
  

 

 

 

 

คูมือ การปองกันผลประโยชนทับซอน 

 

 

 

 

 



คูมือ การปองกันผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลนานอย   
 

 
ฝายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลนานอย 

 
คํานํา 

  คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน ของโรงพยาบาลนานอย ไดรวบรวมหลักการและ

แนวคิด พรอมตัวอยางเพื่อการบริหารจัดการระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผล

ตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีภาครัฐ ซึ่งเปนสถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู 

และไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสีย

ตอผลประโยชนสวนรวม ในหลายรูปแบบไมเฉพาะในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทาน้ัน แตรวมถึง

ผลประโยชนอ่ืนๆ ท่ีไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินดวย 

คูมือเลมน้ีจะนําเสนอถึงหลักการ แนวคิด กรณีตัวอยางพรอมขอเสนอแนวทางนําไปปรับใชในการบริหาร

จัดการผลประโยชนทับซอนเพื่อลดปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ใหหมดไปในท่ีสุด 

  หวังเปนอยางย่ิงวาคูมือเลมน้ีจะเปนประโยชนตอผูบริหาร ขาราชการ เจาหนาท่ีในสังกัด

โรงพยาบาลนานอยทุกระดับทุกคน รวมท้ังผูท่ีสนใจศึกษาแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน

ผลประโยชนทับซอนในการบริหารและเพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 
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ผลประโยชนทับซอน (Conflict Of Interests Of Interests ) 

                  ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

(Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันที่เปนบอเกิดของปญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนา

ประเทศ 

ความหมาย : สํานักงาน ก.พ. 

    สถานการณหรือการกระทําของบุคคล (ไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ พนักงานบริษัท ผูบริหาร) 

มีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของ จนสงผลกระทบตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงน้ัน การกระทํา

ดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนาหรือไมเจตนาหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะ

เปนสิ่งผิดแตอยางใดพฤติกรรมเหลาน้ีเปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ที่ตองคํานึงถึง

ผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือ

พวกพอง 
 

ประเภทของผลประโยชนทับซอน  

 ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests) องคกรสากล คือ Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD) นิยามวาเปนความทับซอนระหวาง ผลประโยชนสวนตนและ

ผลประโยชนทับซอน มี ๓ ประเภท คือ  

 ๑. ผลประโยชนทับซอนที่เกิดข้ึนจริง (actual) มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตน และ

สาธารณะเกิดข้ึน  

 ๒. ผลประโยชนทับซอนที่เห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอนที่คนเห็นวามี แต

จริงๆ อาจไมมีก็ได ถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทน้ีอยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซึ่งผลเสียไมนอยกวา

การจัดการผลประโยชนทับซอนที่เกิดข้ึนจริง ขอน้ีแสดงวา เจาหนาที่ไมเพียงแตจะตองประพฤติตนอยางมีจริยธรรม

เทาน้ัน แตตองทําใหคนอื่น ๆ รับรูและเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนน้ันจริง  

 ๓. ผลประโยชนทับซอนที่เปนไปได (potential) ผลประโยชนสวนตนที่มีในปจจุบันอาจจะทับซอนกับ

ผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต  

หนาที่ทับซอน (conflict of duty)  

หนาที่ทับซอน (conflict of duty) หรือผลประโยชนเบียดซอนกัน (competing interests)  มี ๒ ประเภท  

 ๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหน่ึง เชน เปนเจาหนาที่ในหนวยงานและ 

เปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเมื่อไมสามารถแยกแยะบทบาทหนาที่ทั้งสอง

ออกจากกันไดอาจทําใหทํางานไมมีประสิทธิภาพ หรือ แมกระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหนวยงานมัก 
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มีกลไกปองกันปญหาน้ี โดยแยกแยะบทบาทหนาที่ตางๆ ใหชัดเจน แตก็ยังมีปญหาไดโดยเฉพาะอยางย่ิงในหนวยงานที่

มีกําลังคนนอยหรือมีเจาหนาที่บางคนเทาน้ันที่สามารถทํางานบางอยางที่คนอื่นๆ ทําไมได คนสวนใหญไมคอยหวง

ปญหาน้ีกันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเกี่ยวของ  

 ๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจาหนาที่มีบทบาทหนาที่มากกวาหน่ึงบทบาท และการทําบทบาทหนาที่

ในหนวยงานหน่ึงน้ันทําใหไดขอมูลภายในบางอยางที่อาจนํามาใชเปนประโยชนแกการทําบทบาทหนาที่ใหแกอีก

หนวยงานหน่ึงได ผลเสียคือ ถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/อคติตอคนบางกลุม             

ควรถือวาหนาที่ทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวย เพราะวามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน น่ันคือ การ

ตัดสินใจทําหนาที่ ตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถนํามาจัดการกับหนาที่ทับซอนได 

ความหมายและประเภทของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม  

 ความขัดแยง (Conflict ) สถานการณที่ขัดกัน ไมลงรอยเปนเหตุการณอันเกิดข้ึนเมื่อบุคคลไมสามารถ

ตัดสินใจกระทําอยางใดอยางหน่ึง ความขัดแยงอาจเกิดข้ึนไดจากความไมลงรอยกันในเรื่อง ความคิด แนวทางปฏิบัติ 

หรือผลประโยชน  

 ผลประโยชนสวนตน (Private Interests) เปนผลตอบแทนที่บุคคลไดรับโดยเห็นวามีคุณคาที่                                  

จะสนองตอบความตองการของตนเองหรือของกลุมที่ตนเองเกี่ยวของ ผลประโยชนเปนสิ่งจูงใจใหคนเรามีพฤติกรรม

ตางๆ เพื่อสนองความตองการทั้งหลาย (เพ็ญศรี วายวานนท, 2527 : 154, 2527 : 154 ,2527 : 154 )  ผลประโยชน

สวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ (Public Interests) หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ใหประโยชนสุขแกบุคคลทั้งหลายใน

สังคม ผลประโยชนสาธารณะยังหมายรวมถึงหลักประโยชนตอมวลสมาชิกในสังคม   
 

ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict Of Interests)  

 เปนสถานการณที่บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจาหนาที่ของรัฐ ใชตําแหนงหรืออํานาจหนาที่ในการแสวง

ประโยชนแกตนเอง กลุมหรือพวกพอง ซึ่งเปนการละเมิดทางจริยธรรม และ สงผลกระทบหรือความเสียหายตอ

ประโยชนสาธารณะ คําอื่นที่มีความหมายถึงความขัดแยงกันแหงผลประโยชนสวนตนและสวนรวม ไดแก การมี

ผลประโยชนทับซอน ความขัดกันระหวางผลประโยชนของผูดํารงตําแหนงสาธารณะ และรวมถึงคอรรัปช่ันเชิงนโยบาย 

คอรรัปช่ันสีเทา 

ปจจัยที่ทําใหเกิดผลประโยชนทับซอน 

 เจาหนาที่รัฐมีความสัมพันธกับรัฐ 2 สถานะ คือ 1.) เปนผูใชอํานาจรัฐ และ 2.) ประชาชน ในฐานะผูใช

อํานาจรัฐ เจาหนาที่รัฐจะทําอะไรตองมีกฎหมายใหอํานาจ และในฐานะประชาชน เจาหนาที่รัฐจะทําอะไรก็ไดถาไมมี

กฎหมายหาม ดังน้ันในงานปฏิบัติหนาที่ราชการเจาหนาที่รัฐตองแยกเรื่องตําแหนงหนาที่กับเรื่องสวนตัวออกจากกัน

หามกระทําการใดที่ขัดกัน ระหวางประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม และเจาหนาที่รัฐพึงหลีกเลี่ยงปจจัยที่ทําให

เกิดผลประโยชนทับซอน ดังน้ี 
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 1. มีฐานความคิดในลักษณะบูรณาการ ไมสามารถแยกแยะระหวางเรื่องสวนตัวกับเรื่องสวนรวมออกจาก

กันไดอยางสิ้นเชิง 

 2. มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทางการเมือง 

 3. มีพฤติกรรมการใชจายเงินที่สุรุยสุราย ทําใหรายรับไมสมดุลกับรายจาย 

 4. มีความจําเปนในการรักษาตัวรอด เพื่อลดการเผชิญปญหา เนนเรื่องวัตถุนิยม การอยากมีอยากได 5

โครงสรางทางการบริหาร และการมีระบบการตรวจสอบถวงดุล ฝายตรวจสอบยังขาดความเขาใจและระบบการ

ตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพ 

 6. ปจจัยดานกฎหมาย บทลงโทษทางกฎหมายยังไมเพียงพอตอการปองกันและปราบปราม 

จุดเสี่ยงของผลประโยชนทับซอน 

 1. การปฏิสัมพันธกับภาคเอกชน  

 2. การทําสัญญาจัดซื้อจัดจาง 

 3. การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางาน 

 4. การอนุมัติ / อนุญาต ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ 

 5. การกระจายงบประมาณ 

 6. การปรับการลงโทษ 

 7. การใหเงินหรือสิ่งของชวยเหลือผูเดือดรอน การตัดสินขอพิพาท  

 8. การรับของขวัญของกํานันจากผูที่มาติดตออันเกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ 

พฤติกรรมที่เขาขายผลประโยชนทับซอน 

 เจาหนาที่ของรัฐควรมีจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาที่ราชการ โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวา

ประโยชนสวนตนเสมอ ตัวอยางพฤติกรรมที่เขาขายผลประโยชนทับซอนหรือเขาขายความขัดแยงระหวางผลประโยชน

สวนตนและผลประโยชนสวนรวมที่สงผลกระทบอยางรุนแรงตอสังคมไทย ไดแก  

 1. การรับของขวัญหรือการรับประโยชน เปนการรับของขวัญและความสะดวกสบายที่เกินความเหมาะสม 

ซึ่งมีผลตอการตัดสินใจการปฏิบัติงานในหนาที่ ในลักษณะที่เอื้อประโยชนตอผูใหของขวัญ 

 2. การหาประโยชนใหกับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพอง เปนการใชตําแหนงหนาที่เพื่อตนเอง มีสวนได

สวนเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานตนสังกัด โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจาง  

 3. การทํางานหลังเกษียน เปนการทํางานหลังออกจากราชการ โดยใชความรูประสบการณหรืออิทธิพล

จากที่เคยปฏิบัติหนาที่ราชการมารับงาน หรือเอาประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง หรือลาออกจากราชการเพื่อไป

ทํางานในหนวยงานที่ดําเนินกิจการประเภทเดียวกัน 

 4. การทํางานพิเศษ เปนที่ปรึกษาหรือต้ังบริษัทดําเนินธุรกิจที่แขงขัน หรือรับงานจากหนวยงานตนสังกัด

 5. การรับรูขอมูลภายใน เปนการนําขอมูลลับราชการไปเปดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เปนประโยชนในรูป 
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ของเงินหรือประโยชนอื่นๆ หรือนําขอมูลของทางราชการไปเปดเผยใหแกญาติหรือพวกพอง เพื่อแสวงหาประโยชนจาก

ขอมูลเหลาน้ัน 

 6. การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชช่ัวคราวในกิจการที่เปนของสวนตนเปนการนําทรัพยสินของ

หนวยงานไปใชในงานสวนตัว 

 7. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกต้ังเพื่อประโยชนทางการเมืองเปนการใชงบสาธารณะในการ

หาเสียงหรือการนําองคการสาธารณะ 

 

หลักการจัดการผลประโยชนทับซอน 

 1. ปกปองประโยชนสาธารณะ  

 การปฏิบัติหนาที่ไมใหผลประโยชนสวนตัวมาแทรกซอน รวมถึงความเห็นและทัศนคติสวนบุคคล มีความ

เปนกลาง ไมมีอคติ ลําเอียง  

 2. สนับสนุนความโปรงใสและความพรอมรับผิด 

 เปดโอกาสใหตรวจสอบ หรือการเปดเผยผลประโยชนสวนตัว หรือความสัมพันธที่อาจมีผลตอการปฏิบัติ

หนาที่  

 3. สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 

 การปฏิบัติตนที่ยึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาที่ในการหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับ

ซอนโดยเฉพาะผูบริหารตองเปนแบบอยาง 

 4. สรางวัฒนธรรมองคกร 

 สรางสภาพแวดลอมที่สนับสนุนการหลีกเลี่ยงประโยชนทับซอน และสรางวัฒนธรรมแหงความซื่อสัตย 
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แนวทางการจัดการปองกันผลประโยชนทับซอน  

การให – การรับของขวัญ และผลประโยชน 

  หลักการและแนวคิดน้ีสามารถประยุกตใชประกอบการดําเนินการตามนโยบายการใหและรับของขวัญ

และผลประโยชนของขาราชการพลเรือนและเจาหนาที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ขอบังคับวา

ดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดย 

ธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  

เจตนารมณ  

 เน่ืองจากความเช่ือถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐ                 

วาจะตองตัดสินใจ และกระทําหนาที่ โดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลักปราศจากผลประโยชนสวนบุคคล หาก

ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนที่ทําใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ และการกระทํา

หนาที่ถือวาเปนการประพฤติมิชอบ ยอมทําลายความเช่ือถือไววางใจของประชาชน กระทบตอความถูกตองชอบธรรมที่

องคกรภาครัฐ ยึดถือในการบริหารราชการ รวมทั้งกระทบตอกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

อะไรคือของขวัญและประโยชนอื่นใดที่ใชในความหมายนี้  

 ของขวัญและประโยชนอื่นใด หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพยสินสิ่งของ บริการหรืออื่น ๆ ที่มีมูลคา) 

ที่ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐใหและหรือไดรับ ที่นอกเหนือจาก เงินเดือน รายได และ  

