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1

ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interests Of Interests )
ผลประโยชน์ ทับ ซ้อน หรื อความขัด แย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่ ว นตนและผลประโยชน์ส่ ว นรวม
(Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริต
ประพฤติมิชอบในระดับที่รุน แรงขึ้น และยังสะท้อนปัญ หาการขาดหลักธรรมภิ บาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒ นา
ประเทศ

ควำมหมำย : สำนักงำน ก.พ.
สถานการณ์หรือการกระทาของบุคคล (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร)
มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ ในตาแหน่งนั้น การกระทา
ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนไม่เห็นว่าจะ
เป็ น สิ่ งผิ ดแต่อย่ างใดพฤติกรรมเหล่ านี้ เป็ น การกระทาความผิ ดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ ต้องคานึงถึง
ผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือ
พวกพ้อง

ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น (Conflict of Interests) องค์ ก รสากล คื อ Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) นิ ย ามว่ า เป็ น ความทั บ ซ้ อ นระหว่ า ง ผลประโยชน์ ส่ ว นตนและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๓ ประเภท คือ
๑. ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นที่ เกิ ด ขึ้ น จริ ง (actual) มี ค วามทั บ ซ้ อ นระหว่ างผลประโยชน์ ส่ ว นตน และ
สาธารณะเกิดขึ้น
๒. ผลประโยชน์ ทับ ซ้อนที่เห็ น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็ นว่ามี แต่
จริงๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็อาจนามาซึ่งผลเสียไม่น้อยกว่า
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่า เจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมีจริยธรรม
เท่านั้น แต่ต้องทาให้คนอื่น ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง
๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับ
ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต

หน้ำที่ทับซ้อน (conflict of duty)
หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests) มี ๒ ประเภท
๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานและ
เป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจาหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้งสอง
ออกจากกันได้อาจทาให้ทางานไม่มีประสิทธิภาพ หรือ แม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมัก
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2
มีกลไกป้องกันปัญหานี้ โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่
มีกาลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถทางานบางอย่างที่คนอื่นๆ ทาไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วง
ปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง
๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทาบทบาทหน้าที่
ในหน่ วยงานหนึ่ งนั้ น ทาให้ ได้ข้อมูล ภายในบางอย่างที่อาจนามาใช้เป็นประโยชน์ แก่การทาบทบาทหน้าที่ให้ แก่ อีก
หน่ วยงานหนึ่ งได้ ผลเสี ยคือ ถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิช อบหรือความล าเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ ม
ควรถือว่าหน้ าที่ทับ ซ้อนเป็ น ปั ญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีห ลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือ การ
ตัดสินใจทาหน้าที่ ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้

ควำมหมำยและประเภทของกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ควำมขัดแย้ง (Conflict ) สถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิ ดขึ้นเมื่อบุคคลไม่สามารถ
ตัดสินใจกระทาอย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่อง ความคิด แนวทางปฏิบัติ
หรือผลประโยชน์
ผลประโยชน์ ส่ ว นตน (Private Interests) เป็ น ผลตอบแทนที่ บุ ค คลได้ รั บ โดยเห็ น ว่ า มี คุ ณ ค่ า ที่
จะสนองตอบความต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรามีพฤติกรรม
ต่ า งๆ เพื่ อ สนองความต้ อ งการทั้ ง หลาย (เพ็ ญ ศรี วายวานนท์ , 2527 : 154, 2527 : 154 ,2527 : 154 )
ผลประโยชน์ ส่ ว นรวมหรื อ ผลประโยชน์ ส ำธำรณะ (Public Interests) หมายถึ ง สิ่ งใดก็ต ามที่ ให้
ประโยชน์สุขแก่บุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะยังหมายรวมถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม

ควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict Of Interests)
เป็นสถานการณ์ที่บุคคลในฐานะพนั กงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ตาแหน่งหรืออานาจหน้าที่ในการแสวง
ประโยชน์ แก่ตนเอง กลุ่ ม หรื อพวกพ้ อง ซึ่งเป็ น การละเมิดทางจริยธรรม และ ส่ งผลกระทบหรือความเสี ยหายต่ อ
ประโยชน์ ส าธารณะ ค าอื่น ที่มี ความหมายถึงความขัดแย้งกันแห่ งผลประโยชน์ส่ ว นตนและส่ วนรวม ได้ แก่ การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของผู้ดารงตาแหน่งสาธารณะ และรวมถึงคอร์รัปชั่นเชิงนโยบาย
คอร์รัปชั่นสีเทา

ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เจ้าหน้าที่รัฐมีความสัมพันธ์กับรัฐ 2 สถานะ คือ 1.) เป็นผู้ใช้อานาจรัฐ และ 2.) ประชาชน ในฐานะผู้ใช้
อานาจรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐจะทาอะไรต้องมีกฎหมายให้อานาจ และในฐานะประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐจะทาอะไรก็ได้ถ้าไม่มี
กฎหมายห้าม ดังนั้นในงานปฏิบัติหน้าที่ราชการเจ้าหน้าที่รัฐต้องแยกเรื่องตาแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัวออกจากกัน
ห้ามกระทาการใดที่ขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม และเจ้าหน้าที่รัฐพึงหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทาให้
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

คู่มือ กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเชียงกลำง

3.
1. มีฐานความคิดในลักษณะบูรณาการ ไม่สามารถแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวมออกจาก
กันได้อย่างสิ้นเชิง
2. มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทางการเมือง
3. มีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินที่สุรุ่ยสุร่าย ทาให้รายรับไม่สมดุลกับรายจ่าย
4. มีความจาเป็นในการรักษาตัวรอด เพื่อลดการเผชิญปัญหา เน้นเรื่องวัตถุนิยม การอยากมีอยากได้ 5
โครงสร้างทางการบริห าร และการมีระบบการตรวจสอบถ่ว งดุล ฝ่ายตรวจสอบยังขาดความเข้าใจและระบบการ
ตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพ
6. ปัจจัยด้านกฎหมาย บทลงโทษทางกฎหมายยังไม่เพียงพอต่อการป้องกันและปราบปราม

จุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อน
1. การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน
2. การทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง
3. การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทางาน
4. การอนุมัติ / อนุญาต ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
5. การกระจายงบประมาณ
6. การปรับการลงโทษ
7. การให้เงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท
8. การรับของขวัญของกานันจากผู้ที่มาติดต่ออันเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่

พฤติกรรมที่เข้ำข่ำยผลประโยชน์ทับซ้อน
เจ้าหน้ าที่ ของรั ฐควรมีจิตส านึ กในการปฏิบั ติ ห น้าที่ราชการ โดยคานึงถึงประโยชน์ ส่ วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตนเสมอ ตัวอย่างพฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้าข่ายความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์
ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมไทย ได้แก่
1. การรั บ ของขวั ญ หรื อ การรั บ ประโยชน์ เป็ น การรั บ ของขวั ญ และความสะดวกสบายที่ เกิ น ความ
เหมาะสม ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญ
2. การหาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เป็นการใช้ตาแหน่งหน้าที่เพื่อตนเอง มีส่วนได้
ส่วนเสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานต้นสังกัด โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง
3. การทางานหลังเกษียน เป็นการทางานหลังออกจากราชการ โดยใช้ความรู้ประสบการณ์หรืออิทธิพล
จากที่เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง หรือลาออกจากราชการเพื่อไป
ทางานในหน่วยงานที่ดาเนินกิจการประเภทเดียวกัน
4. การทางานพิเศษ เป็นที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทดาเนินธุรกิจที่แข่งขัน หรือรับงานจากหน่วยงานต้นสังกัด
5. การรับรู้ข้อมูลภายใน เป็นการนาข้อมูลลับราชการไปเปิดเผย เพือ่ รับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูป
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ของเงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือนาข้อมูลของทางราชการไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้อง เพื่อแสวงหาประโยชน์จาก
ข้อมูลเหล่านั้น
6. การน าทรัพย์ สิ น ของหน่ ว ยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นของส่ว นตนเป็นการนาทรัพ ย์สิ นของ
หน่วยงานไปใช้ในงานส่วนตัว
7. การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมืองเป็นการใช้งบสาธารณะในการ
หาเสียงหรือการนาองค์การสาธารณะ

หลักกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ปกป้องประโยชน์สาธารณะ
การปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรกซ้อน รวมถึงความเห็นและทัศนคติส่วนบุคคล มีความ
เป็นกลาง ไม่มีอคติ ลาเอียง
2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด
เปิดโอกาสให้ตรวจสอบ หรือการเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตัว หรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติ
หน้าที่
3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
การปฏิบัติตนที่ยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ในการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับ
ซ้อนโดยเฉพาะผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่าง
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร
สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อน และสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์
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แนวทำงกำรจัดกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
กำรให้ – กำรรับของขวัญ และผลประโยชน์
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการดาเนินการตามนโยบายการให้และรับของขวัญ
และผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับว่า
ด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓

เจตนำรมณ์
เนื่ องจากความเชื่อถือไว้ว างใจของประชาชนต่อการปฏิ บัติ งานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภ าครัฐ
ว่าจะต้องตัดสินใจ และกระทาหน้าที่ โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลักปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล หาก
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ทาให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และการกระทา
หน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมทาลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน กระทบต่อความถูกต้องชอบธรรมที่
องค์กรภาครัฐ ยึดถือในการบริหารราชการ รวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในควำมหมำยนี้
ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพย์สินสิ่งของ บริการหรืออื่น ๆ ที่มีมูลค่า)
ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับ ที่นอกเหนือจาก เงินเดือน รายได้ และ
ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้
ของขวัญ ที่ส ามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สิ นค้าบริโภค ความบันเทิง การต้อนรับ ให้ ที่พั ก
การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ ส่วนตัว บัตรกานัล บัตรลดราคาสินค้าหรือ
บริการ และเงิน เป็นต้น
ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใด ๆหรือบริการ
ใด ๆ ที่ ไม่ ส ามารถคิ ด เป็ น ราคาที่ จ ะซื้อ ขายได้ อาทิ เช่ น การให้ บ ริก ารส่ ว นตั ว การปฏิ บั ติ ด้ ว ยความชอบส่ ว นตน
การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการ สัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่น ๆ
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ข้อเสนอแนะในกำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรให้ - รับของขวัญและ หรือผลประโยชน์อื่นใดในทำงปฏิบัติ
เราจะจัดการอย่างไร การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ มี ๓ คาถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่า
จะรับหรือไม่รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ คือ
๑) เราควรรับหรือไม่
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่
๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่
๑. เรำควรรับหรือไม่
ตามหลักการทางจริยธรรม แม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ หรือเป็นการ
รั บ ในโอกาสที่ เหมาะสมตามขนบธรรมเนี ย มประเพณี วั ฒ นธรรมหรื อ ให้ กั น ตามมารยาทที่ ป ฏิ บั ติ กั น ในสั ง คม
อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ
๑) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใด ๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถ
เปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม และอาจเข้าข่ายการรับสินบน
การถูกเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรนามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ
- ทาไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนคาขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม่
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญ และหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการทางานในอนาคต ถ้าท่าน
ทางานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ เช่น งานตรวจสอบภายใน และงาน
ตรวจคุณภาพต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือ การอนุมัติ/อนุญาตต่าง ๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตาม
นโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว่า บุคคลกลุ่มอื่น
๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่ หากการรับ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม แล้วผลประโยชน์ส่วนตนที่ได้รับกลายเป็น
มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อ สงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติโดยมิชอบการขัดแย้ง
ระหว่างผลประโยชน์ ส่ ว นบุ ค คลและประโยชน์ ส่ ว นรวม เป็น ตัว กระตุ้นให้ เกิดการประพ ฤติมิช อบ และการทุ จริต
คอร์รัปชัน ในแต่ละส่วนราชการควรกาหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง โดยส่วนราชการที่อยู่
ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควรกาหนดนโยบายด้านนี้อย่างเคร่งครัด มากกว่าหน่วยงานอื่น ๆ
หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานที่ว่า “การกระทาและการตัดสินใจใด ๆ จะต้องกระทาด้วยความเป็น
กลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม”
ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใด ๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหา ความชอบ ผลประโยชน์
ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ทาให้เกิดความ สั่นคลอนความเชื่อถือไว้วางใจที่ประชา
สังคมมีต่อภาครัฐ และทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม ประการสาคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคมต้องได้รับการปฏิบัติ
อย่างเป็นธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่าง
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เป็นธรรม โดยกระทาและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง
เที่ยงธรรมตลอดเวลาที่มีอาชีพรับข้าราชการ
“ไม่ว่ำของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่ำเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรรับ
เพรำะก่อให้เกิดควำมรู้สึกผูกพันหรือพันธะกับผู้ให้ และอำจก่อให้เกิดควำมเสื่อมศรัทธำต่อประชำชน”

