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Uคํานํา 
  คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอน ของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอบานหลวง ได

รวบรวมหลักการและแนวคิด พรอมตัวอยางเพ่ือการบริหารจัดการระหวางผลประโยชนสวนตนกับ

ผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีภาครัฐ ซึ่งเปนสถานการณท่ีเจาหนาท่ีของ

รัฐมีผลประโยชนสวนตนอยู และไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบเพ่ือใหเกิดประโยชน

สวนตัว โดยกอใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวม ในหลายรูปแบบไมเฉพาะในรูปของตัวเงินหรือ

ทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นๆ ท่ีไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินดวย 

คูมือเลมนี้จะนําเสนอถึงหลักการ แนวคิด กรณีตัวอยางพรอมขอเสนอแนวทางนําไปปรับใชในการบริหาร

จัดการผลประโยชนทับซอนเพื่อลดปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ใหหมดไปในท่ีสุด 

  หวังเปนอยางย่ิงวาคูมือเลมน้ีจะเปนประโยชนตอผูบริหาร ขาราชการ เจาหนาท่ีในสังกัด

สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนานทุกระดับทุกคน รวมท้ังผูท่ีสนใจศึกษาแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน

เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนในการบริหารและเพื่อใหการปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดตอไป 

  

 

  งานบริหารท่ัวไป 

  สํานักงานสาธารณสุขอําเภอบนหลวง 

       มี.ค. 2561 
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ผลประโยชนทับซอน (Conflict Of Interests Of Interests ) 

                  ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 

(Conflict of interest : COI) เปนประเด็นปญหาทางการบริหารภาครัฐในปจจุบันท่ีเปนบอเกิดของปญหาการทุจริต

ประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงข้ึน และยังสะทอนปญหาการขาดหลักธรรมภิบาลและเปนอุปสรรคตอการพัฒนา

ประเทศ 

ความหมาย : สํานักงาน ก.พ. 

    สถานการณหรือการกระทําของบุคคล (ไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ พนักงานบริษัท ผูบริหาร) 

มีผลประโยชนสวนตนเขามาเก่ียวของ จนสงผลกระทบตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงนั้น การกระทํา

ดังกลาวอาจเกิดข้ึนโดยรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาหรือไมเจตนาหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะ

เปนสิ่งผิดแตอยางใดพฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ ท่ีตองคํานึงถึง

ผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชนของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนของตนเองหรือ

พวกพอง 
 

ประเภทของผลประโยชนทับซอน  

 ผลประโยชน ทับซอน  (Conflict of Interests) องค กรสากล คือ Organization for Economic 

Cooperation and Development (OECD) นิ ยามว าเป นความทับซอนระหว าง  ผลประโยชน ส วนตนและ

ผลประโยชนทับซอน มี ๓ ประเภท คือ  

 ๑. ผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริง (actual) มีความทับซอนระหวางผลประโยชนสวนตน และ

สาธารณะเกิดข้ึน  

 ๒. ผลประโยชนทับซอนท่ีเห็น (perceived & apparent) เปนผลประโยชนทับซอนท่ีคนเห็นวามี แต

จริงๆ อาจไมมีก็ได ถาจัดการผลประโยชนทับซอนประเภทนี้อยางขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนํามาซ่ึงผลเสียไมนอยกวา

การจัดการผลประโยชนทับซอนท่ีเกิดข้ึนจริง ขอนี้แสดงวา เจาหนาท่ีไมเพียงแตจะตองประพฤติตนอยางมีจริยธรรม

เทานั้น แตตองทําใหคนอ่ืน ๆ รับรูและเห็นดวยวาไมไดรับประโยชนเชนนั้นจริง  

 ๓. ผลประโยชนทับซอนท่ีเปนไปได (potential) ผลประโยชนสวนตนท่ีมีในปจจุบันอาจจะทับซอนกับ

ผลประโยชนสาธารณะไดในอนาคต  

หนาที่ทับซอน (conflict of duty)  

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

 ๑. ประเภทแรก เกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีมีบทบาทหนาท่ีมากกวาหนึ่ง เชน เปนเจาหนาท่ีในหนวยงานและ 

เปนคณะกรรมการดานระเบียบวินัยประจําหนวยงานดวย ปญหาจะเกิดเม่ือไมสามารถแยกแยะบทบาทหนาท่ีท้ังสอง

ออกจากกันไดอาจทําใหทํางานไมมีประสิทธิภาพ หรือ แมกระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหนวยงานมัก 
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มีกลไกปองกันปญหานี้ โดยแยกแยะบทบาทหนาท่ีตางๆ ใหชัดเจน แตก็ยังมีปญหาไดโดยเฉพาะอยางยิ่งในหนวยงานท่ี

มีกําลังคนนอยหรือมีเจาหนาท่ีบางคนเทานั้นท่ีสามารถทํางานบางอยางท่ีคนอ่ืนๆ ทําไมได คนสวนใหญไมคอยหวง

ปญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมมีเรื่องผลประโยชนสวนตนมาเก่ียวของ  

 ๒. ประเภทท่ีสอง เกิดจากการท่ีเจาหนาท่ีมีบทบาทหนาท่ีมากกวาหนึ่งบทบาท และการทําบทบาทหนาท่ี

ในหนวยงานหนึ่งนั้นทําใหไดขอมูลภายในบางอยางท่ีอาจนํามาใชเปนประโยชนแกการทําบทบาทหนาท่ีใหแกอีก

หนวยงานหนึ่งได ผลเสียคือ ถานําขอมูลมาใชก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/อคติตอคนบางกลุม             

ควรถือวาหนาท่ีทับซอนเปนปญหาผลประโยชนทับซอนดวย เพราะวามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือ การ

ตัดสินใจทําหนาท่ี ตองเปนกลางและกลไกการจัดการผลประโยชนทับซอนก็สามารถนํามาจัดการกับหนาท่ีทับซอนได 

ความหมายและประเภทของการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม  

 ความขัดแยง (Conflict ) สถานการณท่ีขัดกัน ไมลงรอยเปนเหตุการณอันเกิดข้ึนเม่ือบุคคลไมสามารถ

ตัดสินใจกระทําอยางใดอยางหนึ่ง ความขัดแยงอาจเกิดข้ึนไดจากความไมลงรอยกันในเรื่อง ความคิด แนวทางปฏิบัติ 

หรือผลประโยชน  

 ผลประโยชนสวนตน (Private Interests) เปนผลตอบแทนท่ีบุคคลไดรับโดยเห็นวามีคุณคาท่ี                                  

จะสนองตอบความตองการของตนเองหรือของกลุมท่ีตนเองเก่ียวของ ผลประโยชนเปนสิ่งจูงใจใหคนเรามีพฤติกรรม

ตางๆ เพ่ือสนองความตองการท้ังหลาย (เพ็ญศรี วายวานนท , 2527 : 154, 2527 : 154 ,2527 : 154 ) 

 ผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนสาธารณะ (Public Interests) หมายถึง สิ่งใดก็ตามท่ีให

ประโยชนสุขแกบุคคลท้ังหลายในสังคม ผลประโยชนสาธารณะยังหมายรวมถึงหลักประโยชนตอมวลสมาชิกในสังคม   
 

ความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม (Conflict Of Interests)  

 เปนสถานการณท่ีบุคคลในฐานะพนักงานหรือเจาหนาท่ีของรัฐ ใชตําแหนงหรืออํานาจหนาท่ีในการแสวง

ประโยชนแกตนเอง กลุมหรือพวกพอง ซ่ึงเปนการละเมิดทางจริยธรรม และ สงผลกระทบหรือความเสียหายตอ

ประโยชนสาธารณะ คําอ่ืนท่ีมีความหมายถึงความขัดแยงกันแหงผลประโยชนสวนตนและสวนรวม ไดแก การมี

ผลประโยชนทับซอน ความขัดกันระหวางผลประโยชนของผูดํารงตําแหนงสาธารณะ และรวมถึงคอรรัปชั่นเชิงนโยบาย 

คอรรัปชั่นสีเทา 

ปจจัยที่ทําใหเกิดผลประโยชนทับซอน 

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

อํานาจรัฐ เจาหนาท่ีรัฐจะทําอะไรตองมีกฎหมายใหอํานาจ และในฐานะประชาชน เจาหนาท่ีรัฐจะทําอะไรก็ไดถาไมมี

กฎหมายหาม ดังนั้นในงานปฏิบัติหนาท่ีราชการเจาหนาท่ีรัฐตองแยกเรื่องตําแหนงหนาท่ีกับเรื่องสวนตัวออกจากกัน

หามกระทําการใดท่ีขัดกัน ระหวางประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม และUเจาหนาท่ีรัฐพึงหลีกเลี่ยงปจจัยท่ีทําให

เกิดผลประโยชนทับซอนU ดังนี ้
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 1. มีฐานความคิดในลักษณะบูรณาการ ไมสามารถแยกแยะระหวางเรื่องสวนตัวกับเรื่องสวนรวมออกจาก

กันไดอยางสิ้นเชิง 

 2. มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทางการเมือง 

 3. มีพฤติกรรมการใชจายเงินท่ีสุรุยสุราย ทําใหรายรับไมสมดุลกับรายจาย 

 4. มีความจําเปนในการรักษาตัวรอด เพ่ือลดการเผชิญปญหา เนนเรื่องวัตถุนิยม การอยากมีอยากได 5

โครงสรางทางการบริหาร และการมีระบบการตรวจสอบถวงดุล ฝายตรวจสอบยังขาดความเขาใจและระบบการ

ตรวจสอบยังไมมีประสิทธิภาพ 

 6. ปจจัยดานกฎหมาย บทลงโทษทางกฎหมายยังไมเพียงพอตอการปองกันและปราบปราม 

จุดเสี่ยงของผลประโยชนทับซอน 

 1. การปฏิสัมพันธกับภาคเอกชน  

 2. การทําสัญญาจัดซ้ือจัดจาง 

 3. การตรวจตราเพ่ือควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางาน 

 4. การอนุมัติ / อนุญาต ใบอนุญาตใหประกอบวิชาชีพ 

 5. การกระจายงบประมาณ 

 6. การปรับการลงโทษ 

 7. การใหเงินหรือสิ่งของชวยเหลือผูเดือดรอน การตัดสินขอพิพาท  

 8. การรับของขวัญของกํานันจากผูท่ีมาติดตออันเก่ียวของในการปฏิบัติหนาท่ี 

พฤติกรรมที่เขาขายผลประโยชนทับซอน 

 เจาหนาท่ีของรัฐควรมีจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ีราชการ โดยคํานึงถึงประโยชนสวนรวมมากกวา

ประโยชนสวนตนเสมอ ตัวอยางพฤติกรรมท่ีเขาขายผลประโยชนทับซอนหรือเขาขายความขัดแยงระหวางผลประโยชน

สวนตนและผลประโยชนสวนรวมท่ีสงผลกระทบอยางรุนแรงตอสังคมไทย ไดแก  

 1. การรับของขวัญหรือการรับประโยชน เปนการรับของขวัญและความสะดวกสบายท่ีเกินความ

เหมาะสม ซ่ึงมีผลตอการตัดสินใจการปฏิบัติงานในหนาท่ี ในลักษณะท่ีเอ้ือประโยชนตอผูใหของขวัญ 

 2. การหาประโยชนใหกับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพอง เปนการใชตําแหนงหนาท่ีเพ่ือตนเอง มีสวนได

สวนเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานตนสังกัด โดยเฉพาะการจัดซ้ือจัดจาง  

 3. การทํางานหลังเกษียน เปนการทํางานหลังออกจากราชการ โดยใชความรูประสบการณหรืออิทธิพล

จากท่ีเคยปฏิบัติหนาท่ีราชการมารับงาน หรือเอาประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง หรือลาออกจากราชการเพ่ือไป

ทํางานในหนวยงานท่ีดําเนินกิจการประเภทเดียวกัน 

 4. การทํางานพิเศษ เปนท่ีปรึกษาหรือตั้งบริษัทดําเนินธุรกิจท่ีแขงขัน หรือรับงานจากหนวยงานตนสังกัด

 5. การรับรูขอมูลภายใน เปนการนําขอมูลลับราชการไปเปดเผย เพ่ือรับสิ่งตอบแทนท่ีเปนประโยชนในรูป 
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ของเงินหรือประโยชนอ่ืนๆ หรือนําขอมูลของทางราชการไปเปดเผยใหแกญาติหรือพวกพอง เพ่ือแสวงหาประโยชนจาก

ขอมูลเหลานั้น 

 6. การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชชั่วคราวในกิจการท่ีเปนของสวนตนเปนการนําทรัพยสินของ

หนวยงานไปใชในงานสวนตัว 

 7. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชนทางการเมืองเปนการใชงบสาธารณะในการ

หาเสียงหรือการนําองคการสาธารณะ 

 

หลักการจัดการผลประโยชนทับซอน 

 1. ปกปองประโยชนสาธารณะ  

 การปฏิบัติหนาท่ีไมใหผลประโยชนสวนตัวมาแทรกซอน รวมถึงความเห็นและทัศนคติสวนบุคคล มีความ

เปนกลาง ไมมีอคติ ลําเอียง  

 2. สนับสนุนความโปรงใสและความพรอมรับผิด 

 เปดโอกาสใหตรวจสอบ หรือการเปดเผยผลประโยชนสวนตัว หรือความสัมพันธท่ีอาจมีผลตอการปฏิบัติ

หนาท่ี  

 3. สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง 

 การปฏิบัติตนท่ียึดหลักคุณธรรมและความเปนมืออาชีพของเจาหนาท่ีในการหลีกเลี่ยงผลประโยชนทับ

ซอนโดยเฉพาะผูบริหารตองเปนแบบอยาง 

 4. สรางวัฒนธรรมองคกร 

 สรางสภาพแวดลอมท่ีสนับสนุนการหลีกเลี่ยงประโยชนทับซอน และสรางวฒันธรรมแหงความซ่ือสัตย 
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แนวทางการจัดการปองกันผลประโยชนทับซอน  

การให – การรับของขวัญ และผลประโยชน 

  หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกตใชประกอบการดําเนินการตามนโยบายการใหและรับของขวัญ

และผลประโยชนของขาราชการพลเรือนและเจาหนาท่ีภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ขอบังคับวา

ดวยจรรยาขาราชการของสวนราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศ

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดย 

ธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  

เจตนารมณ  

 เนื่องจากความเชื่อถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐ                 

วาจะตองตัดสินใจ และกระทําหนาท่ี โดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลักปราศจากผลประโยชนสวนบุคคล หาก

ขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนท่ีทําใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ และการกระทํา

หนาท่ีถือวาเปนการประพฤติมิชอบ ยอมทําลายความเชื่อถือไววางใจของประชาชน กระทบตอความถูกตองชอบธรรมท่ี

