคิดว่าเธอคงปั้นมันขึ้นมากับมือ	 ขณะที่ความเป็นจริงไม่เป็นเช่นนั้น	 ข้อมูลที่เสนอ
มาจากการรวบรวมผลงานของคนอ่ืนท้ังน้ัน	 ผลการประเมินเธอได้ระดับ	 A	 มาโดยตลอดและ
ได้แต่งตั้งให้เป็นหัวหน้า	 ท่ีเป็นเช่นน้ีก็เพราะผู้บังคับบัญชาระดับเหนือเธอขึ้นไปไม่ได้สะท้อน
ความจริงให้ผู้บริหารได้รับทราบถึงพฤติกรรมดังกล่าว	 เนื่องจากมีความเอ็นดูและชื่นชอบ 
เฉิดโฉมอยู่เป็นการส่วนตัว	และยังต้องการสื่อให้ใคร	ๆ	ได้เห็นว่าตนเองบริหารงานและลูกน้อง 
ได้เรียบร้อยดี	 ซึ่งก็ท�ากันมาเช่นนี้โดยตลอดจนท�าให้ทีมงานมีความทดท้อ	 ว่าท�าดีแต่ไม่มี 
ใครเห็น	 เป็นคนไม่มีเส้น	 พาลให้แบ่งกันเป็นฝักเป็นฝ่าย	 บรรยากาศการท�างานจึงซังกะตาย 
มีแต่คนขอย้ายออกจากส�านักตลอดเวลา
	 พฤติการณ์ของ	 เฉิดโฉม	ดังกล่าว	 เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ	๑๒	 (๑๐)	 “ปฏิบัติตนอยู่
ในระเบียบวินัย	 ตรงต่อเวลา	 รวมทั้งส�ารวจแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองเพื่อพัฒนาการท�างาน
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน”	 ตามระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ว่า
ด้วยประมวลและวิธีพิจารณามาตรฐานจริยธรรมฯ	พ.ศ.	 ๒๕๕๙	และไม่ปฏิบัติตามข้อ	๖	 (๓) 
“ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ส�านักงานด้วยความตั้งใจอุตสาหะ	 เอาใจใส ่
และรักษาประโยชน์ของส�านักงาน”	ตามระเบียบส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย 
วินัย	 การรักษาวินัย	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไข	 การด�าเนินการทางวินัย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗ 
เข้าข่ายเป็นผู้กระท�าผิดวินัย	 ตามข้อ	 ๘	 ของระเบียบส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ว่าด้วย	วินัย	การรักษาวินัย	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข	การด�าเนินการทางวินัย	พ.ศ.	๒๕๕๗ 
(ลงโทษ	ภาคทัณฑ์)
	 ส่วนพฤติการณ์ของผู้บังคับบัญชาระดับเหนือเฉิดโฉมขึ้นไป	 เป็นการไม่ปฏิบัติตาม 
ข้อ	๑๒	 (๑)	 “เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานและหมู่คณะพร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือ 
เก้ือกูลซึ่งกันและกัน”	 และข้อ	 ๑๓	 (๒)	 “ผู้บังคับบัญชาต้องปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
ด้วยหลักคุณธรรม”	 ตามระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ว่าด้วยประมวล
และวิธีพิจารณามาตรฐานจริยธรรมฯ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 และข้อ	 ๖	 (๑)	 “ต้องปฏิบัติหน้าที ่
ด้วยความซ่ือสัตย์	 สุจริตและเที่ยงธรรม”	 ตามระเบียบส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 
ว่าด้วย	วินัย	การรักษาวินัย	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข	การด�าเนินการทางวินัย	พ.ศ.	๒๕๕๗ 
เข้าข่ายเป็นผู้กระท�าผิดวินัย	 ตามข้อ	 ๘	 ของระเบียบส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ว่าด้วย	วินัย	การรักษาวินัย	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข	การด�าเนินการทางวินัย	พ.ศ.	๒๕๕๗ 
(ลงโทษ	ภาคทัณฑ์)	
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๒.	กรรมก�รที่รัก
	 หน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ	 อนุกรรมการ	 และคณะท�างาน 
มากมายหลายคณะ	ทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้มีความรู้ความสามารถและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วม 
ในการบริหารจัดการ	 ตั้งแต่ให้เข้ามามีส่วนในการเสนอความเห็น	 ร่วมวางแผน	 ร่วมท�า	 และ 
ร่วมกันก�ากับติดตาม	ซึ่งก็เป็นไปตามแนวการบริหารจัดการองค์กร	ยุคไทยแลนด์	๔.๐
	 ขวัญตา	 เจ้าหน้าท่ีของหน่วยงาน	 เป็นผู้รับผิดชอบดูแลประสานงานกับคณะกรรมการ 
คณะหนึ่ง	โดยคณะกรรมการชุดนี้มีภารกิจที่ต้องมาประชุมกันประมาณ	๒	-	๓	ครั้งในหนึ่งเดือน	
และในบางครั้งเพื่อท�าให้การประชุมไม่จ�าเจ	 แทนที่จะเป็นการประชุมในส�านักงานเท่าน้ัน 
ก็มีการจัดประชุมนอกพื้นที่โดยไปประชุมต่างจังหวัดกัน	 ในเรื่องนี้ขวัญตาถูกมอบหมายให้เป็น 
ผู้ประสานงานหลัก	 และเธอก็ดูแลเอาใจใส่ต่อคณะกรรมการเป็นอย่างดี	 เป็นไปตามที่ผู้บังคับ 
บัญชาเคยได้สั่งก�าชับว่าให้	 “ดูแลท่านให้ดีล่ะ	 งานเราจะได้ง่าย”	 กรรมการคนใดท่ีไม่มีรถ	 
เธอก็จัดเตรียมรถของส�านักงานไปรับไปส่งถึงท่ีอย่างไม่บกพร่อง	 แถมยังท�าเรื่องเบิกเงิน 
ค่าพาหนะเดินทางให้กับกรรมการคนนั้นเต็มจ�านวน	 ทั้งที่การเดินทางทั้งหมดส�านักงานจัดให้
เรียบร้อย	กรรมการก็คงไม่ได้สังเกตสังกาอะไร	เซ็นรับเงินค่าพาหนะอย่างเต็มอกเต็มใจ	แถมยัง
ให้ความสนิทสนมเอ็นดู	ขวัญตา	และให้ข้อคิดว่า	“ควรประชุมกันบ่อย	ๆ	งานจะได้ก้าวหน้า”		
	 พฤติการณ์ของ	 ขวัญตา	 ดังกล่าว	 เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ	 ๖	 (๓)	 “มีจิตส�านึกที่ดี 
ซื่อสัตย์	 สุจริต	 และรับผิดชอบ”	และข้อ	๑๒	 (๕)	 “ดูแลทรัพย์สินและใช้ทรัพย์สินขององค์กร 
ให้เป็นไปอย่างประหยัด	 คุ้มค่า	 ด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายและสิ้นเปลือง” 
ตามระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ว่าด้วยประมวลและวิธีพิจารณา
มาตรฐานจริยธรรมฯ	 พ.ศ.๒๕๕๙	 และไม่ปฏิบัติตามข้อ	 ๖	 (๒)	 “ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไป	
ตามกฎหมาย	 กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 และประมวลจริยธรรม	 ของส�านักงานและ 
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาต	ิ รวมท้ังมติคณะรัฐมนตรีและนโยบายของรัฐบาล” 
ตามระเบียบส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย	 วินัย	 การรักษาวินัย	 หลักเกณฑ ์
วิธีการ	 และเงื่อนไข	 การด�าเนินการทางวินัย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 เข้าข่ายเป็นผู้กระท�าผิดวินัย 
ตามข้อ	 ๘	 ของระเบียบส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย	 วินัย	 การรักษาวินัย 
หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข	การด�าเนินการทางวินัย	พ.ศ.	๒๕๕๗	(ลงโทษ	ภาคทัณฑ์)	
	 ส่วนพฤติการณ์ของผู้บังคับบัญชาขวัญตา	เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ	๖	(๓)	“ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริตและเที่ยงธรรม”	 ตามระเบียบส�านักงานหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาต ิว่าด้วย	วินัย	การรักษาวินัย	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข	การด�าเนินการทางวินัย	
พ.ศ.	๒๕๕๗	เข้าข่ายเป็นผู้กระท�าผิดวินัย	ตามข้อ	๘	ของระเบียบส�านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาต ิว่าด้วย	วินัย	การรักษาวินัย	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข	การด�าเนินการทางวินัย	
พ.ศ.	๒๕๕๗	(ลงโทษ	ตักเตือน)	
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๓.	สัมมน�สวย	ๆ
 หน่วยงานแห่งหนึ่ง	มีแผนการประชุม	อบรม	สัมมนาเป็นประจ�า	เพื่อพัฒนากระบวนการ 
ท�างานให้มีประสิทธิภาพ	 ส่งเสริมให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และประสานความร่วมมือกัน 
ระหว่างกัน	 สถานที่ในการจัดประชุมเป็นเรื่องใหญ่ที่ต้องมาถกกันว่าจะเป็นที่ใด	 ทะเล	 ภูเขา	 