๒. เรำต้องรำยงำนหรือไม่
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้
๑) ธรรมชาติของผู้ ให้ : พิ จารณาตามกฎหมาย กฎระเบี ยบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญหรือประโยชน์จาก
คู่สัญญา/องค์กรหรือบุค คลที่กาลังจะมาทาการค้า การสัญญาว่าจะให้ -รับกับองค์กร หรือบุคคลที่จะขอทาใบอนุญาต
หรือรับการตรวจสอบด้านต่าง ๆ ฯลฯ หน่วยงานควรกาหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัดและมีกระบวนการที่ช่วยให้
ข้ าราชการและเจ้ าหน้ าที่ ภ าครั ฐ สามารถจั ด การเรื่ อ งนี้ ได้ อ ย่ างเหมาะสม การรายงานการรับ ของขวั ญ และหรื อ
ผลประโยชน์ใด ๆ ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ
๒) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้น ๆ ทางานในขอบข่ายที่อ่อนไหว และต้องการ
ความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับองค์กรและ
ระดับ บุ คคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจั ดซื้อจัดจ้าง การให้ ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้ แน่ใจที่สุดว่า
ตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรม และจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
ห้ามรับของขวัญหรือ ผลประโยชน์ใด ๆ และมิได้กาหนดให้รายงานการรั บของขวัญและผลประโยชน์ ท่านควรดารง
ความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้น ๆ
หลักการการกาหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้องให้องค์กรเก็บ
รักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาด โดยต้องมีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐.- บาท
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดย ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
แนวทำงปฏิบัติในกำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรให้-รับของขวัญและ หรือผลประโยชน์อื่นใด
ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้
จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้น ๆ ย่อมเป็น ทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด
ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐.- บาท ไม่ต้องรายงานและอาจเก็บ
เป็นของตนเองได้
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ของขวัญ หรือผลประโยชน์ ใด ๆ เมื่อเทีย บกับ ราคาตลาดมีค่ าเกิน ๓,๐๐๐.- บาท ต้องรายงานหน่ ว ยงานและ
ลงทะเบียนไว้ และเจ้าหน้าที่มีความจาเป็นต้องรับให้องค์กร โดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่าสมควรให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้ าที่ ของรัฐคนนั้ น ๆ รับ ทรัพ ย์สิ น ดังกล่ าวหรือไม่ หรือ ให้ ส่งมอบเป็นทรัพ ย์สิ นขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์
สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษา
ของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะดารงตาแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ
หรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพื่อนร่วมงานให้เมื่อเจ็บป่วย ฯลฯ
ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ คุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คน เดียวกันกลุ่มเดียวกัน หรือ
ผู้ ให้ มี ค วามสั ม พั น ธ์ กั น หลาย ๆ ครั้ ง เมื่ อ รวมกั น ทั้ ง ปี มี ค่ า มากกว่ า ๓,๐๐๐.- บาท ต้ อ งรายงานของขวั ญ หรื อ
ผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ
ถ้าในปี งบประมาณใด ๆ ได้ของขวัญ และหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคน ต่างกลุ่มเพื่อเป็นการ
ขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐.- บาท ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่
ละอย่างนั้น
ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชนองค์กรเอกชน) ที่ได้
อย่างสม่าเสมอ บ่อยครั้ง อาจทาให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชน ว่ามีอิทธิพลบิดเบือน ก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของ
ข้ า ราชการหรื อ เจ้ าหน้ า ที่ ภ าครั ฐ หรื อ อาจก่ อ ให้ เกิ ด ความรู้ สึ ก ชอบ และคาดหวั ง ว่ า จะได้ รับ ของขวั ญ และหรื อ
ผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ
เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่
ในสถานการณ์ใด ๆ
๓. เรำจะเก็บรักษำไว้เองได้หรือไม่
ปกติสามารถเก็บ รักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐.- บาท ถ้าเกินกว่านี้ ส่วนราชการต้องพิจารณา
ตัดสินว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้น ๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่ หรือเป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ และส่วน
ราชการพิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร
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สถำนกำรณ์ตัวอย่ำง
กินหมึกกินกระดำษ
พนักงานอัยการได้เป็นโจทก์ฟ้องนายโอหัง ตาแหน่งสาธารณสุขอาเภอเป็นจังเลย สรุปว่านายโอหังได้เบิก
เงินนอกงบประมาณประเภทเงินบารุงของสถานบริการสาธารณสุข จานวน 9,000 บาท ในบัญชีธนาคารกรุงไทย
จากัด แล้วเบียดบังเอาเงินไปเป็นของตนหรือของผู้อื่นโดยทุจริต และสั่งการให้ผู้ช่วยสาธารณสุขอาเภอ จัดทาเอกสาร
บันทึกข้อความเรื่อง ขออนุมัติยืมเงินบารุงของสถานบริการสาธารณสุขเพื่อจัดซื้อวัสดุสานักงาน คือ กระดาษโรเนียว
กระดาษไข และหมึกโรเนียว เป็นเงิน 9,000 บาท แล้วนายโอหังลงลายมือชื่ออนุมัติ ให้ยืมเงินดังกล่าว โดยลงวันที่
ย้ อ นหลั ง ซึ่ ง ความจริ ง แล้ ว ไม่ ไ ด้ มี ก ารซื้ อ วั ส ดุ ดั ง กล่ า ว และนายโอหั ง ได้ ข อให้ ห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด วิ ท ยา
ออกใบเสร็จรับเงินเป็นค่าวัสดุสานักงาน รวมเงิน 9,000 บาท ให้ตนเพื่อนาไปใช้เป็นพยานหลักฐานยืนยันว่าได้ซื้อ
สินค้าดังกล่าวจากห้างหุ้นส่วนจากัดวิทยา อันเป็นความเท็จ ซึ่งความจริงไม่ได้มีการซื้อสินค้า และมิได้จ่ายเงินตาม
ใบเสร็ จ รั บ เงิ น ดั งกล่ า วแต่ อ ย่ า งใด ศาลชั้ น ต้ น พิ พ ากษาว่ า นายโอหั ง มี ค วามผิ ด ตามประมวลกฎหมายอาญา
มาตรา 147 (เจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์) และมาตรา 162 (1) (เจ้าพนักงานรับรองเอกสารเท็จ ) ลงโทษจาคุกรวม
6 ปี จาเลยฎีกาว่าตนไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 ศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า
“จาเลยรับราชการในตาแหน่งสาธารณสุขอาเภอเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย มีหน้าที่รักษาเงินตามที่
โจทก์ฟ้อง เมื่อจาเลยถอนเงินดังกล่าวมาแล้วเบียดบังเอาเป็นของจาเลยเสียโดยทุจริต แม้เงินดังกล่าวจะเป็นเงินของ
สถานีอนามัยไม่ใช่เงินของสานักงานสาธารณสุขอาเภอที่จาเลยเป็นเจ้าพนักงานอยู่ และเงินดังกล่าวเป็นเงินบารุงนอก
งบประมาณดังที่จาเลยฎีกาก็ตาม การกระทาของจาเลยเข้าลักษณะเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่รักษาทรัพย์แล้วเบียดบัง
ทรัพย์นั้นเป็นของตนโดยทุจริต จึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 ดังที่โจทก์ฟ้อง” พิพากษายืน
คาพิพากษาศาลฎีกาที่ 7797 / 2538 และจังหวัดได้ลงโทษไล่นายโอหังออกจากราชการอีกด้วย