องคกรภาครัฐ ยึดถือในการบริหารราชการ รวมท้ังกระทบตอกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย  

อะไรคือของขวัญและประโยชนอ่ืนใดที่ใชในความหมายนี้  

 ของขวัญและประโยชนอ่ืนใด หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพยสินสิ่งของ บริการหรืออ่ืน ๆ ท่ีมีมูลคา) 

ท่ีขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐใหและหรือไดรับ ท่ีนอกเหนือจาก เงินเดือน รายได และ  

 ของขวัญและผลประโยชนอ่ืนใด สามารถตีคาตีราคาเปนเงิน หรืออาจไมสามารถตีคาตีราคาได  

 ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินคาบริโภค ความบันเทิง การตอนรับ ใหท่ีพัก              

การเดินทาง อุปกรณเครื่องใช เชน ตัวอยางสินคา บัตรของขวัญ เครื่องใช สวนตัว บัตรกํานัล บัตรลดราคาสินคาหรือ

บริการ และเงิน เปนตน  

 ของขวัญและประโยชนอ่ืนใดท่ีคิดเปนราคาไมได (Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใด ๆหรือบริการ           

ใด ๆ ท่ีไมสามารถคิดเปนราคาท่ีจะซ้ือขายได อาทิเชน การใหบริการสวนตัว การปฏิบัติดวยความชอบสวนตน                   

การเขาถึงประโยชน หรือการสัญญาวาจะใหหรือการ สัญญาวาจะไดรับประโยชนมากกวาคนอ่ืน ๆ 
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ขอเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให - รับของขวัญและ หรือผลประโยชนอ่ืนใดในทางปฏิบัต ิ 

 เราจะจัดการอยางไร การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ มี ๓ คําถาม ท่ีใชในการตัดสินใจวา 

จะรับหรือไมรับของขวัญและหรือผลประโยชน คือ  

๑) เราควรรับหรือไม  

๒) เราควรรายงานการรับหรือไม  

๓) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม  
 

๑. UเราควรรับหรือไมU  

 ตามหลักการทางจริยธรรม แมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสท่ีเราไมสามารถปฏิเสธได หรือเปนการ

รับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม                

อยางไรก็ตาม มีหลายโอกาสท่ีไมเหมาะสมอยางยิ่งท่ีจะรับ  

 ๑) ถาเปนการใหเงิน ทานจะตองปฏิเสธ ไมวาจะเปนโอกาสใด ๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใด ๆ ท่ีสามารถ

เปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม และอาจเขาขายการรับสินบน 

 การถูกเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งท่ีควรนํามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจ คือ  

 - ทําไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคําขอบคุณ การเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม  

 - ความประทับใจของทานตอของขวัญ และหรือผลประโยชนท่ีจะสงผลตอการทํางานในอนาคต ถาทาน

ทํางานอยูในกลุมเสี่ยง ออนไหว หรืออยูในขายท่ีตองไดรับความไววางใจเปนพิเศษ เชน งานตรวจสอบภายใน และงาน

ตรวจคุณภาพตาง ๆ การจัดซ้ือจัดจาง การออกใบอนุญาตหรือ การอนุมัติ/อนุญาตตาง ๆ ฯลฯ ทานจะตองปฏิบัติตาม

นโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกวา บุคคลกลุมอ่ืน  

 ๒) การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวมหรือไม หากการรับ

กอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม แลวผลประโยชนสวนตนท่ีไดรับกลายเปน

มีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือกอใหเกิดขอ สงสัยตอสาธารณชนวาเปนการประพฤติโดยมิชอบการขัดแยง

ระหวางผลประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิชอบ และการทุจริต                   

คอรรัปชัน ในแตละสวนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชนของตนเอง โดยสวนราชการท่ีอยู 

ในกลุมปฏิบัติหนาท่ี ท่ีเสี่ยงตอการประพฤติมิชอบ ควรกําหนดนโยบายดานนี้อยางเครงครัด มากกวาหนวยงานอ่ืน ๆ 

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพ้ืนฐานท่ีวา “การกระทําและการตัดสินใจใด ๆ จะตองกระทําดวยความเปน

กลาง ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ และปกปองผลประโยชนของสังคมไทยโดยรวม” 

 ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใด ๆ ไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหา ความชอบ ผลประโยชน

ใหกับองคกรของตนหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอ่ืน ทําใหเกิดความ สั่นคลอนความเชื่อถือไววางใจท่ีประชา

สังคมมีตอภาครัฐ และทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคม ประการสําคัญ สมาชิกท้ังหมดในสังคมตองไดรับการปฏิบัติ

อยางเปนธรรม ภายใตระบอบประชาธิปไตยขาราชการ และเจาหนาท่ีภาครัฐมีพันธะผูกพันท่ีจะตองปฏิบัติงานอยาง 
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เปนธรรม โดยกระทําและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรงใส ความพรอมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมท่ีถูกตอง 

เท่ียงธรรมตลอดเวลาท่ีมีอาชีพรับขาราชการ 

 

 

 

 

 

๒. UเราตองรายงานหรือไมU  

การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการตอไปนี้  

 ๑) ธรรมชาติของผูให : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวของ เชน ประกาศคณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมท้ังนโยบายของหนวยงาน เชน การหามรับของขวัญหรือประโยชนจาก

คูสัญญา/องคกรหรือบุคคลท่ีกําลังจะมาทําการคา การสัญญาวาจะให-รับกับองคกร หรือบุคคลท่ีจะขอทําใบอนุญาต

หรือรับการตรวจสอบดานตาง ๆ ฯลฯ หนวยงานควรกําหนดนโยบายดานนี้ใหเครงครัดและมีกระบวนการท่ีชวยให

ขาราชการและเจาหนาท่ีภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ไดอยางเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือ 

ผลประโยชนใด ๆ ตองมีการลงทะเบียนรับอยางเปนทางการ  

  ๒) บทบาทหนาท่ีของทานในองคกร : ถาขาราชการนั้น ๆ ทํางานในขอบขายท่ีออนไหว และตองการ

ความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุมท่ีเก่ียวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนท้ังจากระดับองคกรและ

ระดับบุคคล อาทิเชน งานตรวจสอบ งานจัดซ้ือจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรใหแนใจท่ีสุดวา                 

ตัวทานและองคกรมีความเท่ียงธรรม และจะไมถูกตั้งขอสงสัย แมวาหนวยงานของทานมิไดกําหนดนโยบายเก่ียวกับการ

หามรับของขวัญหรือ ผลประโยชนใด ๆ และมิไดกําหนดใหรายงานการรับของขวัญและผลประโยชนทานควรดํารง

ความถูกตองดวยการรายงานหรือปฏิเสธท่ีจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนนั้น ๆ 

 หลักการการกําหนดวาของขวัญและผลประโยชนอ่ืนใดควรตองรายงานหรือไม ควรจะตองใหองคกรเก็บ

รักษาไวหรือไม หรือควรตกเปนของขาราชการ ใหเทียบกับคาตามราคาตลาด โดยตองมีคานอยกวา ๓,๐๐๐.- บาท 

ท้ังนี้ ใหปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสิน

หรือประโยชนอ่ืนใดโดย ธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  

แนวทางปฏิบัตใินการพิจารณาเกี่ยวกับการให-รับของขวัญและ หรือผลประโยชนอ่ืนใด 

 ของขวัญท้ังหมดท่ีมีคาทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร เชน งานศิลปะ พระพุทธรูป เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม

จะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอย ของขวัญนั้น ๆ ยอมเปน ทรัพยสินขององคกรไมวาจะมีคาราคาเทาใด  

 ของขวัญหรือผลประโยชนท่ีไดรับเม่ือเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา ๓,๐๐๐.- บาท ไมตองรายงานและอาจเก็บ

เปนของตนเองได  

“ไมวาของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นจะมีคาเพียงเล็กนอยก็ไมควรรับ 

เพราะกอใหเกิดความรูสึกผูกพันหรือพันธะกับผูให และอาจกอใหเกิดความเส่ือมศรัทธาตอประชาชน” 



คูมือ การปองกันผลประโยชนทับซอน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน   
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 ของขวัญหรือผลประโยชนใด ๆ เม่ือเทียบกับราคาตลาดมีคาเกิน ๓,๐๐๐.- บาท ตองรายงานหนวยงานและ

ลงทะเบียนไว และเจาหนาท่ีมีความจําเปนตองรับใหองคกร โดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวาสมควรใหขาราชการหรือ

เจาหนาท่ีของรัฐคนนั้น ๆ รับทรัพยสินดังกลาวหรือไม หรือ ใหสงมอบเปนทรัพยสินขององคกร เพ่ือใชประโยชน

สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาตใหขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นเก็บรักษา

ของไวเปนกรณีไป เชน ของขวัญในการยายหนวยงานในขณะดํารงตําแหนงเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ 

หรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชนท่ีเพ่ือนรวมงานใหเม่ือเจ็บปวย ฯลฯ  

 ถาในปงบประมาณใด ๆ คุณคารวมของขวัญและหรือผลประโยชนท่ีไดรับจากผูใหคน เดียวกันกลุมเดียวกัน หรือ

ผูให มีความสัมพันธกันหลาย ๆ ครั้ง เม่ือรวมกันท้ังป มีคามากกวา ๓ ,๐๐๐.- บาท ตองรายงานของขวัญหรือ

ผลประโยชนแตละอยางท่ีไดรับ  

 ถาในปงบประมาณใด ๆ ไดของขวัญและหรือผลประโยชนจากผูรับบริการ แมจะตางคน ตางกลุมเพ่ือเปนการ

ขอบคุณในการใหบริการท่ีดี แตเม่ือรวมกันแลวมีคามากกวา ๓,๐๐๐.- บาท ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแต

ละอยางนั้น  

 ของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ ท่ีไดรับเพ่ือเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ (ประชาชนองคกรเอกชน) ท่ีได

อยางสมํ่าเสมอ บอยครั้ง อาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชน วามีอิทธิพลบิดเบือน กอใหเกิดอคติในการใหบริการของ

ขาราชการหรือเจาหนาท่ีภาครัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบ และคาดหวังวาจะไดรับของขวัญและหรือ

ผลประโยชนเม่ือมีผูมารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ  

 เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ท่ีสามารถเปลี่ยนเปนเงินได (ตัวอยางเชน หุน พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ตองปฏิเสธไมรับไมวาจะอยู

ในสถานการณใด ๆ 

๓.U เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไมU  

 ปกติสามารถเก็บรักษาไวเอง หากมีคาไมเกิน ๓,๐๐๐.- บาท ถาเกินกวานี้ สวนราชการตองพิจารณา

ตัดสินวา ขาราชการหรือเจาหนาท่ีภาครัฐนั้น ๆ จะเก็บไวเองไดหรือไม หรือเปนทรัพยสินของสวนราชการ และสวน

ราชการพิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร  

 

 

 

 

 

 



คูมือ การปองกันผลประโยชนทับซอน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน   
 

 
     กลุมงานนิติการ  สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดนาน 

กินหมึกกินกระดาษ 
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สถานการณตัวอยาง 

   

 

 พนักงานอัยการไดเปนโจทกฟองนายโอหัง ตําแหนงสาธารณสุขอําเภอเปนจังเลย สรุปวานายโอหังไดเบิก

เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบํารุงของสถานบริการสาธารณสุข จํานวน 9,000 บาท ในบัญชีธนาคารกรุงไทย 

จํากัด แลวเบียดบังเอาเงินไปเปนของตนหรือของผูอ่ืนโดยทุจริต และสั่งการใหผูชวยสาธารณสุขอําเภอ จัดทําเอกสาร

บันทึกขอความเรื่อง ขออนุมัติยืมเงินบํารุงของสถานบริการสาธารณสุขเพ่ือจัดซ้ือวัสดุสํานักงาน คือ กระดาษโรเนียว 

กระดาษไข และหมึกโรเนียว เปนเงิน 9,000 บาท แลวนายโอหังลงลายมือชื่ออนุมัติใหยืมเงินดังกลาว โดยลงวันท่ี

ยอนหลั ง  ซ่ึ งความจริงแลวไม ได มีการซ้ือวัสดุดั งกล าว   และนายโอหั งไดขอใหห างหุ นส วนจํ ากัดวิทยา                   

ออกใบเสร็จรับเงินเปนคาวัสดุสํานักงาน  รวมเงิน 9,000 บาท  ใหตนเพ่ือนําไปใชเปนพยานหลักฐานยืนยันวาไดซ้ือ

สินคาดังกลาวจากหางหุนสวนจํากัดวิทยา  อันเปนความเท็จ  ซ่ึงความจริงไมไดมีการซ้ือสินคาและมิไดจายเงินตาม

ใบเสร็จรับเงินดังกลาวแตอยางใด  ศาลชั้นตนพิพากษาวานายโอหัง  มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา                 

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

6 ป จําเลยฎีกาวาตนไมมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 ศาลฎีกาพิจารณาแลวเห็นวา 

 “จําเลยรับราชการในตําแหนงสาธารณสุขอําเภอเปนเจาพนักงานตามกฎหมาย  มีหนาท่ีรักษาเงินตามท่ี

โจทกฟอง  เม่ือจําเลยถอนเงินดังกลาวมาแลวเบียดบังเอาเปนของจําเลยเสียโดยทุจริต  แมเงินดังกลาวจะเปนเงินของ

สถานีอนามัยไมใชเงินของสํานักงานสาธารณสุขอําเภอท่ีจําเลยเปนเจาพนักงานอยู  และเงินดังกลาวเปนเงินบํารุงนอก

งบประมาณดังท่ีจําเลยฎีกาก็ตาม  การกระทําของจําเลยเขาลักษณะเปนเจาพนักงานมีหนาท่ีรักษาทรัพยแลวเบียดบัง

ทรัพยนั้นเปนของตนโดยทุจริต  จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 ดังท่ีโจทกฟอง” พิพากษายืน 

คําพิพากษาศาลฎีกาท่ี 7797 / 2538 และจังหวัดไดลงโทษไลนายโอหังออกจากราชการอีกดวย 

 

 นางเงิน ตําแหนงนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการ  ไดรักษาพยาบาลนางสวยท่ีบนสถานีอนามัยซ่ึงมี

อาการ  คลื่นไสอาเจียน  เวียนศีรษะ  ทองเสีย  และความดันความดันโลหิตต่ํา  นางเงินไดคิดคาใหน้ําเกลือทาง                 

เสนเลือด  เปนเงิน 200 บาท  โดยไมไดออกใบเสร็จรับเงินใหเพราะเปนน้ําเกลือสวนตัวของนางเงิน  ตอมาไดมี                 