หรือที่ใดที่ต้องสวย	อาหารอร่อย	จะได้ถ่ายรูป	อัพลงเฟส	ส่งไลน์ไปอวดเพื่อนฝูงให้อิจฉาเล่น
	 ครั้งนี้สรุปได้ว่าไปประชุมกันที่ทะเล	โรงแรมอยู่บนเกาะส่วนตัว	เงียบสงบ	ทิวทัศน์สวย 
หินงาม	 น�้าเย็น	 เห็นปลา	 แถมยังมีการด�าน�้าไปชมปะการังอีกด้วย	 แน่นอนว่าค่าที่พักแพงหูฉี่ 
อย่างไรก็ตามเรื่องนี้ไม่ได้เป็นอุปสรรค	 เพราะท่ีผ่านมาก็จะมีการปรับเกลี่ยค่าใช้จ่ายกัน
อย่างลงตัวทุกครั้งไป	 ไม่มีอะไรผิดระเบียบสักข้อเดียว	 ส�าหรับโปรแกรมกิจกรรมเขียนกัน 
ดูดีมีสาระ	 แต่เอาเข้าจริง	 ประชุม	 ครึ่งวัน	 ไปทัศนศึกษาวันคร่ึง	 ผ่อนคลาย	 ไร้กังวล	 ตกเย็น 
กินซีฟู้ดแซ่บ	ๆ	จนใคร	ๆ	ก็อยากไปร่วมด้วย	หรือถ้ามีโอกาสก็จะขอท�าบ้าง
 เรื่องนี้เป็นข่าวเนื่องจากมีภาพหลุด	จากผู้ที่ไปร่วมงานถ่ายรูปอัพเฟสขณะที่ก�าลัง	ดื่ม	กิน 
เที่ยวกันอย่างสนุกสนาน	 จนมีเสียงถามผ่านสื่อสังคมออนไลน์อย่างหนักถึงความเหมาะสม 
ในการจัดกิจกรรมท�านองน้ีว่า	 “ไปประชุมอะไรกัน	 มีแต่รูปกินกับเที่ยว	 ใช้เงินภาษีให้คุ้มค่า 
กันหน่อย”	
	 พฤติการณ์ดังกล่าว	เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ	๖	(๓)	“มีจิตส�านึกที่ดี	ซื่อสัตย์	สุจริต	และ 
รับผิดชอบ”	และข้อ	๑๒	(๕)	“ดูแลทรัพย์สินและใช้ทรัพย์สินขององค์กรให้เป็นไปอย่างประหยัด 
คุ้มค่า	ด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายและสิ้นเปลือง”	ตามระเบียบคณะกรรมการ 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ว่าด้วยประมวลและวิธีพิจารณมาตรฐานจริยธรรมฯ	พ.ศ.	๒๕๕๙	
และไม่ปฏิบัติตามข้อ	๖	(๒)	“ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย	กฎ	ระเบียบ	ข้อบังคับ	
ประกาศ	และประมวลจริยธรรม	ของส�านักงานและคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
รวมทั้ง	มติคณะรัฐมนตรี	และนโยบายของรัฐบาล”	ตามระเบียบส�านักงานหลักประกันสุขภาพ
แห่งชาต ิว่าด้วย	วินัย	การรักษาวินัย	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข	การด�าเนินการทางวินัย	 
พ.ศ.	๒๕๕๗	เข้าข่ายเป็นผู้กระท�าผิดวินัย	ตามข้อ	๘	ของระเบียบส�านักงานหลักประกันสุขภาพ 
แห่งชาต ิว่าด้วย	วินัย	การรักษาวินัย	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข	การด�าเนินการทางวินัย	
พ.ศ.	๒๕๕๗	(ลงโทษ	ภาคทัณฑ์)	
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๔.	วันหยุด	รับไปชิล	ๆ
	 ส�านักงานของรัฐแห่งหน่ึง	 มีภารกิจในการบริหารกองทุนด้านสุขภาพ	 ซึ่งต้องดูแล
หน่วยงานต่าง	 ๆ	 ทั่วประเทศที่รับเงินจากกองทุน	 ในแต่ละปีเจ้าหน้าที่กองทุนต้องเดินสาย
อธิบายแนวทางการบริหารจัดการเงินงบประมาณให้กับหน่วยงานต่าง	ๆ	 เหล่าน้ี	 ที่เป็นเช่นนี้
ก็เพราะระเบียบการบริหารกองทุนเปลี่ยนแปลงทุกปี	 มากบ้างน้อยบ้างแล้วแต่ปี	 แต่ไม่เคยมี 
ปีไหนที่ไม่เปลี่ยนแปลง	 และรายละเอียดก็มีมากมาย	 หากท�าผิดท�าพลาดอาจถูกร้องเรียน	
ตรวจสอบ	เป็นเรื่องเสียหายใหญ่โตได้
	 ชาติชาย	 เป็นผู้จัดการโครงการของกองทุนย่อยกองทุนหนึ่ง	 หรือ	 PM	 (project	
manager)	 สบช่องทางสร้างรายได้ให้กับตัวเองในการรับเป็นวิทยากรอธิบายถึงระเบียบ 
วิธีการปฏิบัติตามระเบียบที่ออกมาใหม่ให้กับหน่วยงาน	 เขาได้ติดต่อให้หน่วยงานในเขตพื้นที่ 
รับผิดชอบท�าหนังสือเชิญตัวเองมาเป็นวิทยากรบรรยายในวันหยุด		ด้วยเหตุผลที่ว่าเขาไม่สะดวก 
ที่จะไปบรรยายในวันธรรมดาเพราะมีภารกิจในงานประจ�ามาก	 แต่ถ้าเป็นวันหยุดจะสะดวกมาก 
และตัวเองก็ว่างไม่มีไรต้องท�าในวันหยุด	 แต่ในใจก็กระหย่ิมว่าวันหยุดซิดี	 ค่าชั่วโมงบรรยาย
แพงกว่า	 ส�าหรับเงินท่ีน�ามาเป็นค่าวิทยากรบรรยายนั้น	 ชาติชาย	 ก็แนะน�าให้หน่วยบริการ
เจียดเอาจากเงินกองทุนที่หน่วยงานตนเองได้รับ	 ท�าอย่างน้ีกันเป็นประจ�าทุกปี	 ปี	 ๆ	 หน่ึง 
เขารับทรัพย์จากการเป็นวิทยากรมากมายทีเดียว	
	 พฤติการณ์ของชาติชาย	 ดังกล่าว	 เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ	๑๒	 (๗)	 “ปฏิบัติงานด้วย
ความวิริยะ	 อุตสาหะ	ซื่อสัตย์สุจริต	 เสียสละ	ทุ่มเทสติปัญญา	ความรู้ความสามารถ	 ให้บรรลุ
ผลส�าเร็จตามภาระหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบ	 และละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้แก่
ตนเองหรือผู้อื่น”	 ตามระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ว่าด้วยประมวล 
และวิธีพิจารณมาตรฐานจริยธรรมฯ	พ.ศ.	๒๕๕๙	และไม่ปฏิบัติตามข้อ	๗	(๓)	“ต้องไม่อาศัย
หรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยต�าแหน่งหน้าที่ของตนหาประโยชน์ที่มิควรได้ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น”	 
ตามระเบียบส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย	 วินัย	 การรักษาวินัย	 หลักเกณฑ ์
วิธีการ	 และเงื่อนไขการด�าเนินการทางวินัย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 เข้าข่ายเป็นผู้กระท�าผิดวินัย 
ตามข้อ	 ๘	 ของระเบียบส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย	 วินัย	 การรักษาวินัย 
หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข	การด�าเนินการทางวินัย	พ.ศ.	๒๕๕๗	(ลงโทษภาคทัณฑ์)	
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๕.	คู่หู	side	line
 มาลี	 เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ	 รับผิดชอบการประเมินโครงการและยุทธศาสตร์ของส�านักงาน 
เธอมี	 ส�าลี	 เป็นเพื่อนสนิทตั้งแต่เรียนมัธยม	 ปัจจุบัน	 ส�าลีเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง 
นอกจากสอนหนังสือแล้วยังรับท�างานวิจัย	 ประเมินผล	 ให้กับหลายองค์กร	 มาลีสบช่องทาง 
ในการท�ามาหากิน	 ก็เสนอโครงการต่อที่ประชุม	 โดยโน้มน้าวให้เอางานประเมินผลแผนงาน 
ที่เธอรับผิดชอบให้กับ	 อาจารย์ส�าลี	 เป็นผู้ท�า	 อ้างถึงความเชี่ยวชาญ	 มีประสบการณ์สูง 
จนท้ายท่ีสุดงานประเมินชุดน้ีก็ตกเป็นของอาจารย์ส�าลี	 เป็นเงิน	 ๓,๐๐๐,๐๐๐	 บาท	 ซึ่งเธอ 
จะเป็นผู้ออกข้อก�าหนดและเป็นกรรมการตรวจรับเอง	ขณะที่ไม่มีใครในส�านักงานรู้ความสัมพันธ ์
ของคนทั้งสองนี้มาก่อน
	 มาลีกับส�าลี	ตกลงแบ่งงานกันท�า	ด้วยเหตุผลที่ว่า	มาลีรู้งานของแผนงานตัวเองดี	และ 
ส�าลีเองก็ยุ่ง	 ๆ	 มีงานวิจัยในมือหลายชิ้น	 การรับงานวิจัยก็เป็นเครดิตให้กับตัวเองมากพอ 
เงินทองแบ่งให้เพื่อนบ้างจะเป็นไร	 ทั้งสองจึงตกลงกันเรียบร้อยว่าใครรับผิดชอบในส่วนใด 
ในงานชิ้นนี้	 ถึงเวลาส�าลีส่งมอบงานซึ่งมาลีตรวจผ่านให้อย่างสะดวกสบายและรวดเร็ว 
เพราะรู้	 ๆ	 กันอยู่ว่ามาลีท�าเองเกือบทั้งหมด	 เช็คค่าจ้างถูกจ่ายให้กับอาจารย์ส�าลี	 เจ้าของ
โครงการครบถ้วน	 จากน้ันไม่นานเพื่อนร่วมงานก็ได้ตาลุกวาวที่เห็นมาลีถอยรถยุโรปสีเงิน 
ขับมาท�างานอย่างสง่างาม
	 พฤติการณ์ของมาลี	 ดังกล่าว	 เข้าข่ายเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง	 ตามข้อ	 ๙	 (๑)	 
“ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ	 หรือโดยทุจริตเพื่อให้เกิดความเสียหายหรือ 
น่าจะเกิดความเสียหาย	อย่างร้ายแรงแก่ส�านักงานหรือผู้อื่น	ตามระเบียบส�านักงานหลักประกัน 
สุขภาพแห่งชาต ิว่าด้วย	วินัย	การรักษาวินัย	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข	การด�าเนินการ 
ทางวินัย	พ.ศ.	๒๕๕๗	(ลงโทษไล่ออก)	