น้ำเกลือของหมอ
นางเงิน ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ ได้รักษาพยาบาลนางสวยที่บนสถานีอนามัยซึ่งมี
อาการ คลื่ น ไส้ อาเจี ย น เวีย นศี รษะ ท้ องเสี ย และความดันความดัน โลหิ ตต่า นางเงิน ได้ คิดค่าให้ น้าเกลื อทาง
เส้ น เลื อด เป็ น เงิน 200 บาท โดยไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินให้ เพราะเป็ นน้าเกลื อส่ วนตัวของนางเงิน ต่อมาได้มี
ผู้ร้องเรียนในเรื่องนี้ นอกจากนี้นางเงินซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ยังได้เรียก
เก็บ เงินจากนายหมุด ซึ่งเข้าอบรมเป็น อสม. โดยอ้างว่าเพื่อ เป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและได้นาเงินดังกล่าวไปใช้
ส่วนตัว พฤติการณ์ของนางเงินดังกล่าว เป็นการกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานอาศัยตาแหน่งหน้าที่ราชการของ
ตนหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง และฐานกระทาการหาผลประโยชน์อันอาจทาให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตาแหน่ง
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หน้ าที่ราชการมาตรา 83 (3) และมาตรา 83 (5) ประกอบมาตรา 84 แห่ งพระราชบัญ ญั ติระเบี ยบข้าราชการ
พลเรือน พ.ศ. 2551 ลงโทษตัดเงินเดือนจานวน 5% เป็นเวลา 3 เดือน