ผูรองเรียนในเรื่องนี้  นอกจากนี้นางเงินซ่ึงมีหนาท่ีเก่ียวกับการจัดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข  (อสม.)  ยังไดเรียก

เก็บเงินจากนายหมุด  ซ่ึงเขาอบรมเปน อสม. โดยอางวาเพ่ือเปนคาใชจายในการอบรมและไดนําเงินดังกลาวไปใช

สวนตัว  พฤติการณของนางเงินดังกลาว  เปนการกระทําผิดวินัยอยางไมรายแรง  ฐานอาศัยตําแหนงหนาท่ีราชการของ

ตนหาผลประโยชนใหแกตนเอง  และฐานกระทําการหาผลประโยชนอันอาจทําใหเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตําแหนง 

 



คูมือ การปองกันผลประโยชนทับซอน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน   
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หนาท่ีราชการมาตรา 83 (3) และมาตรา 83 (5) ประกอบมาตรา 84 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการ                   

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

 
 

  

 เจาหนาท่ีตรวจสอบน้ําหนักรถยนตรับคาตอบแทน จํานวน ๒๗ ครั้ง เปนเงินรวม หนึ่งแสนหนึ่งพันบาท

ถวน เพ่ือใหการอนุญาตรถบรรทุกท่ีบรรทุกสินคาท่ีมีน้ําหนักเกินกวาท่ีกฎหมายกําหนดใหขนสงสินคาได  

 กรณีเชนนี้นอกจากจะเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม ผิดวินัยข้ันไลออกจากราชการแลวยังมีโทษทาง

อาญาแผนดินดวย ในการพิจารณาวินิจฉัยโทษทางอาญา ผูพิพากษาไดระบุเหตุผลวาการกระทํา ของเจาหนาท่ีของรัฐผู

นั้น กอใหเกิดความไมปลอดภัยตอสาธารณชน ทําลายทรัพยสินสาธารณะ (ถนน) เปนการสมยอมของเจาหนาท่ี ยอมให

ผูรับบริการกระทําผิดกฎหมาย และเปนการใหผลประโยชนในทางมิชอบตอบริษัทท่ีเปนเจาของกิจการรถบรรทุก 

รวมท้ังเจาของสินคาและสั่ง ลงโทษจําคุกเปนเวลา ๑ ป โดยไมรอลงอาญา 
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โทษของการฝาฝน 

 เจาหนาท่ีรัฐตองเปนผูมีจิตสํานึกท่ีถูกตองและมีจริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีราชการเพ่ือสวนรวม

ตลอดเวลา พฤติกรรมความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมอาจเกิดข้ึนไดโดยเจตนาหรือไม

ก็ตามถือเปนพฤติกรรมท่ีฝาฝนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนยอมสงผลใหถูกลงโทษตักเตือน ตัด

เงินเดือนจนกระท่ังถึงข้ันไลออก ข้ึนอยูกับความรายแรงของการฝาฝน  

 นอกจากนั้นหากพฤติกรรมความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมเขาขาย

การรับสินบน ฉอฉลทุจริต และสามารถพิสูจนไดวาเจาหนาท่ีรัฐผูนั้นมีการรับผลประโยชนทับซอน หรือเขารวมการมี

พฤติกรรมดังกลาว ซ่ึงมีผลตอความเปนธรรมกอใหเกิดผลประโยชนแกผูใหโดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริงผูมีสวน

เก่ียวของทุกคนอาจมีสวนรวมในการรับโทษอาญาดวย 

 ความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการ

ยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาและ พ.ศ. 2542 แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 กําหนดโทษของการฝาฝนบทบัญญัติ

มาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 ตองระวังโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกิน 60,000 บาทหรือท้ังจํา

ท้ังปรับ  
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Uขอบังคับสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขวาดวยจรรยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง

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

 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนสวนราชการ  ท่ีมีหนาท่ีหลักในการใหบริการดานการแพทยและ

สาธารณสุขแกประชาชน  เพ่ือใหประชาชนมีสุขภาพท่ีดีและสามารถเขาถึงบริการสาธารณสุขทุกดาน  สอดคลองกับ

สภาพปญหาของแตละพ้ืนท่ี  โดยใหบริการประชาชนอยางเปนธรรมครอบคลุมและมีมาตรฐาน  ดังนั้นการท่ีจะปฏิบัติ

หนาท่ีใหแกประชาชนอยางคุณภาพ  จึงข้ึนอยูกับการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการ  ซ่ึงตองมีจิตสํานึกในหนาท่ีกระทําใน

สิ่งท่ีถูกตองเปนธรรม  เสียสละ  และมุงประโยชนสวนรวมเปนท่ีตั้ง  ดําเนินการภายใตวิสัยทัศน  “สํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เปนหนวยงานหลักในการกําหนดทิศทาง  กํากับดูแล  สนับสนุน  และจัดบริการสุขภาพ

อยางมีสวนรวมเพ่ือประชาชนสุขภาพดี” 

 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  จึงไดจัดทําจรรยาขาราชการตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ  โดยการมี

สวนรวมของเจาหนาท่ีในสังกัดสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  ท้ังในราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหาร

สวนภูมิภาค  ซ่ึงมีเจตนารมณเพ่ือใหขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเปนผูมีความประพฤติดี  สํานึกใน

หนาท่ี  โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและประโยชนสาธารณะเปนท่ีตั้ง  เปนขาราชการท่ีดี  มีเกียรติมีศักดิ์ศรี  สราง

ความเลื่อมใสศรัทธา  ความเชื่อถือและยกยองจากประชาชน 

 อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา 78 และมาตรา 79 แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน 

พ.ศ. 2551 สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงไดกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการสํานักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ไวโดยมีรายละเอียดดังตอไปนี้ 

 ขอ 1 ซ่ือสัตยสุจริตและรับผิดชอบ 

    1.1 ไมใชตําแหนงหนาท่ีแสวงหาผลประโยชนเพ่ือตนเองหรือผูอ่ืน 

    1.2 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตยสุจริต ยึดถือผลประโยชนของทางราชการมากกวาประโยชนสวนตน 

    1.3 มีความรับผิดชอบตอผลงานท่ีไดกระทําไปแลว 

    1.4 ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มความสามารถเสียสละและอุทิศเวลาใหแกราชการจนงานสําเร็จถูกตองตาม

มาตรฐานของงาน 

    1.5 ปฏิบัติหนาท่ีโดยตั้งอยูในความไมประมาท 

    1.6 รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ 

    1.7 เปนแบบอยางท่ีดีในการดํารงตนรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณของหนวยงานราชการ 

 ขอ 2 ยืนหยัดและยึดม่ันในสิ่งท่ีถูกตอง 

    2.1 ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดถือความถูกตองตามหลักวิชาการกฎหมายและกรอบนโยบาย 

    2.2 ปกปองผลประโยชนของชาติและประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีของประชาชน 

    2.3 มีความกลายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง 
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    2.4 ไมตกอยูใตอิทธิพล ไมใชอิทธิพล และไมใชอํานาจในทางท่ีไมถูกตองในการปฏิบัติงานตลอดจน

การดํารงชีวิตสวนตน เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนในองคกรทุกรูปแบบ    

    2.5 มีสัจจะและไมสัญญาใดใดกับบุคคลอ่ืนโดยมุงประโยชนหรือความกาวหนาของตน 

 ขอ 3 ปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรมและเสมอภาค 

    3.1 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ  มีน้ําใจ  เอ้ืออาทร  มีจิตบริการตอผูมารับบริการดวยความเสมอ

ภาคเปนธรรมรวดเร็วและถูกตองโดยไมคํานึงถึงฐานะเชื้อชาติศาสนาสังคมหรือลัทธิทางการเมือง  

    3.2 ไมกระทําการใดอันเปนการชวยเหลือถามหรือเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม  

    3.3 ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนไดอยางครบถวนถูกตอง ทันการณ และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

 ขอ 4 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใสและตรวจสอบได 

    4.1 กําหนดข้ันตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแตละข้ันตอน 

    4.2 ใหประชาชนสามารถมีสวนรวมในการตัดสินใจ  และตรวจสอบการทํางานของภาครัฐ  โดย

เปดเผยหลักเกณฑ ขอมูล ข้ันตอน ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติงานท่ีไดกําหนดไว  ตามกรอบของกฎหมายตามความ

เหมาะสมอยางท่ัวถึงและงายตอการเขาถึงขอมูล 

    4.3 ไมเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนความลับของทางราชการเพ่ือเอ้ือประโยชนใหตนหรือผูอ่ืนหรืออัน

เปนภัยตอประชาชนและประเทศชาติ 

    4.4 เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไวพรอมสําหรับการตรวจสอบ 

 ขอ 5 มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 

    5.1 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรอบคอบ  ใสใจ  ระมัดระวัง  รวดเร็ว  ทันเวลา และมีคุณภาพเพ่ือใหบรรลุ

เปาหมายโดยวิธีการกระบวนการท่ีถูกตองและเปนธรรม 

    5.2 พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรูความสามารถ  มีความคิดริเริ่มสรางสรรคและความชํานาญในการ

ปฏิบัติงานโดยใสใจ และเรียนรูอยางตอเนื่องเพ่ือพัฒนาศักยภาพการทํางานของตนเอง  ใสใจความกาวหนาทางวิชาการ

เพ่ือพัฒนาองคกรและวิชาชีพ 

    5.3 ปรับปรุงวิธีการ กระบวนการทํางาน ตลอดจนกฎเกณฑท่ีไมชอบธรรม ท่ีเปนอุปสรรคตอการ

บริการประชาชน 

    5.4 ประสานงานกับทุกฝายท่ีเก่ียวของเพ่ือใหภารกิจบรรลุผลและเปนประโยชนตอสวนรวม 

    5.5 ใหผูรับบริการและผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนไดสวนเสียรวมในการปฏิบัติราชการ 

 ขอ 6 ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

    6.1 ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของสังคมนําคําสอนทางศาสนา เปน

แนวทางในการดํารงชีวิตดวยความเรียบงาย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะของตนและสังคม โดยไมเบียดเบียนตนเอง

และผูอ่ืน 
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    6.2 มีความซ่ือสัตยสุจริต อดทน และมีความเพียร ใชความรูสติปญญา คุณธรรมเปนภูมิคุมกันในการ

ดําเนินชีวิต 

      6.3 การดําเนินการใดๆตองมีเหตุผลและใชความรูตามหลักวิชาการมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกันอยาง

รอบคอบและระมัดระวังโดยคํานึงถึงประโยชนตอสวนรวมเปนสําคัญ 

 ขอ 7 ปฏิบัติตนตามคานิยมหลักของคนไทย 12 ประการ  

    7.1 มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย  

    7.2 ซ่ือสัตย เสียสละ อดทน 

    7.3 กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย  

    7.4 ใฝหาความรู หม่ันศึกษาเลาเรียน ท้ังทางตรงและทางออม  

    7.5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย  

    7.6 มีศีลธรรมและทํารักษาความสัตย  

    7.7 เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย  

    7.8 มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักเคารพผูใหญ  

    7.9 มีสติ รูตัว รูคิด รูทํา 

    7.10 มีความเขมแข็งท้ังรางกายและจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา 

    7.11 รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 

    7.12 ประโยชนของสวนรวมมากกวาผลประโยชนของตนเอง 

 กลไกการขับเคลื่อนจรรยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

 ขอ 1 ผูบริหารตองเปนแบบอยางท่ีดีในการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข 

 ขอ 2 ผูบริหารตองเห็นความสําคัญในการสงเสริมจรรยาขาราชการโดยกําหนดนโยบายและจัดทํา

แผนปฏิบัติในการสงเสริมใหขาราชการปฏิบัติตามจรรยาของขาราชการ 

 ขอ 3 ประชาสัมพันธใหขาราชการทุกคนไดทราบจรรยาท่ีควรปฏิบัตแิละยืนยันวาจะยึดม่ันปฏิบัติจรรยา

ขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 

 ขอ 4 ใหหนวยงานจัดอบรมสงเสริมความรูเก่ียวกับจรรยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

หรือบูรณาการเขากับการอบรมในโครงการตางๆเปนระยะอยางตอเนื่องในการเปนขาราชการท่ีดี 

 ขอ 5 คัดเลือกหนวยงานและบุคลากรท่ีมีพฤติกรรมท่ีดีเดนทางดานจรรยาเพ่ือประกาศยกยองเปน

แบบอยางท่ีดี 
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 ขอ 6 ใหหนวยงานกําหนดหลักเกณฑในการบังคับใชจรรยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข เชน การใหรางวัล การใหโอกาสปรับปรุงและพัฒนาตน  และการลงโทษสําหรับผูฝาฝนจรรยาขาราชการท่ี

เปนการกระทําผิดวินัย 

 ท้ังนี้ใหขาราชการปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 

2560 อยางครบถวน การไมปฏิบัติตามจรรยาขาราชการอันมิใชความผิดวินัย ใหผูบังคับบัญชาตักเตือนหรือนําไป

ประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งใหไดรับการพัฒนา หากเปนความผิดวินัยผูบังคับบัญชาดําเนินการ

ทางวินัย อนึ่ง ใหพนักงานราชการ  พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจางของสํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ท้ังในราชการบริหารสวนกลางและราชการบริหารสวนภูมิภาค  ถือปฏิบัติตามขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ

สํานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 โดยอนุโลม  
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หลักการ 

 กระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงความจําเปนพ้ืนฐานท่ีตองมีความพอมีพอกินพอใชของบุคลากร โดยนอม

นําแนวพระราชดําริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชท่ีพระราชทานมานานกวา 30 ปเปนแนว

ทางการดํารงชีวิต เพ่ือนําไปสู “ความสุข” ในการดําเนินชีวิตอยางแทจริง อันจะสงผลดีตอการปฏิบัติงานในท่ีสุด 

นิยาม 

หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบดวย 

1. ความพอประมาณ คือ ความพอดีท่ีไมนอยเกินไปและไมมากเกินไป โดยไมเบียดเบียนตนเองและผูอ่ืน เชน การผลิต

และการบริโภคท่ีอยูในระดับพอประมาณ 

2. ความมีเหตุผล คือ การตัดสินใจเก่ียวกับระดับความพอเพียงนั้น จะตองเปนไปอยางมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุ

ปจจัยท่ีเก่ียวของ ตลอดจนคํานึงถึงผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนจากการกระทํานั้น ๆ อยางรอบคอบ 

3. ภูมิคุมกัน คือ การเตรียมตัวใหพรอมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงดานตาง ๆท่ีจะเกิดข้ึน โดยคํานึงถึงความ

เปนไปไดของสถานการณตาง ๆ ท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนในอนาคต 

4. เง่ือนไขความรูประกอบดวย ความรอบรูเก่ียวกับวิชาการตาง ๆ ท่ีเก่ียวของรอบดาน ความรอบคอบท่ีจะนําความรู