๖.	คุณช�ย	ส�ยเสมอ
 สมบูรณ์	เจ้าหน้าที่หนุ่มโสด	องค์การของรัฐแห่งหนึ่ง	อยู่กับพ่อแม่วัยเกษียณ	เขาท�างาน 
ในหน่วยงานแห่งนี้มากว่า	 ๑๐	 ปีแล้วในต�าแหน่งเจ้าหน้าที่อ�านวยการงานทั่วไป	 หน้าที่ของ
สมบูรณ์เกี่ยวกับการจัดการด้านเอกสาร	 เช่น	 จัดเตรียมเอกสาร	 จัดส่งเอกสาร	 จัดคิวรถให้
หน่วยงาน	 การมาท�างานของเขาเป็นท่ีรับรู้ของเพื่อนร่วมงานว่าถ้ายังไม่ถึงเวลา	 ๐๙.๓๐	 น. 
จะไม่เห็นสมบูรณ์ที่โต๊ะท�างาน	 แม้ว่าบ้านพักของเขาอยู่ห่างจากส�านักงานแค่	 ๕	 กิโลเมตร 
ขณะที่เขากลับบ้านตรงตามเวลาราชการทุกวันไม่เคยผิดเพ้ียน	 วันหนึ่งมีงานด่วนและส�าคัญมาก 
ที่ต้องจัดรถไปส่งเอกสารเพื่อลงนาม	ปรากฏว่าเอกสารไม่มีใครเอาไปส่งให้	 เนื่องจากสมบูรณ์
ยังมาไม่ถึงส�านักงาน	และก็ไม่มีใครประสานงานในเรื่องนี้ให้ได้
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	 สมบูรณ์ถูกต�าหนิถึงความไม่รับผิดชอบ	 ไม่ใส่ใจใยดีต่อกิจการงานของส�านัก	 การถูก
ต�าหนิในคร้ังนี้ท�าให้สมบูรณ์รู้สึกผิดอยู่บ้าง	 ปรับตัวเองให้มาท�างานเร็วขึ้น	 ตามเวลาราชการ	
แต่ก็เป็นได้เพียง	 ๑	 สัปดาห์	 ก็เป็นเหมือนเดิมอีก	 และจากการที่จัดการเรื่องนี้ได้ไม่เด็ดขาด 
ก็เป็นตัวอย่างให้หลายคนในส�านักงานเริ่มท�าตามสมบูรณ์บ้าง	ก็ไม่เห็นใครจะว่าอะไรได้
	 พฤติการณ์ของ	สมบูรณ์	ดังกล่าว	เป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ	๑๒	(๑๐)	“ปฏิบัติตนอยู่ใน 
ระเบียบวินัย	 ตรงต่อเวลา	 รวมทั้งส�ารวจแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองเพื่อพัฒนาการท�างาน 
ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น”	ตามระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	ว่าด้วย 
ประมวลและวิธีพิจารณมาตรฐานจริยธรรมฯ	 พ.ศ.	 ๒๕๕๙	 และไม่ปฏิบัติตามข้อ	 ๖	 (๓) 
“ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดผลดีหรือความก้าวหน้าแก่ส�านักงานด้วยความตั้งใจอุตสาหะ	 เอาใจใส่ 
และรักษาประโยชน์ของส�านักงาน”	 และข้อ	 ๖	 (๕)	 “ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ส�านักงาน	 
จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ที่รับผิดชอบมิได้”	ตามระเบียบส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ว่าด้วย	วินัย	การรักษาวินัย	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข	การด�าเนินการทางวินัย	พ.ศ.	๒๕๕๗ 
เข้าข่ายเป็นผู้กระท�าผิดวินัย	 ตามข้อ	 ๘	 ของระเบียบส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ว่าด้วย	วินัย	การรักษาวินัย	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข	การด�าเนินการทางวินัย	พ.ศ.	๒๕๕๗ 
(ลงโทษตัดเงินเดือน)	