 ของขวัญและผลประโยชนอื่นใด สามารถตีคาตีราคาเปนเงิน หรืออาจไมสามารถตีคาตีราคาได  

 ของขวัญที่สามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินคาบริโภค ความบันเทิง การตอนรับ ใหที่พัก              

การเดินทาง อุปกรณเครื่องใช เชน ตัวอยางสินคา บัตรของขวัญ เครื่องใช สวนตัว บัตรกํานัล บัตรลดราคาสินคาหรือ

บริการ และเงิน เปนตน  

 ของขวัญและประโยชนอื่นใดที่คิดเปนราคาไมได (Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใด ๆหรือบริการ           

ใด ๆ ที่ไมสามารถคิดเปนราคาที่จะซื้อขายได อาทิเชน การใหบริการสวนตัว การปฏิบัติดวยความชอบสวนตน                   

การเขาถึงประโยชน หรือการสัญญาวาจะใหหรือการ สัญญาวาจะไดรับประโยชนมากกวาคนอื่น ๆ 
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ขอเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให - รับของขวัญและ หรือผลประโยชนอื่นใดในทางปฏิบัติ  

 เราจะจัดการอยางไร การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ มี ๓ คําถาม ที่ใชในการตัดสินใจวา 

จะรับหรือไมรับของขวัญและหรือผลประโยชน คือ  

๑) เราควรรับหรือไม  

๒) เราควรรายงานการรับหรือไม  

๓) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม  
 

๑. เราควรรับหรือไม  

 ตามหลักการทางจริยธรรม แมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสที่เราไมสามารถปฏิเสธได หรือเปนการ

รับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม                

อยางไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไมเหมาะสมอยางย่ิงที่จะรับ  

 ๑) ถาเปนการใหเงิน ทานจะตองปฏิเสธ ไมวาจะเปนโอกาสใด ๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถ

เปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม และอาจเขาขายการรับสินบน 

 การถูกเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงินน้ัน สิ่งที่ควรนํามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจ คือ  

 - ทําไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคําขอบคุณ การเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม  

 - ความประทับใจของทานตอของขวัญ และหรือผลประโยชนที่จะสงผลตอการทํางานในอนาคต ถาทาน

ทํางานอยูในกลุมเสี่ยง ออนไหว หรืออยูในขายที่ตองไดรับความไววางใจเปนพิเศษ เชน งานตรวจสอบภายใน และงาน

ตรวจคุณภาพตาง ๆ การจัดซื้อจัดจาง การออกใบอนุญาตหรือ การอนุมัติ/อนุญาตตาง ๆ ฯลฯ ทานจะตองปฏิบัติตาม

นโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องน้ี มากกวา บุคคลกลุมอื่น  

 ๒) การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมหรือไม หากการรับ

กอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม แลวผลประโยชนสวนตนที่ไดรบักลายเปน

มีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือกอใหเกิดขอ สงสัยตอสาธารณชนวาเปนการประพฤติโดยมิชอบการขัดแยง

ระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิชอบ และการทุจริต                   

คอรรัปชัน ในแตละสวนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชนของตนเอง โดยสวนราชการที่อยู 

ในกลุมปฏิบัติหนาที่ ที่เสี่ยงตอการประพฤติมิชอบ ควรกําหนดนโยบายดานน้ีอยางเครงครัด มากกวาหนวยงานอื่น ๆ 

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพื้นฐานที่วา “การกระทําและการตัดสินใจใด ๆ จะตองกระทําดวยความเปน

กลาง ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ และปกปองผลประโยชนของสังคมไทยโดยรวม” 

 ดังน้ัน องคกรหรือบุคคลใด ๆ ไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหา ความชอบ ผลประโยชน

ใหกับองคกรของตนหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอื่น ทําใหเกิดความ สั่นคลอนความเช่ือถือไววางใจที่ประชา

สังคมมีตอภาครัฐ และทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคม ประการสําคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคมตองไดรับการปฏิบัติ

อยางเปนธรรม ภายใตระบอบประชาธิปไตยขาราชการ และเจาหนาที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะตองปฏิบัติงานอยาง 
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เปนธรรม โดยกระทําและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรงใส ความพรอมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกตอง 

เที่ยงธรรมตลอดเวลาที่มีอาชีพรับขาราชการ 

 

 

 

 

 

๒. เราตองรายงานหรือไม  

การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการตอไปน้ี  

 ๑) ธรรมชาติของผูให : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ เชน ประกาศคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมทั้งนโยบายของหนวยงาน เชน การหามรับของขวัญหรือประโยชนจาก

คูสัญญา/องคกรหรือบุคคลที่กําลังจะมาทําการคา การสัญญาวาจะให-รับกับองคกร หรือบุคคลที่จะขอทําใบอนุญาต

หรือรับการตรวจสอบดานตาง ๆ ฯลฯ หนวยงานควรกําหนดนโยบายดานน้ีใหเครงครัดและมีกระบวนการที่ชวยให

ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องน้ีไดอยางเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือ 

ผลประโยชนใด ๆ ตองมีการลงทะเบียนรับอยางเปนทางการ  

  ๒) บทบาทหนาที่ของทานในองคกร : ถาขาราชการน้ัน ๆ ทํางานในขอบขายที่ออนไหว และตองการ

ความเช่ือถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุมที่เกี่ยวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนทั้งจากระดับองคกรและ

ระดับบุคคล อาทิเชน งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรใหแนใจที่สุดวา                 

ตัวทานและองคกรมีความเที่ยงธรรม และจะไมถูกต้ังขอสงสัย แมวาหนวยงานของทานมิไดกําหนดนโยบายเกี่ยวกับการ

หามรับของขวัญหรือ ผลประโยชนใด ๆ และมิไดกําหนดใหรายงานการรับของขวัญและผลประโยชนทานควรดํารง

ความถูกตองดวยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชนน้ัน ๆ 

 หลักการการกําหนดวาของขวัญและผลประโยชนอื่นใดควรตองรายงานหรือไม ควรจะตองใหองคกรเก็บ

รักษาไวหรือไม หรือควรตกเปนของขาราชการ ใหเทียบกับคาตามราคาตลาด โดยตองมีคานอยกวา ๓,๐๐๐.- บาท 

ทั้งน้ี ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสิน

หรือประโยชนอื่นใดโดย ธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  

แนวทางปฏิบัติในการพิจารณาเก่ียวกับการให-รับของขวัญและ หรือผลประโยชนอ่ืนใด 

 ของขวัญทั้งหมดที่มีคาทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร เชน งานศิลปะ พระพุทธรูป เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม

จะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอย ของขวัญน้ัน ๆ ยอมเปน ทรัพยสินขององคกรไมวาจะมีคาราคาเทาใด  

 ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา ๓,๐๐๐.- บาท ไมตองรายงานและอาจเก็บ

เปนของตนเองได  

“ไมวาของขวัญและหรือผลประโยชนน้ันจะมีคาเพียงเล็กนอยก็ไมควรรับ 

เพราะกอใหเกิดความรูสึกผูกพันหรือพันธะกับผูให และอาจกอใหเกิดความเสื่อมศรัทธาตอประชาชน” 



คูมือ การปองกันผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลนานอย   
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 ของขวัญหรือผลประโยชนใด ๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีคาเกิน ๓,๐๐๐.- บาท ตองรายงานหนวยงานและ

ลงทะเบียนไว และเจาหนาที่มีความจําเปนตองรับใหองคกร โดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวาสมควรใหขาราชการหรือ

เจาหนาที่ของรัฐคนน้ัน ๆ รับทรัพยสินดังกลาวหรือไม หรือ ใหสงมอบเปนทรัพยสินขององคกร เพื่อใชประโยชน

สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาตใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐผูน้ันเก็บรักษา

ของไวเปนกรณีไป เชน ของขวัญในการยายหนวยงานในขณะดํารงตําแหนงเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ 

หรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชนที่เพื่อนรวมงานใหเมื่อเจ็บปวย ฯลฯ  

 ถาในปงบประมาณใด ๆ คุณคารวมของขวัญและหรือผลประโยชนที่ไดรับจากผูใหคน เดียวกันกลุมเดียวกัน หรือ

ผูใหมีความสัมพันธกันหลาย ๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปมีคามากกวา ๓,๐๐๐.- บาท ตองรายงานของขวัญหรือ

ผลประโยชนแตละอยางที่ไดรับ  

 ถาในปงบประมาณใด ๆ ไดของขวัญและหรือผลประโยชนจากผูรับบริการ แมจะตางคน ตางกลุมเพื่อเปนการ

ขอบคุณในการใหบริการที่ดี แตเมื่อรวมกันแลวมีคามากกวา ๓,๐๐๐.- บาท ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแต

ละอยางน้ัน  

 ของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเพื่อเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ (ประชาชนองคกรเอกชน) ที่ได

อยางสม่ําเสมอ บอยครั้ง อาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชน วามีอิทธิพลบิดเบือน กอใหเกิดอคติในการใหบริการของ

ขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบ และคาดหวังวาจะไดรับของขวัญและหรือ

ผลประโยชนเมื่อมีผูมารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ  

 เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินได (ตัวอยางเชน หุน พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ตองปฏิเสธไมรับไมวาจะอยู

ในสถานการณใด ๆ 

๓. เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม  

 ปกติสามารถเก็บรักษาไวเอง หากมีคาไมเกิน ๓,๐๐๐.- บาท ถาเกินกวาน้ี สวนราชการตองพิจารณา

ตัดสินวา ขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐน้ัน ๆ จะเก็บไวเองไดหรือไม หรือเปนทรัพยสินของสวนราชการ และสวน

ราชการพิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร  
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สถานการณตัวอยาง 

   

 

 พนักงานอัยการไดเปนโจทกฟองนายโอหัง ตําแหนงสาธารณสุขอําเภอเปนจําเลย สรุปวานายโอหังไดเบิก

เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบํารุงของสถานบริการสาธารณสุข จํานวน 9,000 บาท ในบัญชีธนาคารกรุงไทย จํากัด 

แลวเบียดบังเอาเงินไปเปนของตนหรือของผูอื่นโดยทุจริต และสั่งการใหผูชวยสาธารณสุขอําเภอ จัดทําเอกสารบันทึก

ขอความเรื่อง ขออนุมัติยืมเงินบํารุงของสถานบริการสาธารณสุขเพื่อจัดซื้อวัสดุสํานักงาน คือ กระดาษโรเนียว กระดาษ

ไข และหมึกโรเนียว เปนเงิน 9,000 บาท แลวนายโอหังลงลายมือช่ืออนุมัติใหยืมเงินดังกลาว โดยลงวันที่ยอนหลัง  ซึ่ง

ความจริงแลวไมไดมีการซื้อวัสดุดังกลาว  และนายโอหังไดขอใหหางหุนสวนจํากัดวิทยา                   ออก

ใบเสร็จรับเงินเปนคาวัสดุสํานักงาน  รวมเงิน 9,000 บาท  ใหตนเพื่อนําไปใชเปนพยานหลักฐานยืนยันวาไดซื้อสินคา

ดังกลาวจากหางหุนสวนจํากัดวิทยา  อันเปนความเท็จ  ซึ่งความจริงไมไดมีการซื้อสินคาและมิไดจายเงินตาม

ใบเสร็จรับเงินดังกลาวแตอยางใด  ศาลช้ันตนพิพากษาวานายโอหัง  มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา                 

มาตรา 147 (เจาพนักงานยักยอกทรัพย)  และมาตรา 162 (1) (เจาพนักงานรับรองเอกสารเท็จ)  ลงโทษจําคุกรวม  6 

ป จําเลยฎีกาวาตนไมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 ศาลฎีกาพิจารณาแลวเห็นวา 

 “จําเลยรับราชการในตําแหนงสาธารณสุขอําเภอเปนเจาพนักงานตามกฎหมาย  มีหนาที่รักษาเงินตามที่

โจทกฟอง  เมื่อจําเลยถอนเงินดังกลาวมาแลวเบียดบังเอาเปนของจําเลยเสียโดยทุจริต  แมเงินดังกลาวจะเปนเงินของ

สถานีอนามัยไมใชเงินของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอที่จําเลยเปนเจาพนักงานอยู  และเงินดังกลาวเปนเงินบํารุงนอก

งบประมาณดังที่จําเลยฎีกาก็ตาม  การกระทําของจําเลยเขาลักษณะเปนเจาพนักงานมีหนาที่รักษาทรัพยแลวเบียดบัง

ทรัพยน้ันเปนของตนโดยทุจริต  จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 ดังที่โจทกฟอง” พิพากษายืน คํา

พิพากษาศาลฎีกาที่ 7797 / 2538 และจังหวัดไดลงโทษไลนายโอหังออกจากราชการอีกดวย 

 

 นางเงิน ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  ไดรักษาพยาบาลนางสวยที่บนสถานีอนามัยซึ่งมี

อาการ  คลื่นไสอาเจียน  เวียนศีรษะ  ทองเสีย  และความดันความดันโลหิตตํ่า  นางเงินไดคิดคาใหนํ้าเกลือทาง                 

เสนเลือด  เปนเงิน 200 บาท  โดยไมไดออกใบเสร็จรับเงินใหเพราะเปนนํ้าเกลือสวนตัวของนางเงิน  ตอมาไดมี                 

ผูรองเรียนในเรื่องน้ี  นอกจากน้ีนางเงินซึ่งมีหนาที่เกี่ยวกับการจัดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.)  ยังไดเรียก

เก็บเงินจากนายหมุด  ซึ่งเขาอบรมเปน อสม. โดยอางวาเพื่อเปนคาใชจายในการอบรมและไดนําเงินดังกลาวไปใช