เหลานั้นมาพิจารณาใหเชื่อมโยงกัน เพ่ือประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ 

5. เง่ือนไขคุณธรรม ท่ีจะตองเสริมสราง ประกอบดวย ความตระหนักในคุณธรรมมีความซ่ือสัตยสุจริตและมีความ

อดทน มีความเพียร ใชสติปญญาในการดําเนินชีวิต 

แนวปฏิบัต ิ

1. ใชจายอยางประหยัด พอดีมีเงินออม ไมกอหนี้เปนผูท่ีมีความสามารถในการบริหารจัดการเงิน ไมใหกระทบตอการด

ดํารงชีวิตและการปฏิบัติงาน 

2. ดํารงตนดวยความพอเพียง ไมเบียดเบียนตนเองหรือผูอ่ืน 

3. พัฒนาตนเองใหคิดแบบมีเหตุผล รูจักตน รูจักประมาณ รูจักบุคคล และรูจักชุมชนมีความคิดแบบรอบดาน สามารถ

ในการวิเคราะหปญหาและแกปญหาดวยเหตุผล รูเทาทันการเปลี่ยนแปลง 
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ตัวอยางท่ี 1 

แบงรายไดเปนหมวดหมู เพ่ือการใชจายปกติเพ่ือการออม เพ่ือสถานการณฉุกเฉินรวมท้ัง จัดทําบัญชีครัวเรือน เพ่ือให

สามารถคํานวณรายไดคาใชจาย เงินคงเหลือ เพ่ือการใชจายอยางมีเหตุผล หลีกเลี่ยงการเปนหนี้สินท่ีไมจําเปน 

 

ตัวอยางท่ี 2 

พึงรําลึกวาความพอเพียงเปนหลักการสําคัญในการปฏิบัติงานซ่ึงบุคลากรทุกระดับควรยึดถือ 

 

ตัวอยางท่ี 3 

มีทักษะในการใชเหตุผลในการดํารงชีวิตและการปฏิบัติงาน มีสติและขมใจตนเองไมใหทําสิ่งผิด 

 

ตัวอยางท่ี 4 

ความพอเพียงไมใชเพียงเปนแนวทางในการแกปญหา แตเปนหลักการสําคัญท่ีจะปองกันไมใหปญหาหลายอยางเกิดข้ึน 

อันจะเปนอุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากร 
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หลักการ 

 กระทรวงสาธารณสุขใหความสําคัญกับเรื่องเวลา โดยเฉพาะอยางยิ่ง การตรงตอเวลาซ่ึงเปนหัวใจของ

กิจการท้ังปวง เปนเครื่องแสดงความมีวินัย เปนนายตนเอง คนตรงตอเวลามักเปนคนเอาการเอางาน มีระเบียบ ไวเนื้อ

เชื่อใจได 

นิยาม 

 ตรงตอเวลา หมายถึง ความตรงตอเวลาในการท ากิจกรรมตาง ๆ ทุก ๆ เรื่องนับตั้งแตเรื่องกิจวัตร

ประจําวันของตนเอง รวมถึงความตรงตอเวลาในการทําภารกิจท่ีเก่ียวของกับผูอ่ืน เชน การเขาทํางาน และเลิกงานตรง

เวลา การเขาประชุมและเลิกงานตรงเวลา การเขาประชุมและเลิกประชุมตรงเวลา การไปถึงท่ีนัดหมายตรงเวลาเปนตน 

แนวปฏิบัต ิ

1. ตรงตอเวลา โดยเริ่มงานกอนหรือตรงเวลา ท างานเสร็จทันเวลา และใชเวลาปฏิบัติงานใหเต็มประสิทธิภาพ ได

ผลงานมากเม่ือเปรียบเทียบกับเวลาท่ีใชไป 

2. ไมใชเวลาราชการหรือเวลางานไปใชเพ่ือทําอยางอ่ืนท่ีมิใชเพ่ือราชการ และไมใชเวลาราชการเพ่ือประโยชนสวนตัว 

3. ไมละท้ิง ทอดท้ิงงานหรือทําใหเกิดความลาชา 

4. พึงสํานึกวาการเบียดบังเวลาราชการหรือการใชเวลาราชการไปเพ่ือประโยชนสวนตนเปนการทุจริตชนิดหนึ่ง 

ตัวอยางท่ี 1 

กรณีมีการจัดประชุม ประธานและผูเขารวมประชุมดําเนินการประชุมทันทีเม่ือถึงกําหนดเวลาประชุม  

เพ่ือไมใหผูเขารวมประชุมท่ีมาตรงเวลาตองนั่งรอผูไมตรงเวลา 

ตัวอยางท่ี 2 

ไมใชเวลาราชการไปในการปฏิบัติภารกิจสวนตัว 

ตัวอยางท่ี 3 

มาปฏิบัติกอนหรือตรงเวลาและปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมีผลงานเสร็จทันเวลาท่ีกําหนด 
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หลักการ 

 กระทรวงสาธารณสุขยึดถือพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราช

ชนก  “ขอใหถือประโยชนสวนตน เปนท่ีสอง ประโยชนของเพ่ือนมนุษย เปนกิจท่ีหนึ่ง ลาภ ทรัพยและเกียรติยศ จะตก

แกตัวทานเอง ถาทานทรงธรรมแหงอาชีพไวใหบริสุทธิ์” ไวเปนหลักในการปฏิบัติหนาท่ีอยางสมํ่าเสมอ เนื่องจาก การ

ยึดถือประโยชนสวนรวมจะทําใหองคกรและประเทศชาติมีความเจริญกาวหนา 

นิยาม 

 ประโยชนสวนรวม หรือประโยชนแกสวนรวม หมายถึง ประโยชนตอสาธารณะหรือประโยชนอันเกิดแก

การจัดทําบริการสาธารณะ หรือการจัดใหมีสิ่งสาธารณูปโภค หรือประโยชนอ่ืนใดท่ีเกิดจากการดําเนินการหรือการ

กระทําท่ีมีลักษณะเปนการสงเสริม หรือสนับสนุนแกประชาชนเปนสวนรวม หรือประชาชนสวนรวมจะไดรับประโยชน

จากการดําเนินการหรือการกระทํานั้น 

(พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับท่ี 5) พ.ศ.2551) 

 ประโยชนทับซอน หมายถึง สถานการณหรือการกระทําท่ีบุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ 

พนักงาน บริษัท หรือผูบริหารมีผลประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงท่ีท่ี

บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนของสวนรวม (สํานักงาน ก.พ.) 

แนวปฏิบัต ิ

1. ตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากหนาท่ี โดยถือวาหนาท่ีท่ีมีตอราชการและผลประโยชนของประชาชนยอมสําคัญกอน

เรื่องสวนตัวเสมอ 

2. ไมรับผลประโยชน เงิน สิ่งตอบแทน การสนับสนุน ของขวัญหรือนันทนาการจากภาคเอกชน บุคคลหรือหนวยงานท่ี

เปนผูผลิตหรือจําหนายผลิตภัณฑสุขภาพ โดยมีขอพิจารณา ยกเวนดังนี้ 
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 1) กรณีเปนวิทยากร การบรรยาย การใหบริการทางวิชาการ หรือเปนผูไดรับทุนวิจัยจากภาคเอกชน 

บุคคลหรือหนวยงานดังกลาวรับของขวัญ สิ่งตอบแทนหรือนันทนาการใดๆท่ีมีมูลคาไมเกินสามพันบาทในโอกาสพิเศษ

หรือวาระตามประเพณี 

 2) เปนสิ่งท่ีกอใหเกิดประโยชนแกงานดานวิชาการท่ีสงผลถึงการบริการทางการแพทย 

และสาธารณสุขท่ียังประโยชนแกผูปวย โดยใหรับในนามของสถานพยาบาลหรือหนวยงานเทานั้น 

3. ไมนําความสัมพันธสวนตัวท่ีตนมีตอบุคคลอ่ืนไมวาจะเปนญาติพ่ีนอง พรรคพวกเพ่ือนฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัว                

มาประกอบการใชดุลยพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้นหรือปฏิบัติตอบุคคลนั้นตางจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบ

หรือชัง 

4. ไมใชตําแหนง อํานาจหรือหนาท่ีโดยมิชอบ หรือยอมใหผูอ่ืนใชตําแหนง อํานาจหรือหนาท่ีตนโดยมิชอบ แสวงหาเงิน 

ทรัพยสิน ประโยชนตอบแทนอ่ืนท้ังท่ีคํานวณเปนเงินไดและไมอาจคํานวณเปนเงินไดตําแหนงหรือสิทธิพิเศษอ่ืนใดเพ่ือ

ตนเองหรือผูอ่ืน โดยการกระทําตามขอนี้รวมถึงการกระทําซ่ึงไมไดใชตําแหนง อํานาจหนาท่ีโดยตรง แตกระทําใหผูอ่ืน

เขาใจวาตนมีตําแหนง อํานาจหรือหนาท่ีนั้นดวย 

5. ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอ่ืนเรียก รับ หรือยอมจะรับซ่ึงของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไมวากอน

หรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีไมวาจะเก่ียวของหรือไมเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีหรือไมก็ตาม เวนแตเปน

การใหธรรมจรรยาหรือเปนการใหตามประเพณีหรือใหแกบุคคลท่ัวไป 

 

ตัวอยางท่ี 1 

สั่งใชยาหรือการรักษาอยางสมเหตุผลโดยปราศจากการคํานึงถึงประโยชน สิง่ตอบแทนหรือการสนับสนุนใดๆ 

ตัวอยางท่ี 2 

ไมเรียกรับหรือยอมรับทรัพย สิ่งของหรือการสนับสนุน จากผูมีสวนไดสวนเสียเกินกวาท่ีกฎหมาย  

ระเบียบ หรือขอบังคับท่ีกําหนดไว 

ตัวอยางท่ี 3 

ไมใชความสัมพันธสวนตัวมาประกอบการพิจารณาเพ่ือใหคุณหรือโทษแกผูอ่ืนโดยเฉพาะท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง 

การสั่งใชยา เวชภัณฑหรือผลิตภัณฑสุขภาพ 

ตัวอยางท่ี 4 

พึงรําลึกวา แมผลประโยชนทับซอนบางอยางจะยังไมถูกระบุในระเบียบหรือกฎหมายชดัเจน แตสามารถปฏิเสธและ

หลีกเลี่ยงไดดวยการยึดม่ันไวซ่ึงการมีสามัญสํานึกแหงคุณธรรมการรูผิดชอบชั่วดีรวมถึงความซ่ือสัตย 

ของตนเองและประเทศชาติ 
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หลักการ 

 กระทรวงสาธารณสุขไดเนนย้ํา และใหความสําคัญตอการตอตานการทุจริต คอรัปชั่นรวมท้ังการปองกัน

ไมใหคนไมดีมีอํานาจ และกอความเดือดรอนวุนวายในหนวยงาน 

นิยาม 

 ทุจริต หมายถึง การประพฤติชั่ว ประพฤติไมดีไมซ่ือตรง คดโกง ฉอโกง โดยใชอุบายหรือเลหเหลี่ยม

หลอกลวงเพ่ือใหไดสิ่งท่ีตองการ ซ่ึงการประพฤติชั่วมี3 รูปแบบ ไดแก กายทุจริตวจีทุจริต และมโนทุจริต 

แนวปฏิบัต ิ

1. พึงสํานึกวาการรวมเปนหูเปนตาตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบเปนหนาท่ีท่ีบุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ

พึงกระทํา 

2. พึงสํานึกวาการทุจริตทุกรูปแบบ ท้ังทางตรงหรือทางออม เปนสิ่งท่ียอมรับไมไดการทุจริตเปนเรื่องใหญเสมอ เปน

หนาท่ีของบุคลากรทุกคนท่ีตองชวยกัน ปองกันและดําเนินการตามระเบียบทุกชองทางท่ีมีเพ่ือหยุดยั้งการทุจริต 

3. พึงสํานึกวาการปกปดหรือเพิกเฉยตอการทุจริต เปนสิ่งท่ีไมควรเกิดข้ึนและอาจสงผลใหเกิดความเสียหายตอ

ผลประโยชนของราชการและประชาชน 

4. พึงสงเสริมความโปรงใส และสามารถตรวจสอบไดเชน มีการหารือระหวางการประชุม ไมวาเปนทางการหรือไม 

รวมท้ังการพึงยกยองผูมีความซ่ือสัตยสุจริตและปกปองผลประโยชนของทางราชการอยูเสมอ 

ตัวอยางที่ 1 

รวมกันเฝาระวัง ตรวจสอบ การกระทําผิดทุจริตทุกรูปแบบ 

ตัวอยางที่ 2 

เม่ือพบเห็นการประพฤติผิด ทุจริตในการปฏิบัติงาน ตองไมเพิกเฉยหรือคิดวาเปนเรื่องปกติท่ีทํามานาน                        

จะตองดําเนินการตามระเบียบหรือชองทางท่ีมีอยูในทัน 
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หลักการ 

 กระทรวงสาธารณสุขเปนองคกรหลักดานสุขภาพ ท่ีรวมพลังสังคม เพ่ือประชาชนสุขภาพดีจึงให

ความสําคัญอยางยิ่งในเรื่องสุขภาพของบุคลากร สนับสนุน สงเสริมใหบุคลากรมีจิตสํานึกท่ีดีในการดูแลสุขภาพ เพ่ือให

มีสุขภาพกายท่ีแข็งแรง สุขภาพจิตท่ีเขมแข็ง สามารถใหบริการท่ีมีประสิทธิภาพ และเปนตัวอยางท่ีดีแกประชาชน 

นิยาม 

 เปนตัวอยางท่ีดีดานสุขภาพ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตน ในการสรางเสริมสุขภาวะท่ีดีของตนเอง ให

ตนเองมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตท่ีเขมแข็ง 

แนวปฏิบัต ิ

1. นอกจากมีหนาท่ีท่ีตองดูแลสุขภาพใหกับประชาชนแลว บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขยอมถูกคาดหวังวาจะเปน

ตัวอยางท่ีดีดานสุขภาพใหกับประชาชนดวย 

2. มีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสม เชน การออกกําลังกาย การบริโภคอาหารท่ีดีตอสุขภาพ การหลีกเลี่ยงปจจัยเสี่ยงท่ี

มีผลตอสุขภาพ เชน การละและเลิกบุหรี่ สุรา สิ่งเสพติด การมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีสอดคลองกับหลักศาสนาและ

ประเพณีท่ีดีงาม 

3. เปนตัวอยางของการดูแลตนเองอยางถูกตองเม่ือยามเจ็บปวย เชน การใชยาปฏิชีวนะท่ีเหมาะสม การดูแลตนเอง