๗.	ประชุมจนรวย
	 เกศสุดา	 เจ้าหน้าท่ีหน่วยงานของรัฐแห่งหน่ึงรับผิดชอบการจัดประชุม	 เธอจัดการ 
อย่างเบ็ดเสร็จทุกอย่างคนเดียวตั้งแต่ยืมเงิน	ถือเงิน	จ่ายเงิน	และเคลียร์เงิน	ใครต้องการสิ่งใด 
ให้บอก	 โดยเธอจะบริหารจัดการให้ทุกอย่างไม่ว่าจะขาดเหลือส่ิงใด	 เช่น	 ปากกา	 ดินสอ	
กระดาษ	แฟ้ม	อาหารกล่อง	อาหารเบรก	เอกสารประกอบ	เหล่านี้	เป็นต้น	โดยจะไปด�าเนินการ 
จัดซื้อจัดหาให้เองอย่างคล่องแคล่วที่ร้านค้าขาประจ�า	 และจะน�าใบเสร็จ/ใบส�าคัญรับเงิน 
มาเป็นหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินอย่างรวดเร็วครบถ้วน	 จนเป็นที่ไว้วางใจของ 
ผู้บังคับบัญชาเสมอมา
	 คนทั่วไปมักมองเกศสุดาว่าเป็นคนหัวสูง	สังเกตจากการแต่งตัว	การพูดจา	การกินเที่ยว	
การช้อปปิ้ง	 ขาเม้าท์ไปแอบรู้มาว่าเมื่อสองเดือนที่แล้วเธอน�าเงินก้อนใหญ่มาดาวน์รถยนต์หร ู
ป้ายแดง	เรื่องนี้ท�าให้เธอมีภาระสูงขึ้นอย่างแน่นอน	แต่เธอกลบัมวีถิชีวีติฟุง้ฟ๊ิง	กนิเทีย่ว	ช้อปป้ิง	 
เหมอืนเดมิ	 ทัง้ทีมี่ค่าใช้จ่ายเรือ่งรถเพิม่มาอกีมาก	 ขณะทีร่ายได้จากหน้าทีก่ารงานของเธอกย็งั 
คงเดมิทกุประการ	เพื่อน	ๆ	จึงเริ่มสังเกตว่าเอกสารการซื้อของเพื่อใช้ในการประชุมมีทั้งจ�านวน
และราคาสูงขึ้นกว่าปกติ	 และหลักฐานการซื้อขายก็จะมาเป็นบิลเงินสดที่เขียนด้วยลายมือ
คุ้น	 ๆ	 เสมอ	 เรื่องน้ีอยู่ในความสังเกตของเพื่อนร่วมงานด้วย	 สงสัยว่าเธอน่าจะมีผลประโยชน์
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จากการจัดซ้ือต่าง	 ๆ	 จึงท�าบัตรสนเท่ห์ถึงผู้บังคับบัญชาของเกศสุดา	 จนในที่สุดมีการส่ัง
ให้สอบสวน	 ความจริงก็ปรากฏชัดว่ามีหลายรายการที่ไม่ได้จัดซ้ือจริงแต่เขียนบิลปลอมขึ้นมา 
มีหลายรายการที่เขียนบิลราคาสูงกว่าที่ซื้อเป็นเท่าตัว	 เม่ือสอบสวนต่อก็พบว่าเธอได้ท�า
พฤติกรรมเช่นนี้มากว่า	๓	ปีแล้วโดยไม่มีใครคาดถึง
	 พฤติการณ์ของเกศสุดา	ดังกล่าว	เข้าข่ายเป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง	ตามข้อ	๙	(๑)	 
“ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยมิชอบ	 หรือโดยทุจริตเพื่อให้เกิดความเสียหายหรือ 
น่าจะเกิดความเสียหาย	 อย่างร้ายแรงแก่ส�านักงานหรือผู ้อื่น	 ตามระเบียบส�านักงาน 
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย	 วินัย	 การรักษาวินัย	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และเงื่อนไข 
การด�าเนินการทางวินัย	พ.ศ.	๒๕๕๗	(ลงโทษไล่ออก)	