สวนตัว  พฤติการณของนางเงินดังกลาว  เปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง  ฐานอาศัยตําแหนงหนาที่ราชการของ

ตนหาผลประโยชนใหแกตนเอง  และฐานกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักด์ิของตําแหนง 
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หนาที่ราชการมาตรา 83 (3) และมาตรา 83 (5) ประกอบมาตรา 84 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ                   

พลเรือน พ.ศ. 2551 ลงโทษตัดเงินเดือนจํานวน 5% เปนเวลา 3 เดือน 

 
 

  

 เจาหนาที่ตรวจสอบนํ้าหนักรถยนตรับคาตอบแทน จํานวน ๒๗ ครั้ง เปนเงินรวม หน่ึงแสนหน่ึงพันบาท

ถวน เพื่อใหการอนุญาตรถบรรทุกที่บรรทุกสินคาที่มีนํ้าหนักเกินกวาที่กฎหมายกําหนดใหขนสงสินคาได  

 กรณีเชนน้ีนอกจากจะเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม ผิดวินัยข้ันไลออกจากราชการแลวยังมีโทษทาง

อาญาแผนดินดวย ในการพิจารณาวินิจฉัยโทษทางอาญา ผูพิพากษาไดระบุเหตุผลวาการกระทํา ของเจาหนาที่ของรัฐผู

น้ัน กอใหเกิดความไมปลอดภัยตอสาธารณชน ทําลายทรัพยสินสาธารณะ (ถนน) เปนการสมยอมของเจาหนาที่ ยอมให

ผูรับบริการกระทําผิดกฎหมาย และเปนการใหผลประโยชนในทางมิชอบตอบริษัทที่เปนเจาของกิจการรถบรรทุก 

รวมทั้งเจาของสินคาและสั่ง ลงโทษจําคุกเปนเวลา ๑ ป โดยไมรอลงอาญา 
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โทษของการฝาฝน 

 เจาหนาที่รัฐตองเปนผูมีจิตสํานึกที่ถูกตองและมีจริยธรรมในการปฏิบัติหนาที่ราชการเพื่อสวนรวม

ตลอดเวลา พฤติกรรมความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมอาจเกิดข้ึนไดโดยเจตนาหรอืไม

ก็ตามถือเปนพฤติกรรมที่ฝาฝนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนยอมสงผลใหถูกลงโทษตักเตือน ตัด

เงินเดือนจนกระทั่งถึงข้ันไลออก ข้ึนอยูกับความรายแรงของการฝาฝน  

 นอกจากน้ันหากพฤติกรรมความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมเขาขาย

การรับสินบน ฉอฉลทุจริต และสามารถพิสูจนไดวาเจาหนาที่รัฐผูน้ันมีการรับผลประโยชนทับซอน หรือเขารวมการมี

พฤติกรรมดังกลาว ซึ่งมีผลตอความเปนธรรมกอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริงผูมีสวน

เกี่ยวของทุกคนอาจมีสวนรวมในการรับโทษอาญาดวย 

 ความผิดฐานทุจริตตอหนาที่หรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการ

ยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาและ พ.ศ. 2542 แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 กําหนดโทษของการฝาฝนบทบัญญัติ

มาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 ตองระวังโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกิน 60,000 บาทหรือทั้งจําทั้ง

ปรับ  
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ขอบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยจรรยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 2560  (ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม พ.ศ. 2560) 

 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนสวนราชการ  ที่มีหนาที่หลักในการใหบริการดานการแพทยและ

สาธารณสุขแกประชาชน  เพื่อใหประชาชนมีสุขภาพที่ดีและสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขทุกดาน  สอดคลองกับ

สภาพปญหาของแตละพื้นที่  โดยใหบริการประชาชนอยางเปนธรรมครอบคลุมและมีมาตรฐาน  ดังน้ันการที่จะปฏิบัติ

หนาที่ใหแกประชาชนอยางคุณภาพ  จึงข้ึนอยูกับการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ  ซึ่งตองมีจิตสํานึกในหนาที่กระทําใน

สิ่งที่ถูกตองเปนธรรม  เสียสละ  และมุงประโยชนสวนรวมเปนที่ต้ัง  ดําเนินการภายใตวิสัยทัศน  “สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยงานหลักในการกําหนดทิศทาง  กํากับดูแล  สนับสนุน  และจัดบริการสุขภาพ

อยางมีสวนรวมเพื่อประชาชนสุขภาพดี” 

 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จึงไดจัดทําจรรยาขาราชการตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ  โดยการมี

สวนรวมของเจาหนาที่ในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ทั้งในราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหาร

สวนภูมิภาค  ซึ่งมีเจตนารมณเพื่อใหขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูมีความประพฤติดี  สํานึกใน

หนาที่  โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและประโยชนสาธารณะเปนที่ต้ัง  เปนขาราชการที่ดี  มีเกียรติมีศักด์ิศรี  สราง

ความเลื่อมใสศรัทธา  ความเช่ือถือและยกยองจากประชาชน 

 อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา 78 และมาตรา 79 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2551 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงไดกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข พ.ศ. 2560 ไวโดยมีรายละเอียดดังตอไปน้ี 

 ขอ 1 ซื่อสัตยสุจริตและรับผิดชอบ 

    1.1 ไมใชตําแหนงหนาที่แสวงหาผลประโยชนเพื่อตนเองหรือผูอื่น 

    1.2 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต ยึดถือผลประโยชนของทางราชการมากกวาประโยชนสวนตน 

    1.3 มีความรับผิดชอบตอผลงานที่ไดกระทําไปแลว 

    1.4 ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มความสามารถเสียสละและอุทิศเวลาใหแกราชการจนงานสําเร็จถูกตองตาม

มาตรฐานของงาน 

    1.5 ปฏิบัติหนาที่โดยต้ังอยูในความไมประมาท 

    1.6 รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ 

    1.7 เปนแบบอยางที่ดีในการดํารงตนรักษาช่ือเสียงและภาพลักษณของหนวยงานราชการ 

 ขอ 2 ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกตอง 

    2.1 ปฏิบัติหนาที่โดยยึดถือความถูกตองตามหลักวิชาการกฎหมายและกรอบนโยบาย 

    2.2 ปกปองผลประโยชนของชาติและประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของประชาชน 

    2.3 มีความกลายืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง 



คูมือ การปองกันผลประโยชนทับซอน โรงพยาบาลนานอย   
 

 
ฝายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลนานอย 

    13 

    2.4 ไมตกอยูใตอิทธิพล ไมใชอิทธิพล และไมใชอํานาจในทางที่ไมถูกตองในการปฏิบัติงานตลอดจนการ

ดํารงชีวิตสวนตน เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในองคกรทุกรูปแบบ    

    2.5 มีสัจจะและไมสัญญาใดใดกับบุคคลอื่นโดยมุงประโยชนหรือความกาวหนาของตน 

 ขอ 3 ปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรมและเสมอภาค 

    3.1 ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ  มีนํ้าใจ  เอื้ออาทร  มีจิตบริการตอผูมารับบริการดวยความเสมอ

ภาคเปนธรรมรวดเร็วและถูกตองโดยไมคํานึงถึงฐานะเช้ือชาติศาสนาสังคมหรือลัทธิทางการเมือง  

    3.2 ไมกระทําการใดอันเปนการชวยเหลือถามหรือเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม  

    3.3 ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนไดอยางครบถวนถูกตอง ทันการณ และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

 ขอ 4 ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใสและตรวจสอบได 

    4.1 กําหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแตละข้ันตอน 

    4.2 ใหประชาชนสามารถมีสวนรวมในการตัดสินใจ  และตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ  โดยเปดเผย

หลักเกณฑ ขอมูล ข้ันตอน ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติงานที่ไดกําหนดไว  ตามกรอบของกฎหมายตามความเหมาะสม

อยางทั่วถึงและงายตอการเขาถึงขอมูล 

    4.3 ไมเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนความลับของทางราชการเพื่อเอื้อประโยชนใหตนหรือผูอื่นหรืออัน

เปนภัยตอประชาชนและประเทศชาติ 

    4.4 เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไวพรอมสําหรับการตรวจสอบ 

 ขอ 5 มุงผลสัมฤทธ์ิของงาน 

    5.1 ปฏิบัติหนาที่ดวยความรอบคอบ  ใสใจ  ระมัดระวัง  รวดเร็ว  ทันเวลา และมีคุณภาพเพื่อใหบรรลุ

เปาหมายโดยวิธีการกระบวนการที่ถูกตองและเปนธรรม 

    5.2 พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรูความสามารถ  มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและความชํานาญในการ

ปฏิบัติงานโดยใสใจ และเรียนรูอยางตอเน่ืองเพื่อพัฒนาศักยภาพการทํางานของตนเอง  ใสใจความกาวหนาทางวิชาการ

เพื่อพัฒนาองคกรและวิชาชีพ 

    5.3 ปรับปรุงวิธีการ กระบวนการทํางาน ตลอดจนกฎเกณฑที่ไมชอบธรรม ที่เปนอุปสรรคตอการ

บริการประชาชน 

    5.4 ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของเพื่อใหภารกิจบรรลุผลและเปนประโยชนตอสวนรวม 

    5.5 ใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนไดสวนเสียรวมในการปฏิบัติราชการ 

 ขอ 6 ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    6.1 ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคมนําคําสอนทางศาสนา เปน

แนวทางในการดํารงชีวิตดวยความเรียบงาย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะของตนและสังคม โดยไมเบียดเบียนตนเอง

และผูอื่น 
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    6.2 มีความซื่อสัตยสุจริต อดทน และมีความเพียร ใชความรูสติปญญา คุณธรรมเปนภูมิคุมกันในการ

ดําเนินชีวิต 

      6.3 การดําเนินการใดๆตองมีเหตุผลและใชความรูตามหลักวิชาการมาพิจารณาใหเช่ือมโยงกันอยาง

รอบคอบและระมัดระวังโดยคํานึงถึงประโยชนตอสวนรวมเปนสําคัญ 

 ขอ 7 ปฏิบัติตนตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  

    7.1 มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย  

    7.2 ซื่อสัตย เสียสละ อดทน 

    7.3 กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย  

    7.4 ใฝหาความรู หมั่นศึกษาเลาเรียน ทั้งทางตรงและทางออม  

    7.5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  

    7.6 มีศีลธรรมและทํารักษาความสัตย  

    7.7 เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย  

    7.8 มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักเคารพผูใหญ  

    7.9 มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา 

    7.10 มีความเขมแข็งทั้งรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายตํ่า 

    7.11 รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    7.12 ประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชนของตนเอง 

 กลไกการขับเคลื่อนจรรยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 ขอ 1 ผูบริหารตองเปนแบบอยางที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

 ขอ 2 ผูบริหารตองเห็นความสําคัญในการสงเสริมจรรยาขาราชการโดยกําหนดนโยบายและจัดทํา

แผนปฏิบัติในการสงเสริมใหขาราชการปฏิบัติตามจรรยาของขาราชการ 

 ขอ 3 ประชาสัมพันธใหขาราชการทุกคนไดทราบจรรยาที่ควรปฏิบัติและยืนยันวาจะยึดมั่นปฏิบัติจรรยา

ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ขอ 4 ใหหนวยงานจัดอบรมสงเสริมความรูเกี่ยวกับจรรยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หรือบูรณาการเขากับการอบรมในโครงการตางๆเปนระยะอยางตอเน่ืองในการเปนขาราชการที่ดี 

 ขอ 5 คัดเลือกหนวยงานและบุคลากรที่มีพฤติกรรมที่ดีเดนทางดานจรรยาเพื่อประกาศยกยองเปน

แบบอยางที่ดี 
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 ขอ 6 ใหหนวยงานกําหนดหลักเกณฑในการบังคับใชจรรยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข เชน การใหรางวัล การใหโอกาสปรับปรุงและพัฒนาตน  และการลงโทษสําหรับผูฝาฝนจรรยาขาราชการที่

เปนการกระทําผิดวินัย 

 ทั้งน้ีใหขาราชการปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 

2560 อยางครบถวน การไมปฏิบัติตามจรรยาขาราชการอันมิใชความผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาตักเตือนหรือนําไป

ประกอบการพิจารณาแตงต้ัง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งใหไดรับการพัฒนา หากเปนความผิดวินัยผูบังคับบัญชาดําเนินการ

ทางวินัย อน่ึง ใหพนักงานราชการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจางของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ทั้งในราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนภูมิภาค  ถือปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 โดยอนุโลม  
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หลักการ 

 กระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงความจําเปนพื้นฐานที่ตองมีความพอมีพอกินพอใชของบุคลากร โดยนอม

นําแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานมานานกวา 30 ปเปนแนว

ทางการดํารงชีวิต เพื่อนําไปสู “ความสุข” ในการดําเนินชีวิตอยางแทจริง อันจะสงผลดีตอการปฏิบัติงานในที่สุด 

นิยาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย 

1. ความพอประมาณ คือ ความพอดีที่ไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอื่น เชน การผลิต

และการบริโภคที่อยูในระดับพอประมาณ 

2. ความมีเหตุผล คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงน้ัน จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุ

ปจจัยที่เกี่ยวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดข้ึนจากการกระทําน้ัน ๆ อยางรอบคอบ 

3. ภูมิคุมกัน คือ การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆที่จะเกิดข้ึน โดยคํานึงถึงความ

เปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ที่คาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต 

4. เงื่อนไขความรูประกอบดวย ความรอบรูเกี่ยวกับวิชาการตาง ๆ ที่เกี่ยวของรอบดาน ความรอบคอบที่จะนําความรู

เหลาน้ันมาพิจารณาใหเช่ือมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ 

5. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะตองเสริมสราง ประกอบดวย ความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตยสุจริตและมีความอดทน 

มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 

แนวปฏิบัติ 

1. ใชจายอยางประหยัด พอดีมีเงินออม ไมกอหน้ีเปนผูที่มีความสามารถในการบริหารจัดการเงิน ไมใหกระทบตอการด

ดํารงชีวิตและการปฏิบัติงาน 

2. ดํารงตนดวยความพอเพียง ไมเบียดเบียนตนเองหรือผูอื่น 

3. พัฒนาตนเองใหคิดแบบมีเหตุผล รูจักตน รูจักประมาณ รูจักบุคคล และรูจักชุมชนมีความคิดแบบรอบดาน สามารถ

ในการวิเคราะหปญหาและแกปญหาดวยเหตุผล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 
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ตัวอยางท่ี 1 

แบงรายไดเปนหมวดหมู เพือ่การใชจายปกติเพื่อการออม เพื่อสถานการณฉุกเฉินรวมทั้ง จัดทําบัญชีครัวเรือน เพือ่ให

สามารถคํานวณรายไดคาใชจาย เงินคงเหลือ เพื่อการใชจายอยางมีเหตุผล หลีกเลี่ยงการเปนหน้ีสินที่ไมจําเปน 

 

ตัวอยางท่ี 2 

พึงรําลึกวาความพอเพียงเปนหลักการสําคัญในการปฏิบัติงานซึ่งบุคลากรทุกระดับควรยึดถือ 

 

ตัวอยางท่ี 3 

มีทักษะในการใชเหตุผลในการดํารงชีวิตและการปฏิบัติงาน มีสติและขมใจตนเองไมใหทําสิง่ผิด 

 

ตัวอยางท่ี 4 

ความพอเพียงไมใชเพียงเปนแนวทางในการแกปญหา แตเปนหลักการสําคัญทีจ่ะปองกันไมใหปญหาหลายอยางเกิดข้ึน 

อันจะเปนอปุสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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หลักการ 

 กระทรวงสาธารณสุขใหความสําคัญกับเรื่องเวลา โดยเฉพาะอยางย่ิง การตรงตอเวลาซึ่งเปนหัวใจของ

กิจการทั้งปวง เปนเครื่องแสดงความมีวินัย เปนนายตนเอง คนตรงตอเวลามักเปนคนเอาการเอางาน มีระเบียบ ไวเน้ือ

เช่ือใจได 

นิยาม 

 ตรงตอเวลา หมายถึง ความตรงตอเวลาในการท ากิจกรรมตาง ๆ ทุก ๆ เรื่องนับต้ังแตเรื่องกิจวัตร

ประจําวันของตนเอง รวมถึงความตรงตอเวลาในการทําภารกิจที่เกี่ยวของกับผูอื่น เชน การเขาทํางาน และเลิกงานตรง

เวลา การเขาประชุมและเลิกงานตรงเวลา การเขาประชุมและเลิกประชุมตรงเวลา การไปถึงที่นัดหมายตรงเวลาเปนตน 

แนวปฏิบัติ 

1. ตรงตอเวลา โดยเริ่มงานกอนหรือตรงเวลา ท างานเสร็จทันเวลา และใชเวลาปฏิบัติงานใหเต็มประสิทธิภาพ ได

ผลงานมากเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาที่ใชไป 

2. ไมใชเวลาราชการหรือเวลางานไปใชเพื่อทําอยางอื่นที่มิใชเพื่อราชการ และไมใชเวลาราชการเพื่อประโยชนสวนตัว 

3. ไมละทิ้ง ทอดทิ้งงานหรือทําใหเกิดความลาชา 

4. พึงสํานึกวาการเบียดบังเวลาราชการหรือการใชเวลาราชการไปเพื่อประโยชนสวนตนเปนการทุจริตชนิดหน่ึง 

ตัวอยางท่ี 1 

กรณีมีการจัดประชุม ประธานและผูเขารวมประชุมดําเนินการประชุมทันทเีมื่อถึงกําหนดเวลาประชุม  

เพื่อไมใหผูเขารวมประชุมทีม่าตรงเวลาตองน่ังรอผูไมตรงเวลา 

ตัวอยางท่ี 2 

ไมใชเวลาราชการไปในการปฏิบัติภารกจิสวนตัว 

ตัวอยางท่ี 3 

มาปฏิบัติกอนหรอืตรงเวลาและปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมผีลงานเสร็จทันเวลาทีก่ําหนด 
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หลักการ 

 กระทรวงสาธารณสุขยึดถือพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราช

ชนก  “ขอใหถือประโยชนสวนตน เปนที่สอง ประโยชนของเพื่อนมนุษย เปนกิจที่หน่ึง ลาภ ทรัพยและเกียรติยศ จะตก

แกตัวทานเอง ถาทานทรงธรรมแหงอาชีพไวใหบริสุทธ์ิ” ไวเปนหลักในการปฏิบัติหนาที่อยางสม่ําเสมอ เน่ืองจาก การ

ยึดถือประโยชนสวนรวมจะทําใหองคกรและประเทศชาติมีความเจริญกาวหนา 

นิยาม 

 ประโยชนสวนรวม หรือประโยชนแกสวนรวม หมายถึง ประโยชนตอสาธารณะหรือประโยชนอันเกิดแก

การจัดทําบริการสาธารณะ หรือการจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค หรือประโยชนอื่นใดที่เกิดจากการดําเนินการหรือการ

กระทําที่มีลักษณะเปนการสงเสริม หรือสนับสนุนแกประชาชนเปนสวนรวม หรือประชาชนสวนรวมจะไดรับประโยชน

จากการดําเนินการหรือการกระทําน้ัน 

(พระราชบัญญัติจัดต้ังศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551) 

 ประโยชนทับซอน หมายถึง สถานการณหรือการกระทําที่บุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ 

พนักงาน บริษัท หรือผูบริหารมีผลประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่ที่

บุคคลน้ันรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนของสวนรวม (สํานักงาน ก.พ.) 

แนวปฏิบัติ 

1. ตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่ โดยถือวาหนาที่ที่มีตอราชการและผลประโยชนของประชาชนยอมสําคัญกอน

เรื่องสวนตัวเสมอ 

2. ไมรับผลประโยชน เงิน สิ่งตอบแทน การสนับสนุน ของขวัญหรือนันทนาการจากภาคเอกชน บุคคลหรือหนวยงานที่

เปนผูผลิตหรือจําหนายผลิตภัณฑสุขภาพ โดยมีขอพิจารณา ยกเวนดังน้ี 
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 1) กรณีเปนวิทยากร การบรรยาย การใหบริการทางวิชาการ หรือเปนผูไดรับทุนวิจัยจากภาคเอกชน 

บุคคลหรือหนวยงานดังกลาวรับของขวัญ สิ่งตอบแทนหรือนันทนาการใดๆที่มีมูลคาไมเกินสามพันบาทในโอกาสพิเศษ

หรือวาระตามประเพณี 

 2) เปนสิ่งที่กอใหเกิดประโยชนแกงานดานวิชาการที่สงผลถึงการบริการทางการแพทย 

และสาธารณสุขที่ยังประโยชนแกผูปวย โดยใหรับในนามของสถานพยาบาลหรือหนวยงานเทาน้ัน 

3. ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอื่นไมวาจะเปนญาติพี่นอง พรรคพวกเพื่อนฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัว                

มาประกอบการใชดุลยพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลน้ันหรือปฏิบัติตอบุคคลน้ันตางจากบุคคลอื่นเพราะชอบ

หรือชัง 

4. ไมใชตําแหนง อํานาจหรือหนาที่โดยมิชอบ หรือยอมใหผูอื่นใชตําแหนง อํานาจหรือหนาที่ตนโดยมิชอบ แสวงหาเงิน 

ทรัพยสิน ประโยชนตอบแทนอื่นทั้งที่คํานวณเปนเงินไดและไมอาจคํานวณเปนเงินไดตําแหนงหรือสิทธิพิเศษอื่นใดเพื่อ

ตนเองหรือผูอื่น โดยการกระทําตามขอน้ีรวมถึงการกระทําซึ่งไมไดใชตําแหนง อํานาจหนาที่โดยตรง แตกระทําใหผูอื่น

เขาใจวาตนมีตําแหนง อํานาจหรือหนาที่น้ันดวย 

5. ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไมวากอน

หรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ไมวาจะเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของกับการปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ตาม เวนแตเปน

การใหธรรมจรรยาหรือเปนการใหตามประเพณีหรือใหแกบุคคลทั่วไป 

 

ตัวอยางท่ี 1 

สั่งใชยาหรือการรักษาอยางสมเหตุผลโดยปราศจากการคํานึงถึงประโยชน สิ่งตอบแทนหรือการสนับสนุนใดๆ 

ตัวอยางท่ี 2 

ไมเรียกรับหรอืยอมรับทรัพย สิง่ของหรอืการสนับสนุน จากผูมสีวนไดสวนเสียเกินกวาที่กฎหมาย  

ระเบียบ หรือขอบังคับที่กําหนดไว 

ตัวอยางท่ี 3 

ไมใชความสัมพันธสวนตัวมาประกอบการพจิารณาเพื่อใหคุณหรือโทษแกผูอื่นโดยเฉพาะที่เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง 

การสัง่ใชยา เวชภัณฑหรือผลิตภัณฑสุขภาพ 

ตัวอยางท่ี 4 

พึงรําลึกวา แมผลประโยชนทับซอนบางอยางจะยังไมถูกระบุในระเบียบหรือกฎหมายชัดเจน แตสามารถปฏิเสธและ

หลีกเลี่ยงไดดวยการยึดมั่นไวซึ่งการมีสามญัสํานึกแหงคุณธรรมการรูผิดชอบช่ัวดีรวมถึงความซื่อสัตย 

ของตนเองและประเทศชาติ 
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หลักการ 

 กระทรวงสาธารณสุขไดเนนยํ้า และใหความสําคัญตอการตอตานการทุจริต คอรัปช่ันรวมทั้งการปองกัน

ไมใหคนไมดีมีอํานาจ และกอความเดือดรอนวุนวายในหนวยงาน 

นิยาม 

 ทุจริต หมายถึง การประพฤติช่ัว ประพฤติไมดีไมซื่อตรง คดโกง ฉอโกง โดยใชอุบายหรือเลหเหลี่ยม

หลอกลวงเพื่อใหไดสิ่งที่ตองการ ซึ่งการประพฤติช่ัวมี3 รูปแบบ ไดแก กายทุจริตวจีทุจริต และมโนทุจริต 

แนวปฏิบัติ 

1. พึงสํานึกวาการรวมเปนหูเปนตาตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบเปนหนาที่ที่บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ

พึงกระทํา 

2. พึงสํานึกวาการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางออม เปนสิ่งที่ยอมรับไมไดการทุจริตเปนเรื่องใหญเสมอ เปน

หนาที่ของบุคลากรทุกคนที่ตองชวยกัน ปองกันและดําเนินการตามระเบียบทุกชองทางที่มีเพื่อหยุดย้ังการทุจริต 

3. พึงสํานึกวาการปกปดหรือเพิกเฉยตอการทุจริต เปนสิ่งที่ไมควรเกิดข้ึนและอาจสงผลใหเกิดความเสียหายตอ

ผลประโยชนของราชการและประชาชน 

4. พึงสงเสริมความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดเชน มีการหารือระหวางการประชุม ไมวาเปนทางการหรือไม 

รวมทั้งการพึงยกยองผูมีความซื่อสัตยสุจริตและปกปองผลประโยชนของทางราชการอยูเสมอ 

ตัวอยางที่ 1 

รวมกันเฝาระวัง ตรวจสอบ การกระทําผิดทุจริตทุกรูปแบบ 

ตัวอยางที่ 2 

เมื่อพบเห็นการประพฤติผิด ทจุริตในการปฏิบัติงาน ตองไมเพิกเฉยหรือคิดวาเปนเรือ่งปกติที่ทํามานาน                        

จะตองดําเนินการตามระเบียบหรือชองทางทีม่ีอยูในทัน 
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หลักการ 

 กระทรวงสาธารณสุขเปนองคกรหลักดานสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดีจึงให

ความสําคัญอยางย่ิงในเรื่องสุขภาพของบุคลากร สนับสนุน สงเสริมใหบุคลากรมีจิตสํานึกที่ดีในการดูแลสุขภาพ เพื่อให

มีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่เขมแข็ง สามารถใหบริการที่มีประสิทธิภาพ และเปนตัวอยางที่ดีแกประชาชน 

นิยาม 

 เปนตัวอยางที่ดีดานสุขภาพ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตน ในการสรางเสริมสุขภาวะที่ดีของตนเอง ให

ตนเองมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตที่เขมแข็ง 

แนวปฏิบัติ 

1. นอกจากมีหนาที่ที่ตองดูแลสุขภาพใหกับประชาชนแลว บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขยอมถูกคาดหวังวาจะเปน

ตัวอยางที่ดีดานสุขภาพใหกับประชาชนดวย 

2. มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เชน การออกกําลังกาย การบริโภคอาหารที่ดีตอสุขภาพ การหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงที่มี

ผลตอสุขภาพ เชน การละและเลิกบุหรี่ สุรา สิ่งเสพติด การมีพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคลองกับหลักศาสนาและประเพณี

ที่ดีงาม 

3. เปนตัวอยางของการดูแลตนเองอยางถูกตองเมื่อยามเจ็บปวย เชน การใชยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม การดูแลตนเอง

หรือการใชแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกอยางถูกตอง 

4. หัวหนาสวนราชการ และผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับช้ันตองสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาใหมีพฤติกรรม

สุขภาพที่ดีมีสุขภาพที่ดีเปนตัวอยางที่ดีแกหนวยราชการอื่น 

ตัวอยางที่ 1 

บุคลากรเปนตัวอยางของการมีพฤติกรรมสุขภาพทีเ่หมาะสมกับประชาชน เชนการออกกําลังกาย การลดเลิกบุหรีห่รือ

สิ่งอันตรายตอสุขภาพ การใชยาอยางเหมาะสมและจําเปน เปนตน 

ตัวอยางที่ 2 

หนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขมีวัฒนธรรมองคกรและสถานที่ใหเอื้อตอการเสรมิสรางพฤติกรรมสุขภาพที่ดี

สามารถเปนตัวอยางใหหนวยงานอื่นได 
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หลักการ 

 กระทรวงสาธารณสุขมุงมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหเกิดการเรียนรูตลอดเวลาเพื่อกอใหเกิดสิ่งใหม

ในการใหบริการประชาชน สงผลใหประชาชนสุขภาพดีมีระบบสุขภาพที่ย่ังยืน 

นิยาม 

 สิ่งใหม หมายถึง การพัฒนากระบวนการทํางาน ทั้งงานดานบริการ งานดานบริหารหรืองานสนับสนุน 

เพื่อใหสอดคลองกับกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม ปญญา เทคโนโลยีและความคิดสรางสรรค เพื่อกาวสู

ประเทศที่มีรายไดสูง โดยการ “ทํานอย ไดมาก” เชน การยกระดับขีดความสามารถดานการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา

ทักษะและงานใหมเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การบริการจัดการสมัยใหมที่พรอมดําเนินการทั้งใน Physical 

and Digital Platforms เปนตน 

แนวปฏิบัติ 

1. พึงพัฒนาตนเองใหมีความรูและทักษะเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาที่ทันยุคสมัยตอบสนองตอความคาดหวังและความ

ตองการของประชาชน 

2. พึงพัฒนาตนเองดานการถายทอดองคความรูสูประชาชนและหนวยราชการอื่นอยางเหมาะสม 

3. มุงมั่นในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากย่ิงข้ึน 

4. ใชความรูความสามารถ มีความรอบคอบและความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ

โดยเครงครัด และไมละเมิดจริยธรรมวิชาชีพหรืออาชีพ 

5. ใหความสําคัญของการวิจัย การสรางสรรคสิ่งใหมและพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพของประชาชน ถือเปนหนาที่ที่

บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขพึงกระทํา 

6. ฝกฝนตนเองใหเปนคนชางสังเกต ต้ังคําถาม คิดวิเคราะห เพื่อนํามาพัฒนางานของตน รวมทั้งพัฒนาทักษะที่ใชใน

การตอยอดสูงานวิจัยตาง ๆ 
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ตัวอยางที่ 1 

บุคลากรทุกคนตองใฝหาความรูอยูเสมอ เพื่อพฒันาตนเองใหมีความเช่ียวชาญในงานของตน ซึ่งจะสงผลใหสามารถออก

แนวคิดใหม ๆ เพื่อพัฒนางานของตนเองได 

ตัวอยางที่ 2 

มีการใหรางวัลเชิดชูความสําเร็จของบุคลากรในทกุสาขาวิชาชีพ ที่สามารถคิดสรางสรรคงาน/นวัตกรรม 

ที่เพิ่มประสทิธิภาพการทํางาน 

ตัวอยางที่ 3 

บุคลากรทุกคนตองมีความกระตือรอืรนในการคิดสรางสรรค/พัฒนางานใหม ๆ  

โดยประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการทํางาน 

ตัวอยางที่ 4 

บุคลากรทุกระดับใหความสําคัญของการวิจัยในรปูแบบตางๆ มีการพฒันางานเพื่อประโยชนตอประชาชน 
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หลักการ 

 ภารกิจสวนใหญของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวของกบัการใหบริการประชาชนเปนหลัก การใหบริการจงึ

ตองยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ประชาชนสามารถเขาถึงบรกิารไดโดยงายบุคลากรตองมจีิตบริการ รวมทัง้ไมทําใหเกิด

ขอครหา หรือเสื่อมเสียช่ือเสียงของราชการ 

นิยาม 

 เขาถึง หมายความวา ประชาชนสามารถเขาถึงระบบบริการไดโดยสะดวกพึ่งไดหมายความวา ประชาชน

สามารถมอบความไววางใจในการรับบรกิารดานสาธารณสุขจากหนวยบริการสาธารณสุขทุกระดับ รวมทั้งมีความพึง

พอใจตอการบริการใสใจบรกิาร หมายถึง บุคลากรผูใหบริการมีอัธยาศัยที่ดีมีความรบัผิดชอบ ไมเลอืกปฏิบัติสามารถ

สรางความไวเน้ือเช่ือใจในการรบับริการจากประชาชน 

แนวปฏบิตั ิ

1. พึงเอื้อเฟอ มีนํ้าใจไมตรีมีความเมตตาแกผูรับบรกิาร 

2. พึงพัฒนาตนเองดานทักษะการสื่อสาร การบรกิารที่เปนมติรและการดูแลประชาชนโดยใชหัวใจและยึดผูปวยเปน

ศูนยกลาง 

3. บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขตองคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย ความเทาเทียมและสิทธิมนุษยชนของผูปวยและผู

เขารับบรกิาร 

4. ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยปราศจากอคติและไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม ใหบริการโดย

ไมคํานึงถึงถ่ินกําเนิด เช้ือชาติภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย เศรษฐานะสถานะทางสังคม ความเช่ือทาง

ศาสนา การศึกษาหรือความคิดเห็นทางการเมอืงอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ เวนแตจะดําเนินการตามมาตรการที่รัฐกําหนด

ข้ึน หรือเปนการเลอืกปฏิบัติที่มเีหตุผล เปนธรรม และเปนทีย่อมรบักันทั่วไป 
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ตัวอยางที่ 1  

บุคลากรตองรําลกึอยูเสมอวางานของ กระทรวงสาธารณสุขเปนการบําบัดทุกขใหกับ ประชาชน ความเมตตา  

ความเขาใจและการมจีิต บริการเปนพื้นฐานสําคัญที่ไมสามารถละทิง้ได 

 ตัวอยางที่ 2  

บุคลากรทุกคนตองหมั่นฝกฝนทกัษะ ในการสือ่สาร การทําความเขาใจ การเตรียมรับ การเปลี่ยนแปลงและความ

คาดหวังของประชาชน เพื่อคงความมีทัศนคติที่ดีในการทํางานและ หลกีเลี่ยงอคติทัง้ปวง 
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หลักการ 

กระทรวงสาธารณสุขใหความสําคัญกบัการรักษาสิง่แวดลอม โดยการเสรมิสรางจิตสํานึกในการรักษาสิง่แวดลอมใหแก

บุคลากร รวมทัง้การปรบัปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานและนําเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพือ่ลดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 

นิยาม 

สิ่งแวดลอม หมายรวมถึง สภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอกหนวยงาน ทีส่งผลกระทบตอความรูสึกนึกคิด และ

ผลกระทบตอการปฏิบัติงาน 

แนวปฏบิตั ิ

1. ใชงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิและประโยชนที่ทางราชการจัดใหโดยยึดหลักความประหยัด คุมคา และไมฟุมเฟอย 

2. พึงสํานึกวาทรัพยากรของราชการเปนของประชาชนและประเทศ จักตองใชอยางระมัดระวังและเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 

3. บุคลากรและหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขพึงเปนตัวอยางที่ดีในการรักษาสิง่แวดลอม 

4. ปฏิบัติตามนโยบายประหยัดพลังงานอยางเครงครัด 

ตัวอยางที่ 1 

เลือกใชผลิตภัณฑทีเ่ปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ตัวอยางที่ 2 

เปนตัวอยางที่ดีในการรักษาสิง่แวดลอมแกชุมชน 

ตัวอยางที่ 3 

ใชพลังงานและทรัพยากรของทางราชการอยางรูคุณคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

ตัวอยางที่ 4 

หนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขเปนตัวอยางของการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
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หลักการ 

 กระทรวงสาธารณสุขเนนวัฒนธรรมการทํางานแบบพีส่อนนอง เพื่อใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณการทํางาน กอใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ จากการรวมคิด รวมทํารวมสรางของบุคลากร 

นิยาม 

 รับฟงความเห็นตาง หมายถึง การเปดใจรบัฟงความคิดเห็นของผูอื่นสัมพันธภาพพี่นอง หมายถึง ความรัก

ใคร กลมเกลียว ความผูกพันฉันทพี่นอง เอื้อตอบรรยากาศการท างานที่มีความปรองดอง 

แนวปฏบิตั ิ

1. พึงสํานึกวาบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขน้ัน มีความเปนพี่นองรวมวิชาชีพและลวนมีจุดมุงหมายเดียวกัน คือ

ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี 

2. พึงระลึกวาความเห็นตางน้ัน สามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนไดเชนทําใหเกิดความรอบคอบ การมสีวนรวม และเกิด

ความคิดและวิธีการใหมๆที่เปนประโยชนตองาน 

3. พึงระลึกวาการเปดใจ การยอมรับความเห็นตาง การอยูกนัฉันทพี่นองและความมุงหวังที่ดีตอประชาชน เปนสิ่งที่เปน

วัฒนธรรมอันดีของชาวสาธารณสุขมาชานาน ควรแกการธํารงรกัษาไวพึงหลีกเลี่ยงการสรางความขัดแยง พูดคุยดวย

เหตุผล เอาใจเขามาใสใจเรา ละเวนการใชกริยา วาจาไมสุภาพ และใหเกียรติผูบงัคับบญัชา ผูใตบังคับบัญชาและเพือ่น

รวมงานอยูเสมอ หรอื 

4. ผูบังคับบัญชาพงึเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น ความรูสึกขอวิจารณและขอเสนอแนะเกี่ยวกบัการ

ปฏิบัติหนาทีร่าชการและรบัฟงความคิดเห็นดังกลาวที่ชอบดวยเหตุผล 

ตัวอยางที่ 1 

บุคลากรตองมีอัธยาศัยดีมีความออนนอมถอมตน และทักษะในการปรับตัวใหเขากับผูอื่น 

ตัวอยางที่ 2 

รับฟงความคิดเห็นของผูอื่น เปดกวางมีใจเปนธรรม ไมยึดตนเองเปนศูนยกลาง 
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มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน  

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และ

แกไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554  

 มาตรา 100 หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดดําเนินกิจการ ดังตอไปน้ี  

 (๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดสวนเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐ ผูน้ันปฏิบัติ

หนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกับกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี  

 (๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เขาเปนคูสัญญากับหนวยงาน ของรัฐที่เจาหนาที่

ของรัฐผูน้ันปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี  

 (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

ราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน

อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งน้ีไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปน หุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวน

หรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว  

 (๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจาง ในธุรกิจของเอกชน

ซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐ ผูน้ันสังกัดอยูหรือปฏิบัติ

หนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชน น้ันอาจขัดแยงตอประโยชน

สวนรวม หรือประโยชนทางราชการหรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ ของเจาหนาที่ของรัฐผูน้ัน 

 เจาหนาที่ของรัฐตําแหนงใดที่ตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหน่ึงใหเปนไปตามที่ คณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 ใหนําบทบัญญัติในวรรคหน่ึงมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยใหถือวาการ

ดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาวเปนการดําเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ  

 มาตรา 101 ใหนําบทบัญญัติมาตรา 100 มาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของผูซึ่งพน จากการเปน

เจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม เวนแตการเปนผูถือหุนไมเกินรอยละหาของ จํานวนหุนทั้งหมดที่

จําหนายไดในบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งไมใชบริษัทที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตาม มาตรา 100 (2) ที่ไดรับอนุญาต

ตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

 มาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 100 มิใหนํามาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของเจาหนาที่ ของรัฐ ซึ่ง

หนวยงานที่มีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทจํากัดหรือบริษัท มหาชนจํากัด 

มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในบริษัทจํากัด มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัท มหาชนจํากัดที่หนวยงาน

ของรัฐถือหุนหรือเขารวมทุน 
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 มาตรา 103 หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจาก

ทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตาม บทบัญญัติแหงกฎหมาย 

เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและ จํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กําหนด บทบัญญัติในวรรคหน่ึงใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของผูที่พนจาก การเปนเจาหนาที่

ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม  

 มาตรา 103/1 บรรดาความผิดที่บัญญัติไวในหมวดน้ีใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอ หนาที่หรือความผิด

ตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวล กฎหมายอาญาดวย  

บทลงโทษ  

 มาตรา 122 เจาหนาที่ของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 ตอง ระวาง

โทษ จําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ  

 กรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรคสาม หากเจาหนาที่ของรัฐผูใดพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็น ยินยอมดวย

ในการที่คูสมรสของตนดําเนินการตามมาตรา 100 วรรคหน่ึงใหถือวาผูน้ันไมมีความผิด  

ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่อง หลักเกณฑการ รับทรัพยสิน

หรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ ปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึง กําหนดหลักเกณฑและ

จํานวนทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่เจาหนาที่ของรัฐจะรับจากบุคคลไดโดย ธรรมจรรยาไว ดังน้ี  

 ขอ 1 ประกาศน้ีเรียกวา “ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต แหงชาติเรื่อง 

หลักเกณฑการับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543  

 ขอ 2 ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  

 ขอ 3 ในประกาศน้ี “การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวาการรับ

ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรอื 

วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม  

 “ญาติ” หมายความวา ผูบุพการีผูสืบสันดาน พี่นองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดาหรือ มารดาเดียวกัน ลุง 

ปา นาอาคูสมรสผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรม หรือผูรับบุตรบุญธรรม  

 “ประโยชนอื่นใด” หมายความวา สิ่งที่มีมูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ 

การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
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 ขอ 4 หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพยสิน

หรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจ ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแต

การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กําหนดไว ในประกาศน้ี  

 ขอ 5 เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาไดดังตอไปน้ี  

 (๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติซึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวน ที่เหมาะสมตามฐานานุรูป  

 (๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติมีราคาหรือมูลคา ในการรับจากแตละบคุคล 

แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท  

 (๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่การใหน้ันเปนการใหในลักษณะใหกับ บุคคลทั่วไป  

 ขอ 6 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากตางประเทศ ซึ่งผูใหมิไดระบุใหเปนของ สวนตัว หรือมีหรือ

มูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความจําเปนที่ จะตองรับไวเพื่อรักษาไมตรี

มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลเจาหนาที่ของรัฐผูน้ันรายงาน รายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ

ทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผูบังคับบัญชาเห็นวาไมมีเหตุที่จะอนุญาตให

เจาหนาที่ผูน้ันยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวน้ันไว เปนประโยชนสวนบุคคล ใหเจาหนาที่ของรัฐผูน้ันสงมอบ

ทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูน้ัน สังกัดโดยทันที  

 ขอ 7 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือมีราคาหรือ มีมูลคามากกวาที่

กําหนดไวในขอ 5 ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจําเปนอยางย่ิงที่ตองรับไว เพื่อรักษาไมตรีมิตรภาพ หรือ

ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลเจาหนาที่ของรัฐผูน้ันตองแจงรายละเอียด ขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนน้ันตอผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหาร สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของ

หนวยงาน สถาบันหรือองคกรที่เจาหนาที่ของรัฐผูน้ันสังกัดโดยทันที ที่สามารถกระทําไดเพื่อใหวินิจฉัยวามีเหตุผลความ

จําเปน ความเหมาะสม และสมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐ ผูน้ันรับทรัพยสินหรือประโยชนน้ันไวเปนสิทธิของตน

หรือไม  

 ในกรณีที่ผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหนวยงานหรือสถาบันหรือ องคกรที่เจาหนาที่

ของรัฐผูน้ันสังกัด มีคําสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ก็ใหคืนทรัพยสิน หรือประโยชนน้ันแกผูใหโดย

ทันทีในกรณีที่ไมสามารถคืนใหไดใหเจาหนาที่ของรัฐผูน้ันสงมอบทรัพยสิน หรือประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธิของ

หนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐผูน้ันสังกัดโดยเร็ว  

 เมื่อไดดําเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูน้ันไมเคยไดรับ ทรัพยสินหรือ

ประโยชนดังกลาวเลย 
 ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหน่ึงเปนผูดํารงตําแหนง ผูบังคับบัญชา ซึ่งเปน

หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุด ของรัฐวิสาหกิจ หรือเปน

กรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริง เกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือ 
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ประโยชนน้ันตอผูมีอํานาจแตงต้ังถอดถอนสวนผูที่ดํารงตําแหนงประธานกรรมการ และกรรมการในองคกรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงที่ไมมีผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจถอดถอน ใหแจงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งน้ีเพื่อ

ดําเนินการตามความในวรรคหน่ึงและวรรคสอง  

 ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหน่ึง เปนผูดํารงตําแหนง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับ การรับทรัพยสินหรือประโยชนน้ัน 

ตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาทองถ่ินที่ เจาหนาที่ของรัฐผูน้ันเปนสมาชิก แลวแต

กรณีเพื่อดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง  

 ขอ 8 หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่ของรัฐตามประกาศ ฉบับน้ีใหใชบังคับ

ผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย  

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน  

 1. สวนคําปรารภไดกลาวถึงคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนง ทางการเมืองและ

เจาหนาที่ของรัฐ ๙ ประการของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ๙ ขอ ดังน้ี  

 (๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  

 (๒) การมีจิตสํานึกที่ดีซื่อสัตยสุจริต และรับผิดชอบ  

 (๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี ผลประโยชนทับซอน  

 (๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย  

 (๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ  

 (๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง  

 (๗) การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได  

 (๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

 (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร  

 2.  หมวด ๒ ขอ ๕ ใหขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาที่และ ยึดถือประโยชน

สวนรวมของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน โดยอยางนอยตองวางตน ดังน้ี  

 (๑) ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่ตนมีตอบุคคลอื่น ไมวาจะเปนญาติพี่นอง พรรคพวก เพื่อนฝูงหรือผูมี

บุญคุณสวนตัวมาประกอบการใชดุลยพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลน้ัน หรือปฏิบัติตอ บุคคลน้ันตางจากบุคคล

อื่น เพราะความชอบหรือชัง  

 (๒) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอํานวย ความสะดวก ของทางราชการไป

เพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น เวนแตไดรับอนุญาต โดยชอบดวยกฎหมาย 
 (๓) ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว ซึ่งกอใหเกิดความเคลือบแคลง

หรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบ ของหนาที่ ทั้งน้ี ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย 
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ใหขาราชการผูน้ัน ยุติการกระทํา ดังกลาวไวกอนแลวแจงใหผูบังคับบัญชา หัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการ 

จริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใด แลวจึงปฏิบัติตามน้ัน  

 (๔) ในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาที่อื่น ในราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการ

มหาชน หรือหนวยงานของรัฐขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก ในกรณีที่มีความขัดแยงระหวาง

ประโยชนของทางราชการหรือประโยชนสวนรวม กับประโยชนสวนตนหรือสวนกลุม อันจําเปนตองวินิจฉัยหรือช้ีขาด 

ตองยึดประโยชนของทางราชการ และประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ  

 ๓.๒ หมวด๒ ขอ ๖ ใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนที่มิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาที่

และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตน และประโยชนสวนรวม โดยอยางนอยตองวางตน ดังน้ี 

 (๑) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอื่นเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญ แทนตนหรือญาติของตน 

ไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาที่ไมวาจะเกี่ยวของหรือไมเกี่ยวของ กับการปฏิบัติหนาที่หรือไมก็ตาม

เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรือการใหตามประเพณีหรือใหแกบุคคลทั่วไป  

 (๒) ไมใชตําแหนงหรือการกระทําการที่เปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใดเพราะมีอคติ  

 (๓) ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการการดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่น 

จะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมน้ี 
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ราง พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชน

สวนรวม พ.ศ.  

หลักการ 

ใหมีกฎหมายวาดวยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม 

เหตุผล 

โดยที่การบริหารงานของรัฐจะตองเปนไปดวยความโปรงใสและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน รวมทั้งตองให

ประชาชนปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยในความซื่อสัตยสุจริตของผูมีหนาที่ในการบริหารงานของรัฐ จึงตองหาม

การกระทําอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลของผูมีหนาที่ดังกลาวกับประโยชนสวนรวม ประกอบกับ

ประเทศไทยไดใหสัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต สมควรกําหนดหลักเกณฑและ

มาตรการปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวมให

ชัดเจนและมีประสิทธิภาพย่ิงข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัติน้ี 

ราง 

พระราชบัญญัติ 

วาดวยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม 

พ.ศ. .... 

โดยที่เปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม 

 มาตรา ๑  พระราชบัญญัติน้ีเรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวาง

ประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม พ.ศ. ....” 

 มาตรา ๒  พระราชบัญญัติน้ีใหใชบังคับเมื่อพนกําหนดหน่ึงรอยแปดสิบวัน 

นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัติน้ี 

 “เจาหนาที่ของรัฐ” หมายความวา เจาหนาที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต และผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน 

รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหนวยงานอื่นใด 

ที่ดําเนินกิจการของรัฐตามกฎหมายและไดรับเงินอุดหนุนหรือเงินหรือทรัพยสินลงทุนจากรัฐ 

 “ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” หมายความวา 

 (๑) นายกรัฐมนตรี 

 (๒) รัฐมนตรี 
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 (๓) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 (๔) สมาชิกวุฒิสภา 

 (๕) ขาราชการการเมืองอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง 

 (๖) ขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา 

 (๗) ผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภาทองถ่ินขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

 (๘) เจาหนาที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหนงอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด 

 “กฎ” หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติทองถ่ิน ระเบียบ 

ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเปนการทั่วไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับ 

แกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ 

 “คูสมรส” หมายความรวมถึง ผูซึ่งอยูกินกันฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรสกับเจาหนาที่ของรัฐ 

 “ญาติ” หมายความวา 

 (๑) ผูบุพการีของเจาหนาที่ของรัฐ 

 (๒) ผูสืบสันดานของเจาหนาที่ของรัฐ 

 (๓) คูสมรสของบุตรของเจาหนาที่ของรัฐ 

 (๔) พี่นองรวมบิดามารดาเดียวกันของเจาหนาที่ของรัฐ 

 (๕) พี่นองรวมบิดาหรือรวมมารดาเดียวกันของเจาหนาที่ของรัฐ 

 (๖) บุตรบุญธรรมหรือผูรับบุตรบุญธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ 

 ทั้งน้ี ไมวาจะมีความเกี่ยวพันโดยทางนิตินัยหรือพฤตินัย 

 “โดยทุจริต” หมายความวา เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรบัตนเองหรผืูอื่น 

 “ประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินได” หมายความรวมถึง 

 (๑) การปลดหน้ีหรือการลดหน้ีใหเปลา 

 (๒) การใหยืมโดยไมคิดดอกเบี้ย 

 (๓) การเขาคํ้าประกันโดยไมคิดคาธรรมเนียม 

 (๔) การใหคานายหนาหรือคาธรรมเนียมการเปนตัวแทน 

 (๕) การขายหรือการใหเชาซื้อทรัพยสินตํ่ากวามูลคาที่เปนจริงตามที่ปรากฏในทองตลาด 

 (๖) การซื้อหรือการเชาซื้อทรัพยสินสูงกวามูลคาที่เปนจริงตามที่ปรากฏในทองตลาด 

 (๗) การใหใชสถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพยสิน โดยไมคิดคาเชาหรือคาบริการหรือคิดคาเชาหรือ

คาบริการนอยกวาที่คิดแกบุคคลอื่นโดยปกติทางการคา 

 (๘) การใหบริการโดยไมคิดคาบริการ หรือคิดคาบริการนอยกวาที่คิดแกบุคคลอื่นโดยปกติทางการคา 

 (๙) การใหสวนลดในสินคาหรือทรัพยสินที่จําหนาย โดยใหสวนลดมากกวาที่ใหแกบุคคลอื่นโดยปกติทาง

การคา 
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 (๑๐) การใหเดินทาง หรือใหขนสงบุคคลหรือสิ่งของ โดยไมคิดคาใชจายหรือคิดคาใชจายนอยกวาที่คิดแก

บุคคลอื่นโดยปกติทางการคา 

 (๑๑) การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพหรือการบันเทิงอื่นให โดยไมคิดคาใชจายหรือคิดคาใชจายนอยกวาที่คิด

แกบุคคลอื่นโดยปกติทางการคา 

 (๑๒) การใหบริการวิชาชีพอิสระ เชน แพทย ทันตแพทย พยาบาล สถาปนิก วิศวกร กฎหมาย หรือบัญชี 

โดยไมคิดคาใชจายหรือคิดคาใชจายนอยกวาที่คิดแกบุคคลอื่นโดยปกติทางการคา 

 (๑๓) การใหรางวัล 

 (๑๔) การชําระเงินลวงหนาหรือการคืนเงินใหในภายหลัง 

 (๑๕) การอื่นใดซึ่งเปนการกระทําที่ทําใหผูน้ันไดรับประโยชนอันอาจคํานวณเปนเงินได หรือไมตองออก

คาใชจาย ทั้งน้ี ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด 

 “ปกติประเพณีนิยม” หมายความวา เทศกาลหรือวันสําคัญซึ่งอาจมีการใหของขวัญกัน และให

หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การตอนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให

ความชวยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมดวย 

 “คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 มาตรา ๔  เจาหนาที่ของรัฐตองปฏิบัติหนาที่หรือกระทําการโดยยึดประโยชนสวนรวมของรัฐและ

ประชาชนเปนสําคัญ ตองใชอํานาจตามตําแหนงหนาที่ที่ตนมีอยูโดยสุจริต 

และเที่ยงธรรม ตองไมกระทําการที่จะกอใหเกิดความไมเช่ือถือหรือความไมไววางใจในการปฏิบัติหนาที่และตองไม

กระทําการอันมีลักษณะเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม 

 มาตรา ๕  หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐเขามีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม 

เพื่อประโยชนของตนเองหรือบุคคลอื่น ซึ่งเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม แตการใช

ตําแหนงหนาที่แทนหนวยงานของรัฐเพื่อประโยชนของหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐสังกัดอยู มิใหถือวาเปนการกระทํา

ตามมาตราน้ี  

 การกระทําอยางหน่ึงอยางใดดังตอไปน้ี ใหถือวาเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชน

สวนรวมตามวรรคหน่ึงดวย 

 (๑) การกระทําที่เกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวมตามที่บัญญัติไวใน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การทุจริต เวนแตที่กําหนดไวเปนอยางอื่นในพระราชบัญญัติน้ี 

 (๒) การกําหนดนโยบายหรือการเสนอหรือใหความเห็นชอบรางกฎหมายหรือรางกฎซึ่งเอื้อประโยชนเปน

การเฉพาะตอกิจการที่ตน คูสมรส บุตร หรือบิดามารดา มีสวนไดเสียเกินกวา 

สวนไดเสียตามปกติที่บุคคลทั่วไปมีอยู ในกรณีที่เปนนิติบุคคล การเปนหุนสวนหรือถือหุนเกิน 
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รอยละหาของนิติบุคคลน้ันถือวาเปนการมีสวนไดเสียเกินกวาสวนไดเสียตามปกติ เวนแตเปนการดําเนินการตามคําสั่ง