หรือการใชแพทยแผนไทยและแพทยทางเลือกอยางถูกตอง 

4. หัวหนาสวนราชการ และผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตองสนับสนุนผูใตบังคับบัญชาใหมีพฤติกรรม

สุขภาพท่ีดีมีสุขภาพท่ีดีเปนตัวอยางท่ีดีแกหนวยราชการอ่ืน 

ตัวอยางที่ 1 

บุคลากรเปนตัวอยางของการมีพฤติกรรมสุขภาพท่ีเหมาะสมกับประชาชน เชนการออกกําลังกาย การลดเลิกบุหรี่หรือ

สิ่งอันตรายตอสุขภาพ การใชยาอยางเหมาะสมและจําเปน เปนตน 

ตัวอยางที่ 2 

หนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขมีวัฒนธรรมองคกรและสถานท่ีใหเอ้ือตอการเสริมสรางพฤติกรรมสุขภาพท่ีดี

สามารถเปนตัวอยางใหหนวยงานอ่ืนได 
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หลักการ 

 กระทรวงสาธารณสุขมุงม่ันท่ีจะพัฒนาศักยภาพบุคลากรใหเกิดการเรียนรูตลอดเวลาเพ่ือกอใหเกิดสิ่งใหม

ในการใหบริการประชาชน สงผลใหประชาชนสุขภาพดีมีระบบสุขภาพท่ียั่งยืน 

นิยาม 

 สิ่งใหม หมายถึง การพัฒนากระบวนการทํางาน ท้ังงานดานบริการ งานดานบริหารหรืองานสนับสนุน 

เพ่ือใหสอดคลองกับกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยนวัตกรรม ปญญา เทคโนโลยีและความคิดสรางสรรค เพ่ือกาวสู

ประเทศท่ีมีรายไดสูง โดยการ “ทํานอย ไดมาก” เชน การยกระดับขีดความสามารถดานการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา

ทักษะและงานใหมเพ่ือรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การบริการจัดการสมัยใหมท่ีพรอมดําเนินการท้ังใน Physical 

and Digital Platforms เปนตน 

แนวปฏิบัต ิ

1. พึงพัฒนาตนเองใหมีความรูและทักษะเหมาะสมกับการปฏิบัติหนาท่ีทันยุคสมัยตอบสนองตอความคาดหวังและ

ความตองการของประชาชน 

2. พึงพัฒนาตนเองดานการถายทอดองคความรูสูประชาชนและหนวยราชการอ่ืนอยางเหมาะสม 

3. มุงม่ันในการพัฒนางานใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน 

4. ใชความรูความสามารถ มีความรอบคอบและความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาท่ีตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ

โดยเครงครัด และไมละเมิดจริยธรรมวิชาชีพหรืออาชีพ 

5. ใหความสําคัญของการวิจัย การสรางสรรคสิ่งใหมและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือสุขภาพของประชาชน ถือเปนหนาท่ีท่ี

บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขพึงกระทํา 

6. ฝกฝนตนเองใหเปนคนชางสังเกต ต้ังคําถาม คิดวิเคราะห เพ่ือนํามาพัฒนางานของตน รวมท้ังพัฒนาทักษะท่ีใชใน

การตอยอดสูงานวิจัยตาง ๆ 
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ตัวอยางที่ 1 

บุคลากรทุกคนตองใฝหาความรูอยูเสมอ เพ่ือพัฒนาตนเองใหมีความเชี่ยวชาญในงานของตน ซ่ึงจะสงผลใหสามารถออก

แนวคิดใหม ๆ เพ่ือพัฒนางานของตนเองได 

ตัวอยางที่ 2 

มีการใหรางวัลเชิดชูความสําเร็จของบุคลากรในทุกสาขาวิชาชีพ ท่ีสามารถคิดสรางสรรคงาน/นวัตกรรม 

ท่ีเพ่ิมประสิทธิภาพการทํางาน 

ตัวอยางที่ 3 

บุคลากรทุกคนตองมีความกระตือรือรนในการคิดสรางสรรค/พัฒนางานใหม ๆ  

โดยประยุกตใชเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือสนับสนุนกระบวนการทํางาน 

ตัวอยางที่ 4 

บุคลากรทุกระดับใหความสําคัญของการวิจัยในรูปแบบตางๆ มีการพัฒนางานเพ่ือประโยชนตอประชาชน 
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หลักการ 

 ภารกิจสวนใหญของกระทรวงสาธารณสุข เก่ียวของกับการใหบริการประชาชนเปนหลัก การใหบริการจึง

ตองยึดประชาชนเปนศูนยกลาง ประชาชนสามารถเขาถึงบริการไดโดยงายบุคลากรตองมีจิตบริการ รวมท้ังไมทําใหเกิด

ขอครหา หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของราชการ 

นิยาม 

 เขาถึง หมายความวา ประชาชนสามารถเขาถึงระบบบริการไดโดยสะดวกพ่ึงไดหมายความวา ประชาชน

สามารถมอบความไววางใจในการรับบริการดานสาธารณสุขจากหนวยบริการสาธารณสุขทุกระดับ รวมท้ังมีความพึง

พอใจตอการบริการใสใจบริการ หมายถึง บุคลากรผูใหบริการมีอัธยาศัยท่ีดีมีความรับผิดชอบ ไมเลือกปฏิบัติสามารถ

สรางความไวเนื้อเชื่อใจในการรับบริการจากประชาชน 

แนวปฏิบัต ิ

1. พึงเอ้ือเฟอ มีน้ําใจไมตรีมีความเมตตาแกผูรับบริการ 

2. พึงพัฒนาตนเองดานทักษะการสื่อสาร การบริการท่ีเปนมิตรและการดูแลประชาชนโดยใชหัวใจและยึดผูปวยเปน

ศูนยกลาง 

3. บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย ความเทาเทียมและสิทธิมนุษยชนของผูปวยและผู

เขารับบริการ 

4. ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยปราศจากอคติและไมเลือกปฏิบัติอยางไมเปนธรรม ใหบริการ

โดยไมคํานึงถึงถ่ินกําเนิด เชื้อชาติภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย เศรษฐานะสถานะทางสังคม ความเชื่อ

ทางศาสนา การศึกษาหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ เวนแตจะดําเนินการตามมาตรการท่ีรัฐ

กําหนดข้ึน หรือเปนการเลือกปฏิบัติท่ีมีเหตุผล เปนธรรม และเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป 

 

 

 



คูมือ การปองกันผลประโยชนทับซอน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน   
 

 
     กลุมงานนิติการ  สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดนาน 

29 

ตัวอยางที่ 1  

บุคลากรตองรําลึกอยูเสมอวางานของ กระทรวงสาธารณสุขเปนการบําบัดทุกขใหกับ ประชาชน ความเมตตา  

ความเขาใจและการมีจิต บริการเปนพ้ืนฐานสําคัญท่ีไมสามารถละท้ิงได 

 ตัวอยางที่ 2  

บุคลากรทุกคนตองหม่ันฝกฝนทักษะ ในการสื่อสาร การทําความเขาใจ การเตรียมรับ การเปลี่ยนแปลงและความ

คาดหวังของประชาชน เพ่ือคงความมีทัศนคติท่ีดีในการทํางานและ หลีกเลี่ยงอคติท้ังปวง 
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หลักการ 

กระทรวงสาธารณสุขใหความสําคัญกับการรักษาสิ่งแวดลอม โดยการเสริมสรางจิตสํานึกในการรักษาสิ่งแวดลอมใหแก

บุคลากร รวมท้ังการปรับปรุงสภาพแวดลอมในการทํางานและนําเทคโนโลยีท่ีเหมาะสม เพ่ือลดผลกระทบตอ

สิ่งแวดลอมท่ีเกิดข้ึนจากการปฏิบัติงาน 

นิยาม 

สิ่งแวดลอม หมายรวมถึง สภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอกหนวยงาน ท่ีสงผลกระทบตอความรูสึกนึกคิด และ

ผลกระทบตอการปฏิบัติงาน 

แนวปฏิบัต ิ

1. ใชงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิและประโยชนท่ีทางราชการจัดใหโดยยึดหลักความประหยัด คุมคา และไมฟุมเฟอย 

2. พึงสํานึกวาทรัพยากรของราชการเปนของประชาชนและประเทศ จักตองใชอยางระมัดระวังและเกิดประสิทธิภาพ

สูงสุด 

3. บุคลากรและหนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขพึงเปนตัวอยางท่ีดีในการรักษาสิ่งแวดลอม 

4. ปฏิบัติตามนโยบายประหยัดพลังงานอยางเครงครัด 

ตัวอยางที่ 1 

เลือกใชผลิตภัณฑท่ีเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 

ตัวอยางที่ 2 

เปนตัวอยางท่ีดีในการรักษาสิ่งแวดลอมแกชุมชน 

ตัวอยางที่ 3 

ใชพลังงานและทรัพยากรของทางราชการอยางรูคุณคาและเกิดประโยชนสูงสุด 

ตัวอยางที่ 4 

หนวยงานของกระทรวงสาธารณสุขเปนตัวอยางของการเปนมิตรตอสิ่งแวดลอม 
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หลักการ 

 กระทรวงสาธารณสุขเนนวัฒนธรรมการทํางานแบบพ่ีสอนนอง เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ประสบการณการทํางาน กอใหเกิดนวัตกรรมใหม ๆ จากการรวมคิด รวมทํารวมสรางของบุคลากร 

นิยาม 

 รับฟงความเห็นตาง หมายถึง การเปดใจรับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืนสัมพันธภาพพ่ีนอง หมายถึง ความรัก

ใคร กลมเกลียว ความผูกพันฉันทพ่ีนอง เอ้ือตอบรรยากาศการท างานท่ีมีความปรองดอง 

แนวปฏิบัต ิ

1. พึงสํานึกวาบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขนั้น มีความเปนพ่ีนองรวมวิชาชีพและลวนมีจุดมุงหมายเดียวกัน คือ

ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตท่ีดี 

2. พึงระลึกวาความเห็นตางนั้น สามารถนํามาใชใหเกิดประโยชนไดเชนทําใหเกิดความรอบคอบ การมีสวนรวม และ

เกิดความคิดและวิธีการใหมๆท่ีเปนประโยชนตองาน 

3. พึงระลึกวาการเปดใจ การยอมรับความเห็นตาง การอยูกันฉันทพ่ีนองและความมุงหวังท่ีดีตอประชาชน เปนสิ่งท่ี

เปนวัฒนธรรมอันดีของชาวสาธารณสุขมาชานาน ควรแกการธํารงรักษาไวพึงหลีกเลี่ยงการสรางความขัดแยง พูดคุย

ดวยเหตุผล เอาใจเขามาใสใจเรา ละเวนการใชกริยา วาจาไมสุภาพ และใหเกียรติผูบังคับบัญชา ผูใตบังคับบัญชาและ

เพ่ือนรวมงานอยูเสมอ หรือ 

4. ผูบังคับบัญชาพึงเปดโอกาสใหผูใตบังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น ความรูสึกขอวิจารณและขอเสนอแนะเก่ียวกับการ

ปฏิบัติหนาท่ีราชการและรับฟงความคิดเห็นดังกลาวท่ีชอบดวยเหตุผล 

ตัวอยางที่ 1 

บุคลากรตองมีอัธยาศัยดีมีความออนนอมถอมตน และทักษะในการปรับตัวใหเขากับผูอ่ืน 

ตัวอยางที่ 2 

รับฟงความคิดเห็นของผูอ่ืน เปดกวางมีใจเปนธรรม ไมยึดตนเองเปนศูนยกลาง 
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มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน  

Uพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และ

แกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554  

 มาตรา 100 หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดดําเนินกิจการ ดังตอไปนี้  

 (๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดสวนเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ ผูนั้นปฏิบัติ

หนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกับกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี  

 (๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเขาเปนคูสัญญากับหนวยงาน ของรัฐท่ีเจาหนาท่ี

ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี  

 (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

ราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวนทองถ่ิน

อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปน หุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวน

หรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว  

 (๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจาง ในธุรกิจของเอกชน

ซ่ึงอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ ผูนั้นสังกัดอยูหรือปฏิบัติ

หนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชน นั้นอาจขัดแยงตอประโยชน

สวนรวม หรือประโยชนทางราชการหรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี ของเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น 

 เจาหนาท่ีของรัฐตําแหนงใดท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งใหเปนไปตามท่ี คณะกรรมการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา  

 ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐตามวรรคสอง โดยใหถือวาการ

ดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาวเปนการดําเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐ  

 มาตรา 101 ใหนําบทบัญญัติมาตรา 100 มาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของผูซ่ึงพน จากการเปน

เจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม เวนแตการเปนผูถือหุนไมเกินรอยละหาของ จํานวนหุนท้ังหมดท่ี

จําหนายไดในบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงไมใชบริษัทท่ีเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตาม มาตรา 100 (2) ท่ีไดรับ

อนุญาตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย  

 มาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 100 มิใหนํามาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของเจาหนาท่ี ของรัฐ ซ่ึง

หนวยงานท่ีมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทจํากัดหรือบริษัท มหาชนจํากัด 

มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในบริษัทจํากัด มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในบริษัทจํากัดหรือบริษัท มหาชนจํากัดท่ีหนวยงาน

ของรัฐถือหุนหรือเขารวมทุน 
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 มาตรา 103 หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจาก

ทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตาม บทบัญญัติแหงกฎหมาย 

เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและ จํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

กําหนด บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของผูท่ีพนจาก การเปนเจาหนาท่ี

ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม  

 มาตรา 103/1 บรรดาความผิดท่ีบัญญัติไวในหมวดนี้ใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอ หนาท่ีหรือ

ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมตามประมวล กฎหมายอาญาดวย  

Uบทลงโทษ  

 มาตรา 122 เจาหนาท่ีของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 ตอง 

ระวางโทษ จําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ  

 กรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรคสาม หากเจาหนาท่ีของรัฐผูใดพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็น ยินยอมดวย

ในการท่ีคูสมรสของตนดําเนินการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่งใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด  

Uประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเร่ือง หลักเกณฑการ รับทรัพยสิน

หรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543  

 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ ปองกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึง กําหนดหลักเกณฑ

และจํานวนทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีเจาหนาท่ีของรัฐจะรับจากบุคคลไดโดย ธรรมจรรยาไว ดังนี้  

 ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต แหงชาติเรื่อง 

หลักเกณฑการับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543  

 ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป  

 ขอ 3 ในประกาศนี้ “การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวาการรับ

ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือ 

วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม  

 “ญาติ” หมายความวา ผูบุพการีผูสืบสันดาน พ่ีนองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดาหรือ มารดาเดียวกัน ลุง 

ปา นาอาคูสมรสผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรม หรือผูรับบุตรบุญธรรม  