๘.	เป็นเรื่องธรรมด�	
	 สายสวรรค์	 ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่ง	 เธอเป็นที่รู ้จักของเพื่อนร่วมงาน
ทุกคนในหน่วยงานเป็นอย่างดี	 เป็นผู้ให้ความหวังกับเพื่อนร่วมงานในหน่วยงานทุกวันที่	 ๑	
และวันที่	 ๑๖	 ของทุกเดือน	 โดยจะมีการพูดคุยในเรื่องการรับแทงหรือการแนะน�าเลขเด็ด
สลากกินรวบในกลุ่ม	 line	 สนทนากันตลอดทุกวันทุกเวลา	 ไม่เว้นแต่เวลาท�างาน	 และหาก 
ใครถูกรางวัลสลากกินรวบ	 สายสวรรค์ก็จะด�าเนินการเป็นผู้แทนจ่ายเงินน้ันหรือบางครั้ง 
ก็เป็นเจ้ามือรับกินรับจ่ายเองก็มี	 ท�าให้เธอร�่ารวย	 มีเฟอร์นิเจอร์ประดับกายและบารมี 
เหนือกว่าเพ่ือนร่วมงานอื่นในหน่วยงาน	 ท�าให้มีคนในหน่วยงานตั้งข้อสังเกตว่าพฤติการณ์เช่นนี้ 
ผู้ปฏิบัติงานหน่วยงานของรัฐท�าได้ด้วยหรือ????	หรือว่าเป็นเรื่องธรรมดาที่ใคร	ๆ	เขาก็ท�ากัน
	 พฤติการณ์ของ	 สายสวรรค์	 รับแทงหรือเป็นเจ้ามือสลากกินรวบดังกล่าวเข้าข่าย
เป็นการกระท�าที่ผิดกฎหมาย	 และเป็นการไม่ปฏิบัติตามข้อ	 ๖	 (๓)	 “มีจิตส�านึกที่ดี	 ซ่ือสัตย์	
สุจริต	และรับผิดชอบ”	และไม่ปฏิบัติตามข้อ	๖	(๒)	“ต้องปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามกฎหมาย	
กฎ	 ระเบียบ	 ข้อบังคับ	 ประกาศ	 และประมวลจริยธรรม	 ของส�านักงานและคณะกรรมการ
หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	รวมทั้ง	มติคณะรัฐมนตรี	และนโยบายของรัฐบาล”	ตามระเบียบ
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย	 วินัย	 การรักษาวินัย	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และ
เงื่อนไข	 การด�าเนินการทางวินัย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 เข้าข่ายเป็นผู้กระท�าผิดวินัย	 ตามข้อ	 ๘	 ของ
ระเบียบส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิว่าด้วย	วินัย	การรักษาวินัย	หลักเกณฑ์	วิธีการ	
และเงื่อนไข	การด�าเนินการทางวินัย	พ.ศ.	๒๕๕๗	(ลงโทษตัดเงินเดือน)
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๙.	ตกง�น
	 หิ่งห้อย	สมัครเข้าท�างานในหน่วยงานรัฐแห่งหนึ่งในกรุงเทพ	ก่อนมาสมัครที่นี่	เธอเป็น 
พนักงานจ้างของเทศบาลแห่งหน่ึงในจังหวัดไกลโพ้นจาก	 กทม.	 เธอมีประวัติการท�างานที่ดี 
มีผลงานเป็นที่ประจักษ์ในหน่วยงานเดิม	 ถ้าท�างานต่อไปก็น่าจะมีความก้าวหน้าไม่น้อย 
แต่เนื่องจากเธอเห็นประกาศรับสมัครงานในหน่วยงานรัฐแห่งนี้	 และเธอเองก็สนใจอยาก
ท�างานที่หน่วยงานนี้มานานแล้ว	 เมื่อมีต�าแหน่งที่เปิดรับเป็นต�าแหน่งประจ�าและตรงกับ
คุณสมบัติของเธอ	 เธอจึงรีบสมัครทันที	 หลังการสอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ตาม
กระบวนการปกติ	แม้จะมีคู่แข่งหลายคน	เธอก็ได้รับคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน	เมื่อผ่านการเจรจา 
เรื่องเงินเดือนเสร็จและก�าหนดวันเริ่มงานแล้ว	 เธอดีใจมากเพราะคิดว่าได้ต�าแหน่งงานที่
มั่นคงแล้ว	 เธอจึงจัดแจงหาท่ีพักเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ย้ายจากต่างจังหวัดมาอยู่ด้วยกันที่
กรุงเทพ	จะได้ดูแลได้สะดวก	ก่อนเข้าท�างาน	เธอได้รับทราบว่ามีช่วงการทดลองงาน	๔	เดือน	 
ซึ่งเธอก็ไม่ได้ห่วงอะไร	 เพราะเธอตั้งใจจะรับผิดชอบงานอย่างดี	 จะท�างานอย่างเต็มที่ตามที่ได้
รับมอบหมาย	หน่วยงานไหน	ๆ	ก็ต้องทดลองงานอยู่แล้ว
	 เมื่อเร่ิมปฏิบัติงาน	 เธอจึงพยายามท�างานท่ีได้รับมอบหมายให้ดีที่สุด	 เมื่อผ่านไปได้ 
๒	 เดือน	 การท�างานเร่ิมมีปัญหาเน่ืองจากนายยิ่งใหญ่	 ผู้บังคับบัญชาชั้นต้นซึ่งมักจะส่ังงาน 
นอกเหนือหน้าที่อยู่เนือง	 ๆ	 ซึ่งเป็นงานส่วนตัวหารายได้พิเศษของนายยิ่งใหญ่เอง	 ทุกครั้งที่ 
นายยิ่งใหญ่สั่งงานส่วนตัวเธอปฏิเสธไม่ยอมท�าให้เนื่องจากระบบการท�างานที่เดิมไม่มีต้อง 
รับใช้งานส่วนตัวของผู้บังคับบัญชา	 ท�าให้นายยิ่งใหญ่ไม่พอใจและเริ่มมีอคติต่อเธอ	 บางครั้ง 
ก็ต�าหนิเธอว่าตอบสนองงานช้า	 งานทุกอย่างต้องเป็นไปด้วยความเร่งด่วนต้องการให้ท�าทันท	ี
และนายยิ่งใหญ่มักสั่งงานเธอทางไลน์ของหน่วยงานเสมอทั้งท่ีรู้ว่าเธอไม่มี	 Smartphone 
เธอจึงไม่สามารถรับค�าสั่งเร่งด่วนได้ทันที	 เธอก็ได้รีบปรับปรุงโดยไปซื้อ	 Smartphone	 มา
ใช้งานทันที	 ด้วยงานมากท�าให้เธอต้องท�างานเกินเวลาปกติอยู่เสมอ	 แต่ก็ท�าด้วยความเต็มใจ 
ไม่เคยขาด	 ลา	 มาสาย	 หรือมีปัญหากับผู้ร่วมงาน	 พอครบก�าหนด	 การทดลองงาน	 ๔	 เดือน	 
นายยิ่งใหญ่ได้เรียกเธอไปพบและแจ้งด้วยวาจาว่าไม่ผ่านการทดลองงาน	จะให้เธอพ้นสภาพ 
ในทันที	 โดยยกตัวอย่างงานที่ไม่ผ่านการทดลองงาน	เช่น	บันทึกการประชุมมักพบค�าผิดอยู่เสมอ 
การประสานงานไม่ดี	 ไม่อ�านวยความสะดวกในการเชิญบุคคลภายนอกมาร่วมประชุม	 จนต้อง
เลื่อนการประชุมออกไปหลายครั้ง	 ในการประชุมกับคณะกรรมการต่าง	 ๆ	 เธอไม่ได้ลุกเดิน 
ไปมาเพื่อให้บริการแก่กรรมการอย่างท่ีคนอื่นท�ากัน	 ซึ่งเธอก็ได้ชี้แจงแล้วว่าได้รับมอบหมาย
ให้จดบันทึกการประชุมเธอจึงพยายามท�าหน้าท่ีบันทึกการประชุมให้ละเอียดและดีที่สุด 
ซึ่งนายยิ่งใหญ่ก็ไม่รับฟังโดยบอกเธอว่าคนอื่นท�าได้เธอก็ต้องท�าได้
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 เธอตกใจอย่างมากรู้สึกว่าได้รับการประเมินอย่างไม่เป็นธรรม	จึงขอโอกาสชี้แจงข้อเท็จจริง 
ในเรื่องต่าง	 ๆ	 แต่นายยิ่งใหญ่แจ้งว่าจะให้ทางฝ่ายบุคคลรีบออกค�าสั่งให้เธอออกจากงาน 
โดยเร็ว	 จะได้รีบเปิดรับสมัครเพื่อให้คนใหม่เข้ามาท�างานแทน	 มิฉะนั้นอาจท�าให้งานเสียหาย 
เธอจึงไปร้องทุกข์กับฝ่ายบุคคลซึ่งฝ่ายบุคคลได้แจ้งกับเธอว่าขณะน้ีก�าลังมีการเปิดรับ 
ต�าแหน่งใหม่หลายต�าแหน่งเธอสามารถสมัครได้	 เพราะคุณสมบัติตรงกับที่ประกาศ 
การสมัครต�าแหน่งใหม่จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ	 แต่ขอให้ลาออกไปก่อนเน่ืองจาก
หากเธอถูกสั่งให้ออกเพราะไม่ผ่านการทดลองงาน	 เธอจะไม่สามารถสมัครต�าแหน่งใด	 ๆ 
ได้อีก	 เธอจึงจ�าเป็นต้องยื่นใบลาออก	 จากนั้นได้สมัครในต�าแหน่งต่าง	 ๆ	 ของหน่วยงานนี้ 
แต่ก็ไม่ได้รับการเชิญเข้าสัมภาษณ์จากนายยิ่งใหญ่ซึ่งเป็นหัวหน้าแต่อย่างใด	เธอเดือดร้อนมาก 
จากการตกงานในครั้งนี้	 เพราะเธอไม่มีเงินสะสม	และมีรายจ่ายที่ต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ทุกวัน 
เธอจึงร้องทุกข์ไปที่ผู้อ�านวยการของหน่วยงานนี้โดยตรงแต่ได้รับค�าตอบว่าก็เธอขอลาออกไปเอง 
ไม่ได้มีใครบังคับเธอจึงไม่มีสิทธิที่จะร้องทุกข์ใด	ๆ 	จากหน่วยงานได้	เธอทดท้อต่อระบบอย่างมาก 
แต่ก็ไม่สิ้นหวังเสียทีเดียวโดยเดินหน้าหาความเป็นธรรมในการเลิกจ้างครั้งนี้กับทุกหน่วยงาน 
ที่รับเรื่องร้องเรียน	 และได้มีการฟ้องคดีต่อศาลปกครองจนมีค�าพิพากษาถึงที่สุดให้หิ่งห้อย	
ชนะคดี	 กลับเข้าปฏิบัติงานเป็นเจ้าหน้าท่ีในต�าแหน่งเดิม	 โดยให้เพิกถอนค�าสั่งลาออก
เน่ืองจากไม่ใช่เจตนาท่ีแท้จริงโดยส�าคัญผิดว่าจะได้กลับมาปฏิบัติในต�าแหน่งที่รับใหม่ตาม 
ค�าแนะน�าของเจ้าหน้าที่ส�านักบริหารทรัพยากรบุคคล	 และในค�าพิพากษาให้มีประเมินผล 
การทดลองปฏิบัติงานของหิ่งห้อย	 ใหม่อย่างเป็นธรรมตามข้อเท็จจริงและหลักเกณฑ์ที่ก�าหนด
ต่อไปและให้หน่วยงานนั้นชดใช้ค่าเสียหายให้กับหิ่งห้อย	ในช่วงที่ไม่ได้ปฏิบัติงานตามจ�านวนเงิน 
ในค�าฟ้องพร้อมดอกเบี้ยจนถึงวันช�าระเสร็จ
	 จากค�าพิพากษาดังกล่าว	 ท�าให้หน่วยงานน้ันต้องรับผิดชดใช้ค่าเสียหายให้กับหิ่งห้อย	
ต่อมาได้มีการไล่เบ้ียสอบสวนหาผู้รับผิด	 พบหลักฐานว่านายยิ่งใหญ่จงใจกล่ันแกล้งประเมิน
ผลทดลองการปฏิบัติงานหิ่งห้อยด้วยความอคติไม่เป็นธรรม	 ซึ่งพฤติการณ์ของนายยิ่งใหญ่ 
ดังกล่าวเป็นการไม่ปฏิบัติ	 ตามข้อ	๑๓	 (๒)	 “ผู้บังคับบัญชาต้องปกครองดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา
ด้วยหลักคุณธรรม”ตามระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ	 ว่าด้วยประมวล
และวิธีพิจารณามาตรฐานจริยธรรมฯ	พ.ศ.๒๕๕๙	และไม่ปฏิบัติตาม	ข้อ	๖	 (๑)	“ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์	 สุจริตและเท่ียงธรรม	 และฝ่าฝืนข้อห้ามตามข้อ	 ๗	 (๗)	 “ต้องไม่
กระท�าการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้ง	กดขี่หรือข่มเหงกันในการปฏิบัติหน้าที่”	ตามระเบียบ
ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วย	 วินัย	 การรักษาวินัย	 หลักเกณฑ์	 วิธีการ	 และ
เงื่อนไข	 การด�าเนินการทางวินัย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 เข้าข่ายเป็นผู้กระท�าผิดวินัย	 ตามข้อ	 ๘	 ของ
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ระเบียบส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิว่าด้วย	วินัย	การรักษาวินัย	หลักเกณฑ์	วิธีการ	
และเงื่อนไข	 การด�าเนินการทางวินัย	 พ.ศ.	 ๒๕๕๗	 (ลงโทษตัดเงินเดือน)	 และต้องรับผิดชดใช้ 
ค่าเสียหายเป็นจ�านวนเงินที่หน่วยงานต้องจ่ายให้กับหิ่งห้อยอีกด้วย	