ของผูบังคับบัญชาหรือผูกํากับดูแล 

 (๓) การใชขอมูลภายในของรัฐที่ยังเปนความลับอยูซึ่งตนไดรับหรือรูจากการปฏิบัติราชการ การปฏิบัติ

หนาที่ หรือการใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ โดยทุจริต 

 (๔) การริเริ่ม เสนอ จัดทํา หรืออนุมัติโครงการของรัฐหรือของหนวยงานของรัฐโดยทุจริต หรือเพื่อเอื้อ

ประโยชนตอตนเองหรือบุคคลหน่ึงบุคคลใดโดยเฉพาะไมวาทางตรงหรือทางออม 

 (๕) การใชทรัพยสินของหนวยงานที่ตนสังกัดหรือที่ตนปฏิบัติหนาที่อยู ไปเพื่อประโยชนของตนหรือผูอื่น 

เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมายหรือกฎ หรือทรัพยสินน้ันมีราคาเล็กนอย 

 (๖) การใชตําแหนงหรืออํานาจหนาที่ซึ่งตนมีอยูโดยทุจริต ไปมีอิทธิพลตอการตัดสินใจโดยอิสระในการใช

อํานาจตามตําแหนงหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหนงอื่นไมวาทางตรงหรือทางออม เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐ

น้ันกระทําการหรือไมกระทําการอยางหน่ึงอยางใด ดังตอไปน้ี 

 (ก) อนุมัติ อนุญาต รับจดทะเบียน หรือออกคําสั่งทางปกครองอื่นที่ใหสิทธิประโยชนอันอาจคํานวณเปน

เงินได 

  (ข) ใหสัมปทาน ทําสัญญา หรือทํานิติกรรม อันเปนการใหประโยชนแกบุคคลหน่ึงบุคคลใด 

  (ค) บรรจุ แตงต้ัง เลื่อนเงินเดือน เลื่อนข้ันเงินเดือน โอน ยาย ดําเนินการทางวินัย หรือใหเจาหนาที่ของ

รัฐในบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งดํารงตําแหนงอื่นดังกลาว พนจากตําแหนงหรือพนจากการ

ปฏิบัติหนาที่ 

  (ง) ไมแจงความหรือไมรองทุกขเพื่อดําเนินคดีอาญา 

  (จ) ไมฟองคดี ไมอุทธรณ ไมฎีกา ไมดําเนินคดี หรือไมดําเนินการอื่นใดเกี่ยวกับคดี หรือใหถอนคํารอง

ทุกข ใหถอนฟอง ใหถอนอุทธรณ หรือใหถอนฎีกา ไมวาจะเปนคดีประเภทใด 

  (ฉ) ดําเนินกระบวนพิจารณา ทําคําพิพากษา คําสั่ง คําวินิจฉัย หรือคําช้ีขาด 

  (ช) ไมบังคับทางปกครอง ไมบังคับคดี หรือไมบังคับตามคําช้ีขาด 

 การกระทําตามวรรคสอง (๒) (๓) และ (๔) ใหใชบังคับแกผูดํารงตําแหนงระดับสูง ผูบริหารระดับสูง และ

ผูอํานวยการกองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และเจาหนาที่

ของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด 

 ใหนําความในวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับแกคูสมรสหรือบุตรของเจาหนาที่ของรัฐซึ่ง

กระทําโดยอาศัยอิทธิพลของเจาหนาที่ของรัฐดวย และในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐไดมีสวนรูเห็นเปนใจหรือยินยอมดวย

ในการกระทําของคูสมรสหรือบุตรดังกลาวหรือรูแลวเพิกเฉยมิไดดําเนินการแกไข ใหเจาหนาที่ของรัฐผูน้ันรับโทษ

เชนเดียวกับคูสมรสหรือบุตรดวย 

 ใหนําความในวรรคหน่ึง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับแกบุคคลซึ่งมิใชบุคคลตามวรรคสี่และเปน

ผูกระทําโดยอาศัยอิทธิพลของเจาหนาที่ของรัฐ ที่ดําเนินการในลักษณะผูใช ผูถูกใช ผูรวมดําเนินการ หรือผูไดรับ

มอบหมายจากเจาหนาที่ของรัฐใหกระทําการตามวรรคหน่ึงและวรรคสองดวย 
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 เพื่อประโยชนในการบังคับใชวรรคสอง (๕) ใหคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการขาราชการรัฐสภา 

คณะกรรมการบริหารศาล องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหัวหนาหนวยงานอื่นของรัฐ จัดใหมีระเบียบวาดวยการ

อนุญาตใหใชทรัพยสินตามวรรคสอง (๕) สําหรับเจาหนาที่ของรัฐที่อยูในบังคับบัญชาหรือกํากับดูแล  ทั้งน้ี โดยมี

มาตรฐานไมตํ่ากวาระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด ระเบียบดังกลาวอยางนอยตองกําหนดในเรื่องทรัพยสิน ดังตอไปน้ี 

 (๑) ยานพาหนะ 

 (๒) เครื่องมือสื่อสาร 

 (๓) อาคารสถานที่ 

 (๔) วัสดุ อุปกรณ เครื่องใชในสํานักงาน 

 (๕) สิ่งสาธารณูปโภค 

 มาตรา ๖  บุคคลใดรับประโยชนจากการกระทําของเจาหนาที่ของรัฐ คูสมรสหรือบุตรของเจาหนาที่ของ

รัฐ หรือบุคคลอื่นตามมาตรา ๕ วรรคหา โดยรูเห็นเปนใจดวย ในการกระทําดังกลาว บุคคลน้ันตองระวางโทษกึ่งหน่ึง

ของโทษที่กําหนดไวสําหรับความผิดตามมาตรา ๕ ในกรณีที่นิติบุคคลเปนผูรับประโยชนตามวรรคหน่ึง โดยนิติบุคคล

ดังกลาวไมมีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อปองกันมิใหมีการกระทําความผิดน้ัน นิติบุคคลน้ันตองระวางโทษ

เชนเดียวกับบุคคลตามวรรคหน่ึง และถาการรับประโยชนของนิติบุคคลเกิดจากการรูเห็นเปนใจของกรรมการ หรือ

ผูจัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลน้ัน ผูน้ันตองระวางโทษเชนเดียวกับบุคคลตามวรรค

หน่ึงดวย 

 มาตรา ๗  หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐรับของขวัญ ของที่ระลึก เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจ

คํานวณเปนเงินไดที่มีผูมอบใหในโอกาสที่เจาหนาที่ของรัฐปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาที่ของตนหรือตามที่ไดรับ

มอบหมาย แมวาผูมอบจะระบุใหเปนการสวนตัวก็ตาม  เวนแตเปนสิ่งที่อาจไดรับตามกฎหมายหรือกฎ หรือเปนสิ่งที่

ไดรับตามจํานวนที่สมควรตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหนาที่ หรือเปนการรับการใหในลักษณะใหแกบุคคล

ทั่วไป หรือตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด 

 เจาหนาที่ของรัฐที่ไดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดตามวรรคหน่ึงที่ตนไมมีสิทธิไดรับ ตองรายงานและ

สงมอบสิ่งน้ันใหหนวยงานที่ตนสังกัดในโอกาสแรกที่กระทําไดแตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับสิ่งน้ันไว และใหสิ่ง

น้ันตกเปนของหนวยงานของรัฐ โดยใหหนวยงานน้ันจัดทําบัญชีไวเปนหลักฐานและเก็บรักษาหรือจัดการสิ่งน้ัน  ทั้งน้ี 

ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

 ใหนําความในวรรคหน่ึงมาใชบังคับแกคูสมรสและญาติของเจาหนาที่ของรัฐซึ่งไดรับของขวัญ ของที่ระลึก 

เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดเน่ืองจากการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ ดวยโดย

อนุโลม  ในกรณีที่คูสมรสหรือญาติไมมีสิทธิรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ใหมีหนาที่แจงใหเจาหนาที่ของรัฐทราบ

ในโอกาสแรกที่กระทําไดแตไมเกินสามสิบวันนับแตวันที่ไดรับสิ่งน้ันไว เพื่อใหเจาหนาที่ของรัฐดําเนินการตามวรรคสอง

ตอไป 
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 มาตรา ๘  ในกรณีที่มีพฤติการณปรากฏแกคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือมีการกลาวหาวาเจาหนาที่ของรัฐ

หรือผูใดมีพฤติการณสอวากระทําความผิดตามมาตรา ๕ หรือมาตรา ๖ ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหแลวเสร็จภายในหน่ึงรอยแปดสิบ

วันนับแตวันที่ปรากฏพฤติการณหรือมีการกลาวหา ในกรณีที่มีความจําเปนไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาดังกลาว คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกินสามครั้ง ครั้งละไมเกินหกสิบวัน  

แตตองบันทึกเหตุผลและความจําเปนในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไวในสํานวน 

 ความในมาตราน้ีใหใชบังคับแกตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุนในการกระทําความผิดตามมาตรา ๕ และ

มาตรา ๖ ดวย 

 มาตรา ๙  หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐซึ่งพนจากตําแหนงหนาที่ยังไมถึงสองป กระทําการดังตอไปน้ี 

 (๑) เปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน ลูกจาง ผูรับจาง หรือดํารงตําแหนงอื่นในธุรกิจของเอกชน

ซึ่งเคยอยูภายใตอํานาจหนาที่ของตนในการกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 

 (๒) รับเงินหรือประโยชนอื่นใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดจากธุรกิจตาม (๑) เปนพิเศษนอกเหนือไปจากที่

ธุรกิจน้ันปฏิบัติตอบุคคลอื่น ๆ ในกิจการงานตามปกติ  

 ตําแหนงของเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคหน่ึง ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด 

 มาตรา ๑๐  หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐซึ่งพนจากตําแหนงหรือออกจากราชการหรือหนวยงานของรัฐ 

กระทําโดยประการใด ๆ ใหผูอื่นลวงรูความลับของทางราชการหรือหนวยงานของรัฐซึ่งตนไดรับหรือรูในระหวางการ

ดํารงตําแหนง หรือใชความลับดังกลาวไปโดยทุจริต เวนแตความน้ันมิไดเปนความลับอีกตอไป 

 มาตรา ๑๑  เพื่อประโยชนในการระงับหรือยับย้ังความเสียหายที่อาจเกิดข้ึนแกรัฐ ในกรณีที่สํานักงาน

อัยการสูงสุดตรวจรางสัญญาของรัฐไมวาจะเปนสัญญาทางแพงหรือสัญญาทางปกครอง เมื่อปรากฏเหตุอันควรเช่ือวา

สัญญาดังกลาวกระทําโดยเจาหนาที่ของรัฐโดยทุจริตหรือมีลักษณะเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับ

ประโยชนสวนรวมซึ่งอาจมีผลทําใหรัฐเสียประโยชนอยางรายแรงหรือการทุจริตหรือการขัดกันระหวางประโยชน

ดังกลาวมีลักษณะเปนนัยสําคัญในการทําสัญญาดังกลาว ใหสํานักงานอัยการสูงสุดแจงความเห็นไปยังหนวยงานของรัฐ

ซึ่งจะเปนคูสัญญาและหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐน้ันสังกัดอยู และใหเสนอรางสัญญาน้ันและแจงความเห็นตอ

คณะรัฐมนตรีหรือองคกรที่มีอํานาจบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลหนวยงานน้ัน และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อ

ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ตอไป 

 ในระหวางการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือองคกรตามวรรคหน่ึง ใหระงับการทําสัญญาไวกอนจนกวา

คณะรัฐมนตรีหรือองคกรดังกลาวจะมีมติหรือสั่งใหดําเนินการอยางหน่ึงอยางใด 

 มาตรา ๑๒  สัญญาใดของรัฐไมวาจะเปนสัญญาทางแพงหรือสัญญาทางปกครองที่กระทําโดยเจาหนาที่

ของรัฐซึ่งมีอํานาจหนาที่ในการทําหรือใหความเห็นชอบสัญญาน้ันโดยทุจริตหรือมีลักษณะเปนการขัดกันระหวาง

ประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม หากคูสัญญาอีกฝายหน่ึงรูเห็นเปนใจ หรือรูหรือควรจะรูขอเท็จจริงดังกลาว 

และยังเขาทําสัญญาน้ัน ใหสัญญาดังกลาวมีผลดังตอไปน้ี 
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 (๑) เปนโมฆะ หากการทุจริตหรือการขัดกันระหวางประโยชนดังกลาวมีผลทําใหรัฐเสียประโยชนอยาง

รายแรงหรือการทุจริตหรือการขัดกันระหวางประโยชนดังกลาวมีลักษณะเปนนัยสําคัญในการทําสัญญาดังกลาว 

 (๒) ใหดําเนินการตามสัญญาตอไป หากสัญญาน้ันเปนประโยชนแกสาธารณะและรัฐไมเสียประโยชนเกิน

สมควร ในกรณีน้ี ใหหนวยงานของรัฐคูสัญญามีอํานาจฝายเดียวที่จะแกไขเพิ่มเติมสัญญาเพื่อรักษาประโยชนของรัฐได 

ไมวาคูสัญญาอีกฝายหน่ึงจะยินยอมหรือไมก็ตาม หากคูสัญญาน้ันไดรับความเสียหายใหหนวยงานของรัฐชดใชคา

ทดแทนที่เปนธรรมแกคูสัญญาน้ัน แตไมตัดสิทธิหนวยงานของรัฐที่จะเรียกรองคาเสียหายจากคูสัญญาซึ่งรูเห็นเปนใจ