 “ประโยชนอ่ืนใด” หมายความวา สิ่งท่ีมีมูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ 

การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
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 ขอ 4 หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพยสิน

หรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจ ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแต

การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามท่ีกําหนดไว ในประกาศนี ้ 

 ขอ 5 เจาหนาท่ีของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาไดดังตอไปนี้  

 (๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติซ่ึงใหโดยเสนหาตามจํานวน ท่ีเหมาะสมตามฐานานุรูป  

 (๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชญาติมีราคาหรือมูลคา ในการรับจากแตละบุคคล 

แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท  

 (๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีการใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับ บุคคลท่ัวไป  

 ขอ 6 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากตางประเทศ ซ่ึงผูใหมิไดระบุใหเปนของ สวนตัว หรือมี

หรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความจําเปนท่ี จะตองรับไวเพ่ือรักษา

ไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นรายงาน รายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการ

รับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผูบังคับบัญชาเห็นวาไมมีเหตุท่ีจะอนุญาตให

เจาหนาท่ีผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไว เปนประโยชนสวนบุคคล ใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสงมอบ

ทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น สังกัดโดยทันที  

 ขอ 7 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือมีราคาหรือ มีมูลคามากกวาท่ี

กําหนดไวในขอ 5 ซ่ึงเจาหนาท่ีของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองรับไว เพ่ือรักษาไมตรีมิตรภาพ หรือ

ความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียด ขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือ

ประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา ซ่ึงเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหาร สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของ

หนวยงาน สถาบันหรือองคกรท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันที ท่ีสามารถกระทําไดเพ่ือใหวินิจฉัยวามีเหตุผลความ

จําเปน ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะใหเจาหนาท่ีของรัฐ ผูนั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตน

หรือไม  

 ในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหนวยงานหรือสถาบันหรือ องคกรท่ีเจาหนาท่ี

ของรัฐผูนั้นสังกัด มีคําสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ก็ใหคืนทรัพยสิน หรือประโยชนนั้นแกผูใหโดย

ทันทีในกรณีท่ีไมสามารถคืนใหไดใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสิน หรือประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธิของ

หนวยงานท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว  

 เม่ือไดดําเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถือวาเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นไมเคยไดรับ ทรัพยสินหรือ

ประโยชนดังกลาวเลย 
 ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดํารงตําแหนง ผูบังคับบัญชา ซ่ึงเปน

หัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุด ของรัฐวิสาหกิจ หรือเปน

กรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริง เก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือ 
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ประโยชนนั้นตอผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนสวนผูท่ีดํารงตําแหนงประธานกรรมการ และกรรมการในองคกรอิสระตาม

รัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงท่ีไมมีผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจถอดถอน ใหแจงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังนี้เพ่ือ

ดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง  

 ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่ง เปนผูดํารงตําแหนง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับ การรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้น 

ตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาทองถ่ินท่ี เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นเปนสมาชิก แลวแต

กรณีเพ่ือดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง  

 ขอ 8 หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐตามประกาศ ฉบับนี้ใหใช

บังคับผูซ่ึงพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย  

Uประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน  

 1. สวนคําปรารภไดกลาวถึงคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผูดํารงตําแหนง ทางการเมืองและ

เจาหนาท่ีของรัฐ ๙ ประการของสํานักงานผูตรวจการแผนดิน ๙ ขอ ดังนี้  

 (๑) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม  

 (๒) การมีจิตสํานึกท่ีดีซ่ือสัตยสุจริต และรับผิดชอบ  

 (๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี ผลประโยชนทับซอน  

 (๔) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย  

 (๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ  

 (๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง ไมบิดเบือนขอเท็จจริง  

 (๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได  

 (๘) การยึดม่ันในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  

 (๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร  

 2.  หมวด ๒ ขอ ๕ ใหขาราชการตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาท่ีและ ยึดถือประโยชน

สวนรวมของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้  

 (๑) ไมนําความสัมพันธสวนตัวท่ีตนมีตอบุคคลอ่ืน ไมวาจะเปนญาติพ่ีนอง พรรคพวก เพ่ือนฝูงหรือผูมี

บุญคุณสวนตัวมาประกอบการใชดุลยพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น หรือปฏิบัติตอ บุคคลนั้นตางจากบุคคล

อ่ืน เพราะความชอบหรือชัง  

 (๒) ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอํานวย ความสะดวก ของทางราชการไป

เพ่ือประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอ่ืน เวนแตไดรับอนุญาต โดยชอบดวยกฎหมาย 
 (๓) ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว ซ่ึงกอใหเกิดความเคลือบแคลง

หรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความรับผิดชอบ ของหนาท่ี ท้ังนี้ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย 
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ใหขาราชการผูนั้น ยุติการกระทํา ดังกลาวไวกอนแลวแจงใหผูบังคับบัญชา หัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการ 

จริยธรรมพิจารณา เม่ือคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใด แลวจึงปฏิบัติตามนั้น  

 (๔) ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาท่ีอ่ืน ในราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการ

มหาชน หรือหนวยงานของรัฐขาราชการตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก ในกรณีท่ีมีความขัดแยงระหวาง

ประโยชนของทางราชการหรือประโยชนสวนรวม กับประโยชนสวนตนหรือสวนกลุม อันจําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาด 

ตองยึดประโยชนของทางราชการ และประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ  

 ๓.๒ หมวด๒ ขอ ๖ ใหขาราชการตองละเวนจากการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบ โดยอาศัยตําแหนงหนาท่ี

และไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตน และประโยชนสวนรวม โดยอยางนอยตองวางตน ดังนี้ 

 (๑) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอ่ืนเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญ แทนตนหรือญาติของตน 

ไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีไมวาจะเก่ียวของหรือไมเก่ียวของ กับการปฏิบัติหนาท่ีหรือไมก็ตาม

เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรือการใหตามประเพณีหรือใหแกบุคคลท่ัวไป  

 (๒) ไมใชตําแหนงหรือการกระทําการท่ีเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใดเพราะมีอคติ  

 (๓) ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการการดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา ซ่ึงตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

จะไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี ้
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ราง พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชน

สวนรวม พ.ศ.  

หลักการ 

ใหมีกฎหมายวาดวยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม 

เหตุผล 

โดยท่ีการบริหารงานของรัฐจะตองเปนไปดวยความโปรงใสและเกิดประโยชนสูงสุดตอประชาชน รวมท้ังตองให

ประชาชนปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยในความซ่ือสัตยสุจริตของผูมีหนาท่ีในการบริหารงานของรัฐ จึงตองหาม

การกระทําอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลของผูมีหนาท่ีดังกลาวกับประโยชนสวนรวม ประกอบกับ

ประเทศไทยไดใหสัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติวาดวยการตอตานการทุจริต สมควรกําหนดหลักเกณฑและ

มาตรการปองกันและปราบปรามการกระทําอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวมให

ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งข้ึน  จึงจําเปนตองตราพระราชบัญญัตินี้ 

ราง 

พระราชบัญญัติ 

วาดวยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม 

พ.ศ. .... 

โดยท่ีเปนการสมควรใหมีกฎหมายวาดวยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม 

 มาตรา ๑  พระราชบัญญัตินี้ เรียกวา “พระราชบัญญัติวาดวยความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหวาง

ประโยชนสวนบคุคลกับประโยชนสวนรวม พ.ศ. ....” 

 มาตรา ๒  พระราชบัญญัตินี้ใหใชบังคับเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยแปดสิบวัน 

นับแตวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 มาตรา ๓  ในพระราชบัญญัตินี้ 

 “เจาหนาท่ีของรัฐ” หมายความวา เจาหนาท่ีของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ปองกันและปราบปรามการทุจริต และผูดํารงตําแหนงในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ 

 “หนวยงานของรัฐ” หมายความวา กระทรวง ทบวง กรม ราชการสวนภูมิภาค ราชการสวนทองถ่ิน 

รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือหนวยงานอ่ืนใด 

ท่ีดําเนินกิจการของรัฐตามกฎหมายและไดรับเงินอุดหนุนหรือเงินหรือทรัพยสินลงทุนจากรัฐ 

 “ผูดํารงตําแหนงทางการเมือง” หมายความวา 

 (๑) นายกรัฐมนตรี 

 (๒) รัฐมนตรี 
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 (๓) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร 

 (๔) สมาชิกวุฒิสภา 

 (๕) ขาราชการการเมืองอ่ืนนอกจาก (๑) และ (๒) ตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการการเมือง 

 (๖) ขาราชการรัฐสภาฝายการเมืองตามกฎหมายวาดวยระเบียบขาราชการฝายรัฐสภา 

 (๗) ผูบริหารทองถ่ิน รองผูบริหารทองถ่ิน ผูชวยผูบริหารทองถ่ิน และสมาชิกสภาทองถ่ินขององคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 

 (๘) เจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงดํารงตําแหนงอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด 

 “กฎ” หมายความวา พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ขอบัญญัติทองถ่ิน ระเบียบ 

ขอบังคับ หรือบทบัญญัติอ่ืนท่ีมีผลบังคับเปนการท่ัวไป โดยไมมุงหมายใหใชบังคับ 

แกกรณีใดหรือบุคคลใดเปนการเฉพาะ 

 “คูสมรส” หมายความรวมถึง ผูซ่ึงอยูกินกันฉันสามีภริยาโดยมิไดจดทะเบียนสมรสกับเจาหนาท่ีของรัฐ 

 “ญาติ” หมายความวา 

 (๑) ผูบุพการีของเจาหนาท่ีของรัฐ 

 (๒) ผูสืบสันดานของเจาหนาท่ีของรัฐ 

 (๓) คูสมรสของบุตรของเจาหนาท่ีของรัฐ 

 (๔) พ่ีนองรวมบิดามารดาเดียวกันของเจาหนาท่ีของรัฐ 

 (๕) พ่ีนองรวมบิดาหรือรวมมารดาเดียวกันของเจาหนาท่ีของรัฐ 

 (๖) บุตรบุญธรรมหรือผูรับบุตรบุญธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ 

 ท้ังนี้ ไมวาจะมีความเก่ียวพันโดยทางนิตินัยหรือพฤตินัย 

 “โดยทุจริต” หมายความวา เพ่ือแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรืผูอ่ืน 

 “ประโยชนอ่ืนใดอันอาจคํานวณเปนเงินได” หมายความรวมถึง 

 (๑) การปลดหนี้หรือการลดหนี้ใหเปลา 

 (๒) การใหยืมโดยไมคิดดอกเบี้ย 

 (๓) การเขาคํ้าประกันโดยไมคิดคาธรรมเนียม 

 (๔) การใหคานายหนาหรือคาธรรมเนียมการเปนตัวแทน 

 (๕) การขายหรือการใหเชาซ้ือทรัพยสินต่ํากวามูลคาท่ีเปนจริงตามท่ีปรากฏในทองตลาด 

 (๖) การซ้ือหรือการเชาซ้ือทรัพยสินสูงกวามูลคาท่ีเปนจริงตามท่ีปรากฏในทองตลาด 

 (๗) การใหใชสถานท่ี ยานพาหนะ หรือทรัพยสิน โดยไมคิดคาเชาหรือคาบริการหรือคิดคาเชาหรือ

คาบริการนอยกวาท่ีคิดแกบุคคลอ่ืนโดยปกติทางการคา 

 (๘) การใหบริการโดยไมคิดคาบริการ หรือคิดคาบริการนอยกวาท่ีคิดแกบุคคลอ่ืนโดยปกติทางการคา 

 (๙) การใหสวนลดในสินคาหรือทรัพยสินท่ีจําหนาย โดยใหสวนลดมากกวาท่ีใหแกบุคคลอ่ืนโดยปกติทาง

การคา 
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 (๑๐) การใหเดินทาง หรือใหขนสงบุคคลหรือสิ่งของ โดยไมคิดคาใชจายหรือคิดคาใชจายนอยกวาท่ีคิดแก

บุคคลอ่ืนโดยปกติทางการคา 

 (๑๑) การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพหรือการบันเทิงอ่ืนให โดยไมคิดคาใชจายหรือคิดคาใชจายนอยกวาท่ีคิด

แกบุคคลอ่ืนโดยปกติทางการคา 

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

โดยไมคิดคาใชจายหรือคิดคาใชจายนอยกวาท่ีคิดแกบุคคลอ่ืนโดยปกติทางการคา 

 (๑๓) การใหรางวัล 

 (๑๔) การชําระเงินลวงหนาหรือการคืนเงินใหในภายหลัง 

 (๑๕) การอ่ืนใดซ่ึงเปนการกระทําท่ีทําใหผูนั้นไดรับประโยชนอันอาจคํานวณเปนเงินได หรือไมตองออก

คาใชจาย ท้ังนี้ ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด 

 “ปกติประเพณีนิยม” หมายความวา เทศกาลหรือวันสําคัญซ่ึงอาจมีการใหของขวัญกัน และให

หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การตอนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให

ความชวยเหลือตามมารยาทท่ีถือปฏิบัติกันในสังคมดวย 

 “คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความวา คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติตาม

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

 มาตรา ๔  เจาหนาท่ีของรัฐตองปฏิบัติหนาท่ีหรือกระทําการโดยยึดประโยชนสวนรวมของรัฐและ

ประชาชนเปนสําคัญ ตองใชอํานาจตามตําแหนงหนาท่ีท่ีตนมีอยูโดยสุจริต 

และเท่ียงธรรม ตองไมกระทําการท่ีจะกอใหเกิดความไมเชื่อถือหรือความไมไววางใจในการปฏิบัติหนาท่ีและตองไม

กระทําการอันมีลักษณะเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม 

 มาตรา ๕  หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐเขามีสวนไดเสียไมวาทางตรงหรือทางออม 

เพ่ือประโยชนของตนเองหรือบุคคลอ่ืน ซ่ึงเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม แตการใช

ตําแหนงหนาท่ีแทนหนวยงานของรัฐเพ่ือประโยชนของหนวยงานท่ีเจาหนาท่ีของรัฐสังกัดอยู มิใหถือวาเปนการกระทํา

ตามมาตรานี้  

 การกระทําอยางหนึ่งอยางใดดังตอไปนี้ ใหถือวาเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชน

สวนรวมตามวรรคหนึ่งดวย 

 (๑) การกระทําท่ีเก่ียวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวมตามท่ีบัญญัติไวใน

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม 

การทุจริต เวนแตท่ีกําหนดไวเปนอยางอ่ืนในพระราชบัญญัตินี้ 

 (๒) การกําหนดนโยบายหรือการเสนอหรือใหความเห็นชอบรางกฎหมายหรือรางกฎซ่ึงเอ้ือประโยชนเปน