๑๐.	ล�น�นไปหน่อย
	 อิงฟ้า	 เจ้าหน้าที่หน่วยงานของรัฐแห่งหนึ่ง	 ไม่มาปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่	 ๑๗	 เมษายน	
๒๕๖๐	ต่อมาในวันที่	๑๖	พฤษภาคม	๒๕๖๐	ได้กลับมาปฏิบัติงานตามปกติ	และได้ยื่นใบลา
ต่อผู้บังคับบัญชา	 โดยมีใบรับรองแพทย์ประกอบ	 ซึ่งแพทย์ผู้ตรวจรักษารับรองว่า	 อิงฟ้าป่วย
เป็นโรคตับอักเสบและแรงดันโลหิตต�่า	ควรพักรักษาตัวเป็นเวลา	๑๕	วัน	และระยะเวลาที่ไม่มา
ปฏิบัติงานอีก	๑๔	วัน	อ้างว่ามีอาการหน้ามืด	เป็นลมอ่อนเพลีย	ไม่สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้ 
จึงพักรักษาตัวต่อโดยมิได้ไปพบแพทย์โดยไม่ได้แจ้งให้ผู ้บังคับบัญชาหรือผู้ร่วมงานทราบ 
หลังจากที่นางอิงฟ้า	 ยื่นใบลาแล้ว	 ผู ้บังคับบัญชาได้พบหลักฐานจาก	 Social	 network 
ในช่วงเวลา	 ๑๔	 วันท่ีอ้างว่า	 หน้ามืดเป็นลมอ่อนเพลียจนมาท�างานไม่ได้นั้น	 มีภาพถ่ายของ 
อิงฟ้าปรากฏใน	Face	book	ได้ไปเที่ยวต่างประเทศกับเพื่อนร่วมรุ่น	และในภาพถ่ายมีการดื่ม 
เครื่องดื่มแอลกอฮอร์	 เต้นร�า	 ร้องเพลงกับเพื่อนอย่างสนุกสนานตลอดระยะเวลา	๑๔	 วันนั้น	 
ผู้บังคับบัญชาจึงอนุญาตการลาป่วยเฉพาะระยะเวลาตามความเห็นของแพทย์	 ๑๕	 วันเท่านั้น	
ส่วน	 ๑๔	 วันหลังไม่อนุญาตการลาป่วยเนื่องจากไม่เช่ือว่าอิงฟ้า	 เป็นลม	 หน้ามืด	 อ่อนเพลีย 
จนไม่สามารถกลับมาปฏิบัติงานได้จริง		
	 พฤติการณ์ของอิงฟ้า	 ดังกล่าวเป็นการไม่ปฏิบัติ	 ตามข้อ	 ๖	 (๓)	 “มีจิตส�านึกท่ีดี 
ซื่อสัตย์สุจริต	 และรับผิดชอบ”	 ตามระเบียบคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ
ว่าด้วยประมวลและวิธีพิจารณามาตรฐานจริยธรรมฯ	พ.ศ.	๒๕๕๙	และไม่ปฏิบัติตาม	ข้อ	๖	(๕) 
“ต้องอุทิศเวลาของตนให้ส�านักงาน	 จะละท้ิงหน้าที่ที่รับผิดชอบมิได้	 และฝ่าฝืนข้อห้าม 
ตามข้อ	 ๗	 (๑)	 “ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา	 การรายงานโดยปกปิดข้อความซึ่งควร
ต้องแจ้งถือว่าเป็นการรายงานเท็จด้วย”	 ตามระเบียบส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาต ิ 
ว่าด้วย	วินัย	การรักษาวินัย	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข	การด�าเนินการทางวินัย	พ.ศ.	๒๕๕๗ 
เข้าข่ายเป็นผู้กระท�าผิดวินัย	 ตามข้อ	 ๘	 ของระเบียบส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ
ว่าด้วย	วินัย	การรักษาวินัย	หลักเกณฑ์	วิธีการ	และเงื่อนไข	การด�าเนินการทางวินัย	พ.ศ.	๒๕๕๗ 
(ลงโทษตัดเงินเดือน)	
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๑๐.	ประเด็นที่เป็นคว�มเสี่ยงของคว�มไม่โปร่งใส