หรือรูหรือควรจะรูในเรื่องดังกลาวขางตน 

 (๓) กรณีตาม (๑) หรือ (๒) หากสัญญาสวนหน่ึงสวนใดมีลักษณะตาม (๑) และไมใชสาระสําคัญของ

สัญญาทั้งฉบับและอาจแยกออกจากสวนที่ไมเปนโมฆะได ใหสัญญาสวนน้ันเปนโมฆะ 

 กรณีตาม (๑) (๒) และ (๓) ยอมไมกระทบกระเทือนสิทธิที่ไดรับไปแลวของบุคคลภายนอกผูสุจริต 

 ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนแลวเห็นวาสัญญาใดมีลักษณะตามวรรคหน่ึง ใหคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ย่ืนคํารองตอศาลอุทธรณแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนผูพิจารณาและมีคําสั่งตามวรรคหน่ึง และให

คําสั่งน้ันผูกพันคูสัญญาและผูเกี่ยวของทุกฝาย แตกรณีตามวรรคหน่ึง (๑) ใหย่ืนคํารองภายในสองปนับแตวันทําสัญญา 

 มาตรา ๑๓  ในกรณีที่ผูวาการตรวจเงินแผนดินตรวจพบวาสัญญาใด มีลักษณะตามมาตรา ๑๒ ใหเสนอ

เรื่องไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยใหถือวาเอกสารและหลักฐานที่ผูวาการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบหรือจัดทําข้ึน

เปนสวนหน่ึงของสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตาม

มาตรา ๑๒ ตอไป 

 มาตรา ๑๔  ในกรณีที่สัญญาสัมปทานของรัฐ หรือสัญญาที่รัฐใหจัดทําบริการสาธารณะหรือจัดใหมีสิ่ง

สาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางสวน มีเหตุอันควรเช่ือไดวาเขาลักษณะตาม

มาตรา ๑๒ วรรคหน่ึง ใหบุคคลดังตอไปน้ีมีสิทธิย่ืนคํารองตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ขอใหไตสวนขอเท็จจริงเพื่อย่ืนคํา

รองตอศาลปกครองสูงสุด 

 (๑) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา ซึ่งเขาช่ือรวมกันมีจํานวนไม

นอยกวาเจ็ดสิบคน 

 (๒) ผูมีสิทธิเลือกต้ังซึ่งเขาช่ือรวมกันมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน 

 (๓) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินซึ่งมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการตรวจเงนิ

แผนดินทั้งหมดเทาที่มีอยู 

 (๔) ผูตรวจการแผนดินซึ่งปรึกษาหารือและเห็นชอบรวมกันตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยผูตรวจการแผนดิน 

 ลักษณะหรือประเภทของสัญญาของรัฐตามวรรคหน่ึง และหลักเกณฑและวิธีการการเขาช่ือของผูมีสิทธิ

เลือกต้ังตาม (๒) ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด 

 คํารองตามวรรคหน่ึงตองมีหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงได 
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 เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรับคํารองตามวรรคหน่ึง ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนขอเท็จจริงใหแลว

เสร็จภายในเกาสิบวัน ถามีความจําเปนคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกินสองครั้ง ครั้งละไม

เกินสามสิบวัน แตตองบันทึกเหตุผลและความจําเปนในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไวในสํานวน ในกรณีที่ไตสวน

ขอเท็จจริงแลวมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งหมดเทาที่มีอยูวามีมูล ใหย่ืนคํารอง

ตอศาลปกครองสูงสุดตอไป 

 ใหนําความในมาตรา ๑๒ วรรคหน่ึงและวรรคสองมาใชบังคับแกสัญญาตามมาตราน้ีดวยโดยอนุโลม 

 การพิจารณาและวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดใหเปนไปโดยรวดเร็วและเปนธรรม ทั้งน้ี ตามระเบียบที่ที่

ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกําหนด 

 ในระหวางการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือในระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง

สูงสุด หากการดําเนินการตามสัญญาดังกลาวอาจกอใหเกิดความเสียหายตอไป คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะย่ืนคํารองตอ

ศาลปกครองสูงสุดเพื่อมีคําสั่งระงับสัญญาของรัฐดังกลาวไวช่ัวคราวกอนก็ได 

 มาตรา ๑๕  ภายใตบังคับมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๔ ในกรณีที่โครงการของรัฐดังตอไปน้ี มีเหตุอันควร

เช่ือไดวาเขาลักษณะตามมาตรา ๑๒ วรรคหน่ึง และการทุจริตหรือการขัดกันระหวางประโยชนดังกลาวมีผลทําใหรัฐเสยี

ประโยชนอยางรายแรงหรือการทุจริตหรือการขัดกันระหวางประโยชนดังกลาวมีลักษณะเปนนัยสําคัญในการทํา

โครงการดังกลาว ใหนํามาตรา ๑๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม แตใหย่ืนคํารองตอศาลอุทธรณแผนกคดีทุจริตและประพฤติ

มิชอบภายในสองปนับแตวันเริ่มโครงการ เพื่อสั่งใหยุติโครงการหรือสั่งใหนําโครงการดังกลาวกลับไปทบทวนใหมเพื่อ

แกไขใหรัฐไมเสียประโยชน  ทั้งน้ี ไมกระทบตอการดําเนินคดีแกผูกระทําความผิด 

 (๑) โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี 

 (๒) โครงการของราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคซึ่งไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจหนาที่

หรือไดรับการจัดสรรงบประมาณแลว 

 (๓) โครงการของราชการสวนทองถ่ินซึ่งไดรับการจัดสรรงบประมาณแลว 

 (๔) โครงการของรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอื่นของรัฐ ซึ่งคณะกรรมการของหนวยงาน

น้ันไดใหความเห็นชอบแลว 

 (๕) โครงการอื่นของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินรวมกันประกาศ

กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาลักษณะหรือประเภทของโครงการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ใหเปนไป 

ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด 

 มาตรา ๑๖  การพิจารณาและการมีคําสั่งของศาลอุทธรณแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตามมาตรา 

๑๒ และมาตรา ๑๕ ใหเปนไปโดยรวดเร็วและเปนธรรม  ทั้งน้ี ตามขอบังคับของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบ

ของที่ประชุมใหญศาลฎีกา 
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 มาตรา ๑๗  เจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีหนาที่กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี และเจาหนาที่ของ

รัฐซึ่งดํารงตําแหนงอื่น ตองแสดงขอมูลดังตอไปน้ี ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 (๑) การดํารงตําแหนงในหนวยงานอื่นของรัฐทุกตําแหนง 

 (๒) การดํารงตําแหนงในธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนไมวาหนวยงานน้ันจะมีวัตถุประสงคแสวงหากําไรมา

แบงปนกันหรือไม 

 (๓) การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอื่นนอกจากตําแหนงที่ดํารงอยู 

 (๔) กิจกรรมอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนดใหเจาหนาที่ของรัฐแสดงรายไดที่ไดจากการ

ดํารงตําแหนง การประกอบอาชีพ วิชาชีพหรือกิจกรรมอื่นตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ดวย 

 ในกรณีที่มีความเปลี่ยนแปลงของขอมูลตามวรรคหน่ึง ใหเจาหนาที่ของรัฐแจงความเปลี่ยนแปลงดังกลาว

ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบความเปลี่ยนแปลงน้ัน  

 ตําแหนงของเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคหน่ึง หลักเกณฑและวิธีการแสดงขอมูลตามวรรคหน่ึง และการ

แจงความเปลี่ยนแปลงของขอมูลตามวรรคสาม ใหเปนไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด 

 มาตรา ๑๘  ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดใหมีหนวยงานพิเศษข้ึนภายในสํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ โดยมีฐานะไมตํ่ากวาสํานักหรือเทียบเทา และมีบุคลากรที่เพียงพอกับภารกิจเพื่อ

รับผิดชอบในการกํากับดูแลและการบังคับใชพระราชบัญญัติน้ี ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาหนาที่ของรัฐและ

ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติน้ี รวมทั้งดําเนินการเกี่ยวกับการรณรงคเสริมสรางคุณธรรมและ

จริยธรรมเพื่อปองกันการกระทําความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม 

 เพื่อประโยชนแกการปองกันการกระทําความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับ

ประโยชนสวนรวม ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดทําขอกําหนดและคูมือการปฏิบัติของหนวยงานของรัฐและเจาหนาที่

ของรัฐรวมทั้งเอกชนตามพระราชบัญญัติน้ี และมีหนาที่ตอบขอหารือที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐหารือวา

การกระทําที่หนวยงานของรัฐหรือเจาหนาที่ของรัฐจะกระทําเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชน

สวนรวมตามพระราชบัญญัติน้ีหรือไม  ทั้งน้ี โดยตองตอบขอหารือภายในหกสิบวันนับแตวันที่ไดรับขอหารือ และจะ

ปฏิเสธไมตอบขอหารือเพราะเหตุที่เรื่องน้ันยังไมเกิดข้ึนไมได 

 เจาหนาที่ของรัฐซึ่งกระทําการไปตามการตอบขอหารือของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยสุจริต ยอมไมมี

ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี 

 มาตรา ๑๙  ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงและวินิจฉัยการกระทําตาม

พระราชบัญญัติน้ีโดยใหนําพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาใชบงัคับ

โดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๐  เจาหนาที่ของรัฐ คูสมรสหรือบุตรของเจาหนาที่ของรัฐ หรือบุคคลตามมาตรา ๕ วรรคหา 

ผูใดกระทําการอันเปนความผิดตามมาตรา ๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท  
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หรือทั้งจําคุกทั้งปรับ ถาเจาหนาที่ของรัฐซึ่งกระทําความผิดตามวรรคหน่ึงเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตองระวาง

โทษสองเทาของโทษที่กําหนดไวตามวรรคหน่ึง 

 มาตรา ๒๑  เจาหนาที่ของรัฐ คูสมรสหรือญาติของเจาหนาที่ของรัฐ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๗ โดยไม

แจงรายงานหรือหรือไมสงมอบทรัพยสินภายในเวลาที่กําหนด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหก

หมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 มาตรา ๒๒  เจาหนาที่ของรัฐผูใดฝาฝนมาตรา ๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหน่ึงปหรือปรับไมเกินหา

แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 มาตรา ๒๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหน่ึงแสนบาท หรือทั้ง

จําทั้งปรับ 

 มาตรา ๒๔  เจาหนาที่ของรัฐผูใดจงใจไมแสดงขอมูล รายได หรือความเปลี่ยนแปลงของขอมูลหรือรายได

ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาที่มาตรา ๑๗ กําหนด หรือจงใจแสดงขอเท็จจริงดังกลาวดวยขอความอันเปนเท็จ

หรือปกปดขอเท็จจริงที่ควรแจงใหทราบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหน่ึงหมื่นบาท หรือทั้งจํา

ทั้งปรับ 

 มาตรา ๒๕  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัติน้ี ใหอยูในอํานาจของศาลซึ่งมีเขตอํานาจเหนือคดีทุจริต

และประพฤติมิชอบ 

 มาตรา ๒๖  ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานเจาหนาที่ หรือบุคคลที่คณะกรรมการ 

ป.ป.ช. มอบหมาย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ผูใดกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีตองระวางโทษสองเทาของโทษที่กฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดน้ัน 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภาจํานวนไมนอยกวาหน่ึงในหาของ

จํานวนสมาชิกทั้งหมดเทาที่มีอยูของทั้งสองสภา หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกต้ังจํานวนไมนอยกวาสองหมื่นคน หรือ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน มีสิทธิเขาช่ือกลาวหาวากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูใดกระทาํ

ความผิดตามพระราชบัญญัติน้ีโดยย่ืนตอประธานรัฐสภาพรอมดวยหลักฐานตามสมควร หากประธานรัฐสภาเห็นวามี

เหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําตามที่ถูกกลาวหา ใหประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกา 

เพื่อต้ังคณะผูไตสวนอิสระ  ทั้งน้ี ตามกฎหมายวาดวยผูไตสวนอิสระ 

 มาตรา ๒๗  ในวาระเริ่มแรกมิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๕ วรรคสอง (๕) มาใชบังคับจนกวาจะมีระเบียบ

ตามมาตรา ๕ วรรคหก 

 ใหดําเนินการจัดใหมีระเบียบตามมาตรา ๕ วรรคหก ใหแลวเสร็จภายในหน่ึงปนับแตวันที่พระราชบัญญัติ

น้ีใชบังคับ ในกรณีที่หนวยงานใดยังมิไดดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหนําระเบียบที่ออกโดย

คณะรัฐมนตรีมาใชบังคับแกเจาหนาที่ของรัฐซึ่งอยูในบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลของหนวยงานน้ันดวยโดยอนุโลม

จนกวาจะไดมีการออกระเบียบน้ัน 
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 มาตรา ๒๘  มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙ มาใชบังคับแกเจาหนาที่ของรัฐซึ่งพนจากตําแหนงหนาที่ไปกอน

วันที่พระราชบัญญัติน้ีใชบังคับ 

 มาตรา ๒๙  ใหประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด และประธานกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติรักษาการตามพระราชบัญญัติน้ี  ทั้งน้ี ในสวนที่เกี่ยวกับอํานาจหนาที่ของตน 

 ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัติน้ีที่มีผลเปนการทั่วไป เมื่อไดประกาศใน                        

ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได เวนแตประกาศตามมาตรา ๓ มาตรา ๕ มาตรา ๙ และประกาศกําหนดตําแหนง

ของเจาหนาที่ของรัฐตามมาตรา ๑๗ ใหใชบังคับไดเมื่อพนกําหนดหน่ึงรอยย่ีสิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 

 

 

 ผูรับสนองพระราชโองการ 

 

 ......................................... 

 

   นายกรัฐมนตรี 
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