การเฉพาะตอกิจการท่ีตน คูสมรส บุตร หรือบิดามารดา มีสวนไดเสียเกินกวา 

สวนไดเสียตามปกติท่ีบุคคลท่ัวไปมีอยู ในกรณีท่ีเปนนิติบุคคล การเปนหุนสวนหรือถือหุนเกิน 
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รอยละหาของนิติบุคคลนั้นถือวาเปนการมีสวนไดเสียเกินกวาสวนไดเสียตามปกติ เวนแตเปนการดําเนินการตามคําสั่ง

ของผูบังคับบัญชาหรือผูกํากับดูแล 

 (๓) การใชขอมูลภายในของรัฐท่ียังเปนความลับอยูซ่ึงตนไดรับหรือรูจากการปฏิบัติราชการ การปฏิบัติ

หนาท่ี หรือการใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ี โดยทุจริต 

 (๔) การริเริ่ม เสนอ จัดทํา หรืออนุมัติโครงการของรัฐหรือของหนวยงานของรัฐโดยทุจริต หรือเพ่ือเอ้ือ

ประโยชนตอตนเองหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะไมวาทางตรงหรือทางออม 

 (๕) การใชทรัพยสินของหนวยงานท่ีตนสังกัดหรือท่ีตนปฏิบัติหนาท่ีอยู ไปเพ่ือประโยชนของตนหรือผูอ่ืน 

เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมายหรือกฎ หรือทรัพยสินนั้นมีราคาเล็กนอย 

 (๖) การใชตําแหนงหรืออํานาจหนาท่ีซ่ึงตนมีอยูโดยทุจริต ไปมีอิทธิพลตอการตัดสินใจโดยอิสระในการใช

อํานาจตามตําแหนงหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงดํารงตําแหนงอ่ืนไมวาทางตรงหรือทางออม เพ่ือใหเจาหนาท่ีของรัฐ

นั้นกระทําการหรือไมกระทําการอยางหนึ่งอยางใด ดังตอไปนี้ 

 (ก) อนุมัติ อนุญาต รับจดทะเบียน หรือออกคําสั่งทางปกครองอ่ืนท่ีใหสิทธิประโยชนอันอาจคํานวณเปน

เงินได 

  (ข) ใหสัมปทาน ทําสัญญา หรือทํานิติกรรม อันเปนการใหประโยชนแกบุคคลหนึ่งบุคคลใด 

  (ค) บรรจุ แตงตั้ง เลื่อนเงินเดือน เลื่อนข้ันเงินเดือน โอน ยาย ดําเนินการทางวินัย หรือใหเจาหนาท่ีของ

รัฐในบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลของเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงดํารงตําแหนงอ่ืนดังกลาว พนจากตําแหนงหรือพนจากการ

ปฏิบัติหนาท่ี 

  (ง) ไมแจงความหรือไมรองทุกขเพ่ือดําเนินคดีอาญา 

  (จ) ไมฟองคดี ไมอุทธรณ ไมฎีกา ไมดําเนินคดี หรือไมดําเนินการอ่ืนใดเก่ียวกับคดี หรือใหถอนคํารอง

ทุกข ใหถอนฟอง ใหถอนอุทธรณ หรือใหถอนฎีกา ไมวาจะเปนคดีประเภทใด 

  (ฉ) ดําเนินกระบวนพิจารณา ทําคําพิพากษา คําสั่ง คําวินิจฉัย หรือคําชี้ขาด 

  (ช) ไมบังคับทางปกครอง ไมบังคับคดี หรือไมบังคับตามคําชี้ขาด 

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

ผูอํานวยการกองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต และเจาหนาท่ี

ของรัฐตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด 

 ใหนําความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับแกคูสมรสหรือบุตรของเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึง

กระทําโดยอาศัยอิทธิพลของเจาหนาท่ีของรัฐดวย และในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไดมีสวนรูเห็นเปนใจหรือยินยอมดวย

ในการกระทําของคูสมรสหรือบุตรดังกลาวหรือรูแลวเพิกเฉยมิไดดําเนินการแกไข ใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นรับโทษ

เชนเดียวกับคูสมรสหรือบุตรดวย 

 ใหนําความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใชบังคับแกบุคคลซ่ึงมิใชบุคคลตามวรรคสี่และเปน

ผูกระทําโดยอาศัยอิทธิพลของเจาหนาท่ีของรัฐ ท่ีดําเนินการในลักษณะผูใช ผูถูกใช ผูรวมดําเนินการ หรือผูไดรับ

มอบหมายจากเจาหนาท่ีของรัฐใหกระทําการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองดวย 



คูมือ การปองกันผลประโยชนทับซอน สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนาน   
 

 
     กลุมงานนิติการ  สํานักงานสาธารณสขุจังหวัดนาน 

41 

 เพ่ือประโยชนในการบังคับใชวรรคสอง (๕) ใหคณะรัฐมนตรี คณะกรรมการขาราชการรัฐสภา 

คณะกรรมการบริหารศาล องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหัวหนาหนวยงานอ่ืนของรัฐ จัดใหมีระเบียบวาดวยการ

อนุญาตใหใชทรัพยสินตามวรรคสอง (๕) สําหรับเจาหนาท่ีของรัฐท่ีอยูในบังคับบัญชาหรือกํากับดูแล  ท้ังนี้ โดยมี

มาตรฐานไมต่ํากวาระเบียบท่ีคณะรัฐมนตรีกําหนด ระเบียบดังกลาวอยางนอยตองกําหนดในเรื่องทรัพยสิน ดังตอไปนี้ 

 (๑) ยานพาหนะ 

 (๒) เครื่องมือสื่อสาร 

 (๓) อาคารสถานท่ี 

 (๔) วัสดุ อุปกรณ เครื่องใชในสํานักงาน 

 (๕) สิ่งสาธารณูปโภค 

 มาตรา ๖  บุคคลใดรับประโยชนจากการกระทําของเจาหนาท่ีของรัฐ คูสมรสหรือบุตรของเจาหนาท่ีของ

รัฐ หรือบุคคลอ่ืนตามมาตรา ๕ วรรคหา โดยรูเห็นเปนใจดวย ในการกระทําดังกลาว บุคคลนั้นตองระวางโทษก่ึงหนึ่ง

ของโทษท่ีกําหนดไวสําหรับความผิดตามมาตรา ๕ ในกรณีท่ีนิติบุคคลเปนผูรับประโยชนตามวรรคหนึ่ง โดยนิติบุคคล

ดังกลาวไมมีมาตรการควบคุมภายในท่ีเหมาะสมเพ่ือปองกันมิใหมีการกระทําความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นตองระวางโทษ

เชนเดียวกับบุคคลตามวรรคหนึ่ง และถาการรับประโยชนของนิติบุคคลเกิดจากการรูเห็นเปนใจของกรรมการ หรือ

ผูจัดการ หรือบุคคลใดซ่ึงรับผิดชอบในการดําเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผูนั้นตองระวางโทษเชนเดียวกับบุคคลตามวรรค

หนึ่งดวย 

 มาตรา ๗  หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐรับของขวัญ ของท่ีระลึก เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดอันอาจ

คํานวณเปนเงินไดท่ีมีผูมอบใหในโอกาสท่ีเจาหนาท่ีของรัฐปฏิบัติงานตามตําแหนงหนาท่ีของตนหรือตามท่ีไดรับ

มอบหมาย แมวาผูมอบจะระบุใหเปนการสวนตัวก็ตาม  เวนแตเปนสิ่งท่ีอาจไดรับตามกฎหมายหรือกฎ หรือเปนสิ่งท่ี

ไดรับตามจํานวนท่ีสมควรตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหนาท่ี หรือเปนการรับการใหในลักษณะใหแกบุคคล

ท่ัวไป หรือตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด 

 เจาหนาท่ีของรัฐท่ีไดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดตามวรรคหนึ่งท่ีตนไมมีสิทธิไดรับ ตองรายงานและ

สงมอบสิ่งนั้นใหหนวยงานท่ีตนสังกัดในโอกาสแรกท่ีกระทําไดแตไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับสิ่งนั้นไว และใหสิ่ง

นั้นตกเปนของหนวยงานของรัฐ โดยใหหนวยงานนั้นจัดทําบัญชีไวเปนหลักฐานและเก็บรักษาหรือจัดการสิ่งนั้น  ท้ังนี้ 

ตามระเบียบท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด 

 ใหนําความในวรรคหนึ่งมาใชบังคับแกคูสมรสและญาติของเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงไดรับของขวัญ ของท่ีระลึก 

เงิน ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดเนื่องจากการปฏิบัติหนาท่ีของเจาหนาท่ีของรัฐ ดวยโดย

อนุโลม  ในกรณีท่ีคูสมรสหรือญาติไมมีสิทธิรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ใหมีหนาท่ีแจงใหเจาหนาท่ีของรัฐทราบ

ในโอกาสแรกท่ีกระทําไดแตไมเกินสามสิบวันนับแตวันท่ีไดรับสิ่งนั้นไว เพ่ือใหเจาหนาท่ีของรัฐดําเนินการตามวรรคสอง

ตอไป 
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 มาตรา ๘  ในกรณีท่ีมีพฤติการณปรากฏแกคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือมีการกลาวหาวาเจาหนาท่ีของรัฐ

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

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งรอยแปดสิบ

วันนับแตวันท่ีปรากฏพฤติการณหรือมีการกลาวหา ในกรณีท่ีมีความจําเปนไมอาจดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน

ระยะเวลาดังกลาว คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกินสามครั้ง ครั้งละไมเกินหกสิบวัน  

แตตองบันทึกเหตุผลและความจําเปนในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไวในสํานวน 

 ความในมาตรานี้ใหใชบังคับแกตัวการ ผูใช หรือผูสนับสนุนในการกระทําความผิดตามมาตรา ๕ และ

มาตรา ๖ ดวย 

 มาตรา ๙  หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงพนจากตําแหนงหนาท่ียังไมถึงสองป กระทําการดังตอไปนี้ 

 (๑) เปนกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงาน ลูกจาง ผูรับจาง หรือดํารงตําแหนงอ่ืนในธุรกิจของเอกชน

ซ่ึงเคยอยูภายใตอํานาจหนาท่ีของตนในการกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 

 (๒) รับเงินหรือประโยชนอ่ืนใดอันอาจคํานวณเปนเงินไดจากธุรกิจตาม (๑) เปนพิเศษนอกเหนือไปจากท่ี

ธุรกิจนั้นปฏิบัติตอบุคคลอ่ืน ๆ ในกิจการงานตามปกติ  

 ตําแหนงของเจาหนาท่ีของรัฐตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด 

 มาตรา ๑๐  หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงพนจากตําแหนงหรือออกจากราชการหรือหนวยงานของรัฐ 

กระทําโดยประการใด ๆ ใหผูอ่ืนลวงรูความลับของทางราชการหรือหนวยงานของรัฐซ่ึงตนไดรับหรือรูในระหวางการ

ดํารงตําแหนง หรือใชความลับดังกลาวไปโดยทุจริต เวนแตความนั้นมิไดเปนความลับอีกตอไป 

 มาตรา ๑๑  เพ่ือประโยชนในการระงับหรือยับยั้งความเสียหายท่ีอาจเกิดข้ึนแกรัฐ ในกรณีท่ีสํานักงาน

อัยการสูงสุดตรวจรางสัญญาของรัฐไมวาจะเปนสัญญาทางแพงหรือสัญญาทางปกครอง เม่ือปรากฏเหตุอันควรเชื่อวา

สัญญาดังกลาวกระทําโดยเจาหนาท่ีของรัฐโดยทุจริตหรือมีลักษณะเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับ

ประโยชนสวนรวมซ่ึงอาจมีผลทําใหรัฐเสียประโยชนอยางรายแรงหรือการทุจริตหรือการขัดกันระหวางประโยชน

ดังกลาวมีลักษณะเปนนัยสําคัญในการทําสัญญาดังกลาว ใหสํานักงานอัยการสูงสุดแจงความเห็นไปยังหนวยงานของรัฐ

ซ่ึงจะเปนคูสัญญาและหนวยงานท่ีเจาหนาท่ีของรัฐนั้นสังกัดอยู และใหเสนอรางสัญญานั้นและแจงความเห็นตอ

คณะรัฐมนตรีหรือองคกรท่ีมีอํานาจบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลหนวยงานนั้น และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพ่ือ

ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีตอไป 

 ในระหวางการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือองคกรตามวรรคหนึ่ง ใหระงับการทําสัญญาไวกอนจนกวา

คณะรัฐมนตรีหรือองคกรดังกลาวจะมีมติหรือสั่งใหดําเนินการอยางหนึ่งอยางใด 

 มาตรา ๑๒  สัญญาใดของรัฐไมวาจะเปนสัญญาทางแพงหรือสัญญาทางปกครองท่ีกระทําโดยเจาหนาท่ี

ของรัฐซ่ึงมีอํานาจหนาท่ีในการทําหรือใหความเห็นชอบสัญญานั้นโดยทุจริตหรือมีลักษณะเปนการขัดกันระหวาง

ประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม หากคูสัญญาอีกฝายหนึ่งรูเห็นเปนใจ หรือรูหรือควรจะรูขอเท็จจริงดังกลาว 

และยังเขาทําสัญญานั้น ใหสัญญาดังกลาวมีผลดังตอไปนี ้
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 (๑) เปนโมฆะ หากการทุจริตหรือการขัดกันระหวางประโยชนดังกลาวมีผลทําใหรัฐเสียประโยชนอยาง

รายแรงหรือการทุจริตหรือการขัดกันระหวางประโยชนดังกลาวมีลักษณะเปนนัยสําคัญในการทําสัญญาดังกลาว 

 (๒) ใหดําเนินการตามสัญญาตอไป หากสัญญานั้นเปนประโยชนแกสาธารณะและรัฐไมเสียประโยชนเกิน

สมควร ในกรณีนี้ ใหหนวยงานของรัฐคูสัญญามีอํานาจฝายเดียวท่ีจะแกไขเพ่ิมเติมสัญญาเพ่ือรักษาประโยชนของรัฐได 

ไมวาคูสัญญาอีกฝายหนึ่งจะยินยอมหรือไมก็ตาม หากคูสัญญานั้นไดรับความเสียหายใหหนวยงานของรัฐชดใชคา

ทดแทนท่ีเปนธรรมแกคูสัญญานั้น แตไมตัดสิทธิหนวยงานของรัฐท่ีจะเรียกรองคาเสียหายจากคูสัญญาซ่ึงรูเห็นเปนใจ