ประเด็น คว�มเสี่ยงที่จะเกิดคว�มไม่โปร่งใส

๑.		ผู้จัดการโครงการ	 (project	manager	 

:	PM)	จัดประชุม/อบรม	ยืมเงินจ�านวนมาก 

ในการ เตรี ยมจั ดประชุ ม 	 โดย เป ็ น 

ผู้ด�าเนินการเองทั้งกระบวนการ

งานบริหารไม่มีระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

		ระบบวางบิลกับโรงแรม/สถานท่ีจัดประชุม	 (ค่าที่พัก-

อาหาร-ค่าเช่าห้องประชุม)

		การจัดซื้อวัสดุในการประชุม/การจ้างเหมาจัดนิทรรศการ

หรือบู๊ท

		บุคลากรระดับพนักงานโครงการช่วยสนับสนุนจัดท�าทะเบียน 

รายชื่อ/ช่วงลงทะเบียนหน้างาน/จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์/

สรุปเอกสารหลักฐานแนบล้างเงินยืมส่งให้	 PM	 ตรวจ

สอบก่อนส่งให้งานการเงิน

		ระบบจัดคนเข้าพักตามจริงโดยไม่มีเจ้าหน้าที่งานบริหาร

ตรวจสอบ	(re-check)

๒.	การใช้รถของส�านักงาน 		ขออนุมัติใช้รถส่วนตัวไปปฏิบัติงาน	แต่ออกนอกเส้นทาง 

เป็นส่วนใหญ่	(แวะเที่ยว/ธุระส่วนตัว)

	ใช้รถส�านักงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว

		ช่วงนอกเวลาท�าการน�ารถส�านักงานไปจอดที่บ้านพักส่วนตัว

ซึ่งอาจเป็นที่ที่ไม่เหมาะสม/ปลอดภัย	 เช่น	 ข้างถนน 

(ไม่มีรั้วรอบขอบชิด)	 ทรัพย์สินของส�านักงานอาจสูญหาย

หรือเสียหายได้ง่าย

๓.	 การจัดซื้อวัสดุที่ มีในพื้นท่ี/จ ้างเหมา 

ด�าเนินงาน
		PM	มีการสั่งซื้อวัสดุส�านักงานนอกพื้นที่	ทั้ง	ๆ 	ที่รายการ

และคุณภาพใกล้เคียงกับของในพื้นที่

	มีการรับส่วนลดราคาจากร้านค้า	(%)	แต่เบิกเงินเต็มจ�านวน

		จ้างเหมาด�าเนินงานใช้ชื่อผู้อื่นรับเงิน	แต่	PM	ด�าเนินการเอง

เช่น	งานบันทึกข้อมูล,	เขียนโปรแกรม	ฯลฯ
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ประเด็น คว�มเสี่ยงที่จะเกิดคว�มไม่โปร่งใส

๔.	การขออนุมัติเดินทาง	 		เบิกจ่ายใช้รถส่วนตัว	แต่ปฏิบัติจริงใช้รถโดยสารประจ�าทาง

/รถตู้ประจ�าทาง

		เบิกค่าเดินทางโดยรถไฟ	แต่ไม่มีการแนบกากตั๋วเพื่อส่งเบิก

(เพราะไม่ได้เดินทางจริง/พาหนะที่เดินทางราคาถูกกว่า

รถไฟและระเบียบไม่ได้ให้แนบกากตั๋ว)

๕.	การด�าเนินการตามนิติกรรมสัญญา 		คณะอนุกรรมการ	บางคน	(เป็นอาจารย์จากสถาบันการศึกษา

ในพื้นที่)	เข้ามารับท�านิติกรรมสัญญา	เช่น	การประเมินผล 

การส�ารวจ	เป็นต้น

		ภาคประชาชนรับท�าสัญญาด�าเนินงาน	แต่บางขั้นตอน	เช่น 

การจัดประชุมหารือคณะท�างาน	 การสรุปบทเรียน	 มาใช้

จากงบบริหารจัดการของส�านักงาน	 แต่ส่งสรุปรายงาน

ผลเลี่ยงไม่ระบุวัน	 เวลา	 สถานที่จัด	 (แสดงถึง	 PM 

ผู้รับผิดชอบรับทราบด้วย)

	PM	ไม่มีการออกติดตามการด�าเนินงานจริง

๖.	การบริหารงบประมาณของส�านักงาน 		ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่รับค่าตอบแทนวิทยากร	 โดยเป็น

โครงการที่หน่วยงานของตนสนับสนุนงบประมาณ	

		สนับสนุนโครงการให้หน่วยงานอื่นเป็นผู้จัด	เช่น	ประชุม 

/ศึกษาดูงาน	 แล้วให้ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่ไปร่วมกิจกรรม

ท่องเที่ยวใน-นอกประเทศ

		จัดประชุม/อบรม/ศึกษาดูงานนอกพื้นที่บ่อย	ๆ 	ไม่สามารถ

วางบิลได้	(PM	ยืมเงินไปด�าเนินการเองทั้งหมด)

		ไปติดตามงานในพื้นที่	 แต่เบิกทั้งค่าอาหารกลางวัน/เบรก

และเบ้ียเลี้ยงเต็มจ�านวน	 โดยไม่หักค่าอาหาร	 (อ้าง

หนังสือแจ้งของส�านักการเงินเรื่องการเบิกจ่ายค่าเบี้ยเลี้ยง)

๗.	เบิกจ่ายค่าที่พัก 		เบิกจ่ายค่าที่พักแบบเหมาเต็มราคา	แต่ไม่ได้เดินทางไปจริง

หรือไปพักโรงแรมที่มีราคาถูกกว่าราคาเหมา
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ประเด็น คว�มเสี่ยงที่จะเกิดคว�มไม่โปร่งใส

๘.		การเปิดเผยข้อมูลให้ผู้มีส่วนได้เสียทราบ

ก่อน	(เป็นการส่วนตัว)
		ผู ้ที่มีอ�านาจอนุมัติแผนงานและทิศทาง/รูปแบบการ

จัดสรรเงินต่าง	ๆ	ให้กับหน่วยบริการหรือภาคส่วนอื่น	ๆ	

ได้ทราบล่วงหน้าก่อน

๙.		การเปิดเผยข้อมูลแผนการจัดซื้อจัดจ้าง

และซักชวนพวกพ้องให้มาเสนอราคา
		การขออนุมัติงบประมาณจัดซื้ออุปกรณ์ใด	หรือในส่วน

พัฒนาระบบใด	ๆ 	เมื่อผ่านการอนุมัติแล้วจะมีการติดต่อ

ประสานหาบริษัท/หน่วยงานเพ่ือจะขอข้อเสนอก�าหนด	

ราคาและเขียน	TOR	ล็อกเอาตามที่ได้คุยกันไว้แล้ว

๑๐.		การออกเลขในระบบสารบัญไว้ก่อน/

ย้อนกลับไปเอาเลขสารบัญอื่นมาใช้แทน
		การส่งงานของคู่สัญญาไม่ทันตามก�าหนด	(ท�างานไม่เสร็จ)

แต่ท�าเรื่องมาลงรับและล็อกเลขรับไว้ก่อนเพื่อไม่ให้เกิน

ระยะเวลาส่งมอบงานหรือหากไม่ได้จองเลขไว้ก็ย้อน

กลับไปเอาเลขที่หนังสืออื่นที่ไม่ค่อยจ�าเป็นมาใช้แทน

๑๑.	การเลือกปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรม 		การอนุมัติงบประมาณสิทธิสวัสดิการของส�านักงานไม่เป็น

ในทิศทางเดียวกันทั้งองค์กร

		การให้ความช่วยเหลือเป็นพิเศษเพื่อผลประโยชน์ตอบแทน 

บางอย่าง	ส�าหรับตนเองและพวกพ้องหรือบุคคลอื่น

๑๒.	การเก็บเงินเจ้าหน้าที่เพิ่มเติม 		การเรี่ยไรแกมบังคับให้เจ้าหน้าที่บริจาคเงิน	 เพ่ือน�ามา 