หรือรูหรือควรจะรูในเรื่องดังกลาวขางตน 

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

สัญญาท้ังฉบับและอาจแยกออกจากสวนท่ีไมเปนโมฆะได ใหสัญญาสวนนั้นเปนโมฆะ 

 กรณีตาม (๑) (๒) และ (๓) ยอมไมกระทบกระเทือนสิทธิท่ีไดรับไปแลวของบุคคลภายนอกผูสุจริต 

 ในกรณีท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนแลวเห็นวาสัญญาใดมีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. ยื่นคํารองตอศาลอุทธรณแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เปนผูพิจารณาและมีคําสั่งตามวรรคหนึ่ง และให

คําสั่งนั้นผูกพันคูสัญญาและผูเก่ียวของทุกฝาย แตกรณีตามวรรคหนึ่ง (๑) ใหยื่นคํารองภายในสองปนับแตวันทําสัญญา 

 มาตรา ๑๓  ในกรณีท่ีผูวาการตรวจเงินแผนดินตรวจพบวาสัญญาใด มีลักษณะตามมาตรา ๑๒ ใหเสนอ

เรื่องไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยใหถือวาเอกสารและหลักฐานท่ีผูวาการตรวจเงินแผนดินตรวจสอบหรือจัดทําข้ึน

เปนสวนหนึ่งของสํานวนการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการตาม

มาตรา ๑๒ ตอไป 

 มาตรา ๑๔  ในกรณีท่ีสัญญาสัมปทานของรัฐ หรือสัญญาท่ีรัฐใหจัดทําบริการสาธารณะหรือจัดใหมีสิ่ง

สาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชนจากทรัพยากรธรรมชาติท้ังหมดหรือบางสวน มีเหตุอันควรเชื่อไดวาเขาลักษณะตาม

มาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง ใหบุคคลดังตอไปนี้มีสิทธิยื่นคํารองตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ขอใหไตสวนขอเท็จจริงเพ่ือยื่นคํา

รองตอศาลปกครองสูงสุด 

 (๑) สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของท้ังสองสภา ซ่ึงเขาชื่อรวมกันมีจํานวนไม

นอยกวาเจ็ดสิบคน 

 (๒) ผูมีสิทธิเลือกตั้งซ่ึงเขาชื่อรวมกันมีจํานวนไมนอยกวาหาพันคน 

 (๓) คณะกรรมการตรวจเงินแผนดินซ่ึงมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการตรวจเงิน

แผนดินท้ังหมดเทาท่ีมีอยู 

 (๔) ผูตรวจการแผนดินซ่ึงปรึกษาหารือและเห็นชอบรวมกันตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวา

ดวยผูตรวจการแผนดิน 

 ลักษณะหรือประเภทของสัญญาของรัฐตามวรรคหนึ่ง และหลักเกณฑและวิธีการการเขาชื่อของผูมีสิทธิ

เลือกตั้งตาม (๒) ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด 

 คํารองตามวรรคหนึ่งตองมีหลักฐานชัดเจนเพียงพอท่ีจะดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงได 
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 เม่ือคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไดรับคํารองตามวรรคหนึ่ง ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ไตสวนขอเท็จจริงใหแลว

เสร็จภายในเกาสิบวัน ถามีความจําเปนคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจขยายระยะเวลาออกไปไดไมเกินสองครั้ง ครั้งละไม

เกินสามสิบวัน แตตองบันทึกเหตุผลและความจําเปนในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไวในสํานวน ในกรณีท่ีไตสวน

ขอเท็จจริงแลวมีมติดวยคะแนนเสียงไมนอยกวาสองในสามของกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังหมดเทาท่ีมีอยูวามีมูล ใหยื่นคํารอง

ตอศาลปกครองสูงสุดตอไป 

 ใหนําความในมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่งและวรรคสองมาใชบังคับแกสัญญาตามมาตรานี้ดวยโดยอนุโลม 

 การพิจารณาและวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดใหเปนไปโดยรวดเร็วและเปนธรรม ท้ังนี้ ตามระเบียบท่ีท่ี

ประชุมใหญตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกําหนด 

 ในระหวางการไตสวนขอเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือในระหวางการพิจารณาของศาลปกครอง

สูงสุด หากการดําเนินการตามสัญญาดังกลาวอาจกอใหเกิดความเสียหายตอไป คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะยื่นคํารองตอ

ศาลปกครองสูงสุดเพ่ือมีคําสั่งระงับสัญญาของรัฐดังกลาวไวชั่วคราวกอนก็ได 

 มาตรา ๑๕  ภายใตบังคับมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๔ ในกรณีท่ีโครงการของรัฐดังตอไปนี้ มีเหตุอันควร

เชื่อไดวาเขาลักษณะตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง และการทุจริตหรือการขัดกันระหวางประโยชนดังกลาวมีผลทําใหรัฐเสีย

ประโยชนอยางรายแรงหรือการทุจริตหรือการขัดกันระหวางประโยชนดังกลาวมีลักษณะเปนนัยสําคัญในการทํา

โครงการดังกลาว ใหนํามาตรา ๑๔ มาใชบังคับโดยอนุโลม แตใหยื่นคํารองตอศาลอุทธรณแผนกคดีทุจริตและประพฤติ

มิชอบภายในสองปนับแตวันเริ่มโครงการ เพ่ือสั่งใหยุติโครงการหรือสั่งใหนําโครงการดังกลาวกลับไปทบทวนใหมเพ่ือ

แกไขใหรัฐไมเสียประโยชน  ท้ังนี้ ไมกระทบตอการดําเนินคดีแกผูกระทําความผิด 

 (๑) โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี 

 (๒) โครงการของราชการสวนกลางหรือราชการสวนภูมิภาคซ่ึงไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจหนาท่ี

หรือไดรับการจัดสรรงบประมาณแลว 

 (๓) โครงการของราชการสวนทองถ่ินซ่ึงไดรับการจัดสรรงบประมาณแลว 

 (๔) โครงการของรัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน หรือหนวยงานอ่ืนของรัฐ ซ่ึงคณะกรรมการของหนวยงาน

นั้นไดใหความเห็นชอบแลว 

 (๕) โครงการอ่ืนของรัฐตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการตรวจเงินแผนดินรวมกันประกาศ

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

ตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด 

 มาตรา ๑๖  การพิจารณาและการมีคําสั่งของศาลอุทธรณแผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตามมาตรา 

๑๒ และมาตรา ๑๕ ใหเปนไปโดยรวดเร็วและเปนธรรม  ท้ังนี้ ตามขอบังคับของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบ

ของท่ีประชุมใหญศาลฎีกา 
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 มาตรา ๑๗  เจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีหนาท่ีกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี และเจาหนาท่ีของ

รัฐซ่ึงดํารงตําแหนงอ่ืน ตองแสดงขอมูลดังตอไปนี้ ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. 

 (๑) การดํารงตําแหนงในหนวยงานอ่ืนของรัฐทุกตําแหนง 

 (๒) การดํารงตําแหนงในธุรกิจหรือหนวยงานเอกชนไมวาหนวยงานนั้นจะมีวัตถุประสงคแสวงหากําไรมา

แบงปนกันหรือไม 

 (๓) การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอ่ืนนอกจากตําแหนงท่ีดํารงอยู 

 (๔) กิจกรรมอ่ืนตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนดใหเจาหนาท่ีของรัฐแสดงรายไดท่ีไดจากการ

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

 ในกรณีท่ีมีความเปลี่ยนแปลงของขอมูลตามวรรคหนึ่ง ใหเจาหนาท่ีของรัฐแจงความเปลี่ยนแปลงดังกลาว

ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสามสิบวันนับแตวันท่ีทราบความเปลี่ยนแปลงนั้น  

 ตําแหนงของเจาหนาท่ีของรัฐตามวรรคหนึ่ง หลักเกณฑและวิธีการแสดงขอมูลตามวรรคหนึ่ง และการ

แจงความเปลี่ยนแปลงของขอมูลตามวรรคสาม ใหเปนไปตามท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกําหนด 

 มาตรา ๑๘  ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดใหมีหนวยงานพิเศษข้ึนภายในสํานักงานคณะกรรมการปองกัน

และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ โดยมีฐานะไมต่ํากวาสํานักหรือเทียบเทา และมีบุคลากรท่ีเพียงพอกับภารกิจเพ่ือ

รับผิดชอบในการกํากับดูแลและการบังคับใชพระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนใหคําปรึกษาแนะนําแกเจาหนาท่ีของรัฐและ

ประชาชนเก่ียวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ รวมท้ังดําเนินการเก่ียวกับการรณรงคเสริมสรางคุณธรรมและ

จริยธรรมเพ่ือปองกันการกระทําความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม 

 เพ่ือประโยชนแกการปองกันการกระทําความผิดเก่ียวกับการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับ

ประโยชนสวนรวม ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดทําขอกําหนดและคูมือการปฏิบัติของหนวยงานของรัฐและเจาหนาท่ี

ของรัฐรวมท้ังเอกชนตามพระราชบัญญัตินี้ และมีหนาท่ีตอบขอหารือท่ีหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐหารือวา

การกระทําท่ีหนวยงานของรัฐหรือเจาหนาท่ีของรัฐจะกระทําเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชน

สวนรวมตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม  ท้ังนี้ โดยตองตอบขอหารือภายในหกสิบวันนับแตวันท่ีไดรับขอหารือ และจะ

ปฏิเสธไมตอบขอหารือเพราะเหตุท่ีเรื่องนั้นยังไมเกิดข้ึนไมได 

 เจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงกระทําการไปตามการตอบขอหารือของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยสุจริต ยอมไมมี

ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

 มาตรา ๑๙  ใหคณะกรรมการ ป.ป.ช. ดําเนินการไตสวนขอเท็จจริงและวินิจฉัยการกระทําตาม

พระราชบัญญัตินี้โดยใหนําพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตมาใชบังคับ

โดยอนุโลม 

 มาตรา ๒๐  เจาหนาท่ีของรัฐ คูสมรสหรือบุตรของเจาหนาท่ีของรัฐ หรือบุคคลตามมาตรา ๕ วรรคหา 

ผูใดกระทําการอันเปนความผิดตามมาตรา ๕ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท  
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หรือท้ังจําคุกท้ังปรับ ถาเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนผูดํารงตําแหนงทางการเมืองตองระวาง

โทษสองเทาของโทษท่ีกําหนดไวตามวรรคหนึ่ง 

 มาตรา ๒๑  เจาหนาท่ีของรัฐ คูสมรสหรือญาติของเจาหนาท่ีของรัฐ ผูใดไมปฏิบัติตามมาตรา ๗ โดยไม

แจงรายงานหรือหรือไมสงมอบทรัพยสินภายในเวลาท่ีกําหนด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินสามป หรือปรับไมเกินหก

หม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 มาตรา ๒๒  เจาหนาท่ีของรัฐผูใดฝาฝนมาตรา ๙ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหนึ่งปหรือปรับไมเกินหา

แสนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

 มาตรา ๒๓  ผูใดฝาฝนมาตรา ๑๐ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือท้ัง

จําท้ังปรับ 

 มาตรา ๒๔  เจาหนาท่ีของรัฐผูใดจงใจไมแสดงขอมูล รายได หรือความเปลี่ยนแปลงของขอมูลหรือรายได

ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาท่ีมาตรา ๑๗ กําหนด หรือจงใจแสดงขอเท็จจริงดังกลาวดวยขอความอันเปนเท็จ

หรือปกปดขอเท็จจริงท่ีควรแจงใหทราบ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหกเดือน หรือปรับไมเกินหนึ่งหม่ืนบาท หรือท้ังจํา

ท้ังปรับ 

 มาตรา ๒๕  บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ใหอยูในอํานาจของศาลซ่ึงมีเขตอํานาจเหนือคดีทุจริต

และประพฤติมิชอบ 

 มาตรา ๒๖  ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานเจาหนาท่ี หรือบุคคลท่ีคณะกรรมการ 

ป.ป.ช. มอบหมาย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ผูใดกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ตองระวางโทษสองเทาของโทษท่ีกฎหมายกําหนดไวสําหรับความผิดนั้น 

 สมาชิกสภาผูแทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของท้ังสองสภาจํานวนไมนอยกวาหนึ่งในหาของ

จํานวนสมาชิกท้ังหมดเทาท่ีมีอยูของท้ังสองสภา หรือประชาชนผูมีสิทธิเลือกตั้งจํานวนไมนอยกวาสองหม่ืนคน หรือ

คณะกรรมการตรวจเงินแผนดิน มีสิทธิเขาชื่อกลาวหาวากรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติผูใดกระทํา

ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้โดยยื่นตอประธานรัฐสภาพรอมดวยหลักฐานตามสมควร หากประธานรัฐสภาเห็นวามี

เหตุอันควรสงสัยวามีการกระทําตามท่ีถูกกลาวหา ใหประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกา 

เพ่ือตั้งคณะผูไตสวนอิสระ  ท้ังนี้ ตามกฎหมายวาดวยผูไตสวนอิสระ 

 มาตรา ๒๗  ในวาระเริ่มแรกมิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๕ วรรคสอง (๕) มาใชบังคับจนกวาจะมีระเบียบ

ตามมาตรา ๕ วรรคหก 

 ใหดําเนินการจัดใหมีระเบียบตามมาตรา ๕ วรรคหก ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันท่ีพระราชบัญญัติ

นี้ใชบังคับ ในกรณีท่ีหนวยงานใดยังมิไดดําเนินการใหแลวเสร็จภายในระยะเวลาดังกลาว ใหนําระเบียบท่ีออกโดย

คณะรัฐมนตรีมาใชบังคับแกเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงอยูในบังคับบัญชาหรือกํากับดูแลของหนวยงานนั้นดวยโดยอนุโลม

จนกวาจะไดมีการออกระเบียบนั้น 
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 มาตรา ๒๘  มิใหนําบทบัญญัติมาตรา ๙ มาใชบังคับแกเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงพนจากตําแหนงหนาท่ีไปกอน

วันท่ีพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับ 

 มาตรา ๒๙  ใหประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด และประธานกรรมการปองกันและ

ปราบปรามการทุจริตแหงชาติรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้  ท้ังนี้ ในสวนท่ีเก่ียวกับอํานาจหนาท่ีของตน 

 ขอบังคับ ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญั ตินี้ ท่ี มีผลเปนการท่ัวไป เม่ือไดประกาศใน                        

ราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได เวนแตประกาศตามมาตรา ๓ มาตรา ๕ มาตรา ๙ และประกาศกําหนดตําแหนง

ของเจาหนาท่ีของรัฐตามมาตรา ๑๗ ใหใชบังคับไดเม่ือพนกําหนดหนึ่งรอยยี่สิบวันนับแตวันประกาศในราชกิจจา

นุเบกษาเปนตนไป 

 

 

 ผูรับสนองพระราชโองการ 

 

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

 

   นายกรฐัมนตรี 
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