ท�ากิจกรรมต่าง	ๆ	ของหน่วยงาน	เช่น	ไว้เป็นค่ารับรอง	

สันทนาการ	

๑๓.		การคัดเลือกบุคลากรเข้ามาโดยใช้ระบบ

เส้นสาย
		รับเด็กฝากโดยอ้างว่าเลือกบุคคลท่ีมาจากกระทรวง 

สาธารณสุขไว้ก่อน	 โดยให้เหตุผลถึงความสามารถใน 

การติดต่อประสานงานกับ	โรงพยาบาล/หน่วยบริการได้ด ี

/ผู้บริหารฝากมา

๑๔.	การจัดท�าโครงการหลอก 		การเขียนก�าหนดการหลอกไม่มีการท�ากิจกรรมครบตาม

เวลา	 และใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการสันทนาการและ

ท่องเที่ยว
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ประเด็น คว�มเสี่ยงที่จะเกิดคว�มไม่โปร่งใส

๑๕.	การไม่ด�าเนินการเอาเรื่องให้ถึงที่สุด 		กรณีท่ีมีการทุจริตหรือตรวจสอบและตัดสินว่าผิดจริง 

ก็ไม ่ด�า เนินการให ้ถึ งที่สุดทั้ งทางแพ ่งและอาญา 

กลับปล่อยให้ออกไปและเรื่องเงียบไปในที่สุด

๑๖.		ท�างานล่วงหน้าก่อนวันท่ีท�าสัญญาและ

การก�าหนดค่างานที่เอื้อต่อผู้รับจ้าง
	การให้งานแก่ผู้รับจ้างก่อนการท�าสัญญา	เข้าข่ายการฮั้ว

		การก�าหนดงวดเงินงวดงานที่อาจดูเหมือนเอื้อต่อผู้รับเหมา

เช่น	 งวดแรกให้เงินถึง	 ๘๐%	หลังวันท�าสัญญา	 (ซึ่งยัง

ไม่มีผลงานใด	ๆ	เลย)

๑๗.	จัดสรรสวัสดิการไม่เป็นธรรม 		หน่วยงานได้รับเงินสนับสนุน/ผลประโยชน์อื่น	 ๆ	 จาก

ธนาคารแห่งหนึ่งที่ได้ฝากเงินไว้	 ประโยชน์ท่ีได้รับ

จัดสรรให้กับบุคลากรภายในไม่ชัดเจน	และไม่ทั่วถึง	

๑๘.		การเบิกค่าอาหาร/อาหารว่างในการ

ประชุมเต็มอัตราที่ก�าหนด	 ความจริง

จ่ายในราคาที่ถูกกว่า

		การใช้ใบส�าคัญรับเงินแทนใบเสร็จ	 เป็นช่องทางที่ท�าให้

ผู้เบิกเพิ่มราคาค่าอาหาร/อาหารว่าง	 ได้สูงสุดตามอัตรา

ที่ก�าหนด	ทั้งที่จ่ายจริงราคาถูกกว่า

๑๙.	การเบิกจ่ายค่าพาหนะเดินทาง	(แท็กซี่) 		เบิกเงินมากกว่าค่าใช้ที่เกิดขึ้นจริง	 (จ�านวนสูงที่ไม่สมเหต ุ

สมผล)

๒๐.		การขออนุมัติ เดินทางไปประชุมกับ

หน่วยงานภายนอก
		ไม่มีการประชุมจริง	หรือสาระการประชุมไม่ค่อยเกี่ยวข้อง

กับภารกิจของผู้ขออนุมัติ

๒๑.		การขออนุมัติเดินทางไม่สอดคล้องกับ

การปฏิบัติภารกิจ
		ภารกิจที่ผู้ขออนุมัติเดินทางสามารถท�าให้แล้วเสร็จภายใน

เวลาที่สั้นกว่า	 แต่ขออนุมัติยาวนานกว่า	 (สามารถท�า

เสร็จได้ภายใน	๓	 วันท�าการ	 แต่ขออนุมัติ	 ๕	 วัน)	 เพื่อ

จะได้เวลาที่เหลือพักผ่อนขณะเดียวกันยังได้รับเบี้ยเลี้ยง

และค่าที่พักครบตามวันที่ขออนุมัติ	(ขอเบิกแบบเหมาจ่าย)

๒๒.	ใบเสร็จเขียนขึ้นได้เองตามใจชอบ 		มีการตกลงกับผู้ประกอบการรายเล็ก	(ที่มีความสนิทสนม

/คุ ้นเคย)	 ขอใช้ใบเสร็จเพื่อเขียนขอเบิกค่าใช้จ ่าย 

อันเป็นเท็จ

๒๓.		เปลี่ยนแปลงสาระภายในโครงการ 

หลังจากขอและได้รับการอนุมัติแล้ว
		แก้ไขเปลี่ยนแปลงรายละเอียดภายในโดยท่ีผู้อนุมัติแต่เดิม

ไม่ทราบ	 เช่น	 เพ่ิมกลุ่มเป้าหมาย	 เพ่ิมค่าถ่ายเอกสาร 

มีการจัดอาหารเพิ่มเติมเพื่อน�ามาบริโภคกันเอง
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ภ�คผนวก



คู่มือพัฒนาความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 29

๑.	ประก�ศเจตจำ�นงสุจริต
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๒.	ประมวลและวิธีพิจ�รณ�ม�ตรฐ�น
จริยธรรมสำ�หรับคณะกรรมก�ร	กรรมก�ร	
ผู้บริห�ร	และผู้ปฏิบัติง�นต�มกฎหม�ย
ว่�ด้วยหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ

พ.ศ.	๒๕๕๙
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๓.	ม�ตรก�รในก�รดำ�เนินง�น
หลักประกันสุขภ�พ

ประจำ�ปีงบประม�ณ	๒๕๖๑
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อ้างอิง

๑.	 รัฐธรรมนูญแห่งร�ชอ�ณ�จักรไทย	ปี	พ.ศ.	๒๕๖๐
๒.	 ส�านักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ	 (ก.พ.ร.),	 ๒๕๕๕	หลักธรรม�ภิบ�ลของ 
	 ก�รบริห�รกิจก�รบ้�นเมืองที่ดี	 (Good	 Governance),	 ส�านักพิมพ์คณะรัฐมนตร ี
	 และราชกิจจานุเบกษา,	กรุงเทพมหานคร.
๓.	 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,	 ระเบียบสำ�นักง�นหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ 
 ว่�ด้วย	วินัย	ก�รรักษ�วินัย	และหลักเกณฑ์	วิธีก�ร	และเงื่อนไข	ก�รดำ�เนินก�รท�งวินัย
	 พ.ศ.	๒๕๕๗. 
๔	 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,	ระเบียบคณะกรรมก�รหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ	 
	 ว่�ด้วย	 ประมวลและวิธีพิจ�รณ�ม�ตรฐ�นจริยธรรมสำ�หรับคณะกรรมก�ร	 กรรมก�ร 
	 ผู้บริห�ร	และผู้ปฏิบัติง�นต�มกฎหม�ยว่�ด้วยหลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ	พ.ศ.	๒๕๕๙.
๕.	 ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,	 ค่�นิยมองค์กร	 :	 ACCEPT	 ของสำ�นักง�น 
	 หลักประกันสุขภ�พแห่งช�ติ.
๖.	 ส�านักกฎหมาย,	ส�านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ,	เอกส�รประกอบก�รบรรย�ยเรื่อง  
	 ผลประโยชน์ทับซ้อน	 (confilict	 of	 interest)	 บรรย�ยในก�รประชุมเชิงปฏิบัติก�ร 
	 เพื่อจัดทำ�คู่มือพัฒน�คว�มโปร่งใสในก�รปฏิบัติง�น	 ประจำ�ปีงบประม�ณ	 ๒๕๖๐,	 
	 วันที่	๑๖	กุมภาพันธ์	๒๕๖๐	ณ	โรงแรมชวาลันรีสอร์ท	จ.นครปฐม
๗.	 อุษณา	ภัทรมนตรี,	๒๕๕๗	ก�รตรวจสอบภ�ยในสมัยใหม่	(Modern	Internal	Auditing)  
	 ไม่ปรากฏส�านักพิมพ์	