ให้เงิน = น้ำหนักไม่เกิน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้าหนักรถยนต์รับค่าตอบแทน จานวน ๒๗ ครั้ง เป็นเงินรวม หนึ่งแสนหนึ่งพันบาท
ถ้วน เพื่อให้การอนุญาตรถบรรทุกที่บรรทุกสินค้าที่มีน้าหนักเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดให้ขนส่งสินค้าได้
กรณีเช่นนี้นอกจากจะเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ผิดวินัยขั้นไล่ออกจากราชการแล้วยังมีโทษทาง
อาญาแผ่นดินด้วย ในการพิจารณาวินิจฉัยโทษทางอาญา ผู้พิพากษาได้ระบุเหตุผลว่าการกระทา ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้น ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อสาธารณชน ทาลายทรัพย์สินสาธารณะ (ถนน) เป็นการสมยอมของเจ้าหน้าที่ ยอมให้
ผู้รับ บริการกระทาผิ ดกฎหมาย และเป็ น การให้ ผลประโยชน์ในทางมิช อบต่อบริษัทที่เป็นเจ้าของกิจการรถบรรทุก
รวมทั้งเจ้าของสินค้าและสั่ง ลงโทษจาคุกเป็นเวลา ๑ ปี โดยไม่รอลงอาญา
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โทษของกำรฝ่ำฝืน
เจ้ าหน้ าที่ รัฐ ต้อ งเป็ น ผู้ มี จิ ต ส านึ กที่ ถู ก ต้อ งและมี จริย ธรรมในการปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ราชการเพื่ อ ส่ ว นรวม
ตลอดเวลา พฤติกรรมความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมอาจเกิดขึ้นได้โดยเจตนาหรือไม่
ก็ตามถือเป็นพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนย่อมส่งผลให้ถูกลงโทษตักเตือน ตัด
เงินเดือนจนกระทั่งถึงขั้นไล่ออก ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน
นอกจากนั้นหากพฤติกรรมความขัดแย้งระหว่ างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวมเข้าข่าย
การรับสินบน ฉ้อฉลทุจริต และสามารถพิสูจน์ได้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้นมีการรับผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเข้าร่วมการมี
พฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริงผู้มีส่วน
เกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษอาญาด้วย
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการ
ยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาและ พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 กาหนดโทษของการฝ่าฝืนบทบัญญัติ
มาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 ต้องระวังโทษจาคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือทั้งจา
ทั้งปรับ
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ขอบั งคั บ ส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวงสำธำรณสุ ข ว่ ำด้ ว ยจรรยำข้ ำรำชกำรส ำนั ก งำนปลั ด กระทรวง
สำธำรณสุข 2560 (ประกำศ ณ วันที่ 4 ตุลำคม พ.ศ. 2560)
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นส่วนราชการ ที่มีหน้าที่หลักในการให้บริการด้านการแพทย์และ
สาธารณสุขแก่ประชาชน เพื่อให้ประชาชนมีสุขภาพที่ดีและสามารถเข้าถึงบริการสาธารณสุขทุกด้าน สอดคล้องกับ
สภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ โดยให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรมครอบคลุมและมีมาตรฐาน ดังนั้นการที่จะปฏิบัติ
หน้าที่ให้แก่ประชาชนอย่างคุณภาพ จึงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ซึ่งต้องมีจิตสานึกในหน้าที่กระทาใน
สิ่ งที่ ถู ก ต้ อ งเป็ น ธรรม เสี ย สละ และมุ่ ง ประโยชน์ ส่ ว นรวมเป็ น ที่ ตั้ ง ด าเนิ น การภายใต้ วิ สั ย ทั ศ น์ “ส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการกาหนดทิศทาง กากับดูแล สนับสนุน และจัดบริการสุขภาพ
อย่างมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี”
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทาจรรยาข้าราชการตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ โดยการมี
ส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและราชการบริหาร
ส่วนภูมิภาค ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อให้ข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มีความประพฤติดี สานึกใน
หน้าที่ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง เป็นข้าราชการที่ดี มีเกียรติมีศักดิ์ศรี สร้าง
ความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อถือและยกย่องจากประชาชน
อาศัยอานาจ ตามความในมาตรา 78 และมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. 2551 ส านั ก งานปลั ด กระทรวงสาธารณสุ ข จึ ง ได้ ก าหนดข้ อ บั ง คั บ ว่ า ด้ ว ยจรรยาข้ า ราชการส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ไว้โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
1.1 ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น
1.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึดถือผลประโยชน์ของทางราชการมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
1.3 มีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้กระทาไปแล้ว
1.4 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ราชการจนงานสาเร็จถูกต้องตาม
มาตรฐานของงาน
1.5 ปฏิบัติหน้าที่โดยตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
1.6 รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ
1.7 เป็นแบบอย่างที่ดีในการดารงตนรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของหน่วยงานราชการ
ข้อ 2 ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
2.1 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือความถูกต้องตามหลักวิชาการกฎหมายและกรอบนโยบาย
2.2 ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน
2.3 มีความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง

คู่มือ กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเชียงกลำง

13
2.4 ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพล ไม่ใช้อิทธิพล และไม่ใช้อานาจในทางที่ไม่ถูกต้องในการปฏิบัติงานตลอดจน
การดารงชีวิตส่วนตน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรทุกรูปแบบ
2.5 มีสัจจะและไม่สัญญาใดใดกับบุคคลอื่นโดยมุ่งประโยชน์หรือความก้าวหน้าของตน
ข้อ 3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค
3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ มีน้าใจ เอื้ออาทร มีจิตบริการต่อผู้มารับบริ การด้วยความเสมอ
ภาคเป็นธรรมรวดเร็วและถูกต้องโดยไม่คานึงถึงฐานะเชื้อชาติศาสนาสังคมหรือลัทธิทางการเมือง
3.2 ไม่กระทาการใดอันเป็นการช่วยเหลือถามหรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
3.3 ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
ข้อ 4 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
4.1 กาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน
4.2 ให้ ป ระชาชนสามารถมีส่ ว นร่วมในการตัด สิ นใจ และตรวจสอบการท างานของภาครัฐ โดย
เปิดเผยหลักเกณฑ์ ข้อมูล ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติงานที่ได้กาหนดไว้ ตามกรอบของกฎหมายตามความ
เหมาะสมอย่างทั่วถึงและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล
4.3 ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนหรือผู้อื่นหรืออัน
เป็นภัยต่อประชาชนและประเทศชาติ
4.4 เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไว้พร้อมสาหรับการตรวจสอบ
ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
5.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา และมีคุณภาพเพื่อให้บรรลุ
เป้าหมายโดยวิธีการกระบวนการที่ถูกต้องและเป็นธรรม
5.2 พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความชานาญในการ
ปฏิบัติงานโดยใส่ใจ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพการทางานของตนเอง ใส่ใจความก้าวหน้าทางวิชาการ
เพื่อพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ
5.3 ปรับ ปรุงวิธีการ กระบวนการทางาน ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่ไม่ชอบธรรม ที่เป็นอุปสรรคต่อการ
บริการประชาชน
5.4 ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ภารกิจบรรลุผลและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
5.5 ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการปฏิบัติราชการ
ข้อ 6 ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคมนาคาสอนทางศาสนา เป็น
แนวทางในการดารงชีวิต ด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะของตนและสังคม โดยไม่เบียดเบียนตนเอง
และผู้อื่น
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6.2 มีความซื่อสัตย์สุจริต อดทน และมีความเพียร ใช้ความรู้สติปัญญา คุณธรรมเป็นภูมิคุ้มกันในการ
ดาเนินชีวิต
6.3 การดาเนินการใดๆต้องมีเหตุผลและใช้ความรู้ตามหลักวิชาการมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน อย่าง
รอบคอบและระมัดระวังโดยคานึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสาคัญ
ข้อ 7 ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
7.1 มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
7.2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
7.3 กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์
7.4 ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียน ทั้งทางตรงและทางอ้อม
7.5 รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทย
7.6 มีศีลธรรมและทารักษาความสัตย์
7.7 เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย
7.8 มีระเบียบวินัยเคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักเคารพผู้ใหญ่
7.9 มีสติ รู้ตัว รู้คิด รู้ทา
7.10 มีความเข้มแข็งทั้งร่างกายและจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออานาจฝ่ายต่า
7.11 รู้จักดารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7.12 ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
กลไกการขับเคลื่อนจรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อ 1 ผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการประพฤติปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวง
สาธารณสุข
ข้อ 2 ผู้ บ ริ ห ารต้อ งเห็ น ความส าคั ญ ในการส่ งเสริม จรรยาข้าราชการโดยกาหนดนโยบายและจัด ท า
แผนปฏิบัติในการส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติตามจรรยาของข้าราชการ
ข้อ 3 ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการทุกคนได้ทราบจรรยาที่ควรปฏิบัติและยืนยันว่าจะยึดมั่นปฏิบัติจรรยา
ข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อ 4 ให้หน่วยงานจัดอบรมส่งเสริมความรู้เกี่ยวกับจรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
หรือบูรณาการเข้ากับการอบรมในโครงการต่างๆเป็นระยะอย่างต่อเนื่องในการเป็นข้าราชการที่ดี
ข้อ 5 คั ดเลื อ กหน่ ว ยงานและบุ คลากรที่ มีพ ฤติกรรมที่ดี เด่น ทางด้านจรรยาเพื่ อประกาศยกย่องเป็ น
แบบอย่างที่ดี
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ข้ อ 6 ให้ ห น่ ว ยงานก าหนดหลั ก เกณฑ์ ในการบั ง คั บ ใช้ จ รรยาข้ า ราชการส านั ก งานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุข เช่น การให้รางวัล การให้โอกาสปรับปรุงและพัฒนาตน และการลงโทษสาหรับผู้ฝ่าฝืนจรรยาข้าราชการที่
เป็นการกระทาผิดวินัย
ทั้งนี้ให้ข้าราชการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.
2560 อย่างครบถ้วน การไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่ความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือนหรือ นาไป
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ได้รับการพัฒนา หากเป็นความผิดวินัยผู้บังคับบัญชาดาเนินการ
ทางวินัย อนึ่ง ให้พนักงานราชการ พนักงานกระทรวงสาธารณสุข และลูกจ้างของสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ทั้งในราชการบริห ารส่ ว นกลางและราชการบริ ห ารส่ วนภูมิภ าค ถือปฏิ บัติตามข้อบังคั บว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 โดยอนุโลม
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หลักกำร
กระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงความจาเป็นพื้นฐานที่ต้องมีความพอมีพอกินพอใช้ของบุคลากร โดยน้อม
นาแนวพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานมานานกว่า 30 ปีเป็นแนว
ทางการดารงชีวิต เพื่อนาไปสู่ “ความสุข” ในการดาเนินชีวิตอย่างแท้จริง อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานในที่สุด

นิยำม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย
1. ความพอประมาณ คือ ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การผลิต
และการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจากเหตุ
ปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้น ๆ อย่างรอบคอบ
3. ภูมิคุ้มกัน คือ การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆที่จะเกิดขึ้น โดยคานึงถึงความ
เป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
4. เงื่อนไขความรู้ประกอบด้วย ความรอบรู้ เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนาความรู้
เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ
5. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย ความตระหนักในคุณ ธรรมมีความซื่อสั ตย์สุจริตและมีความ
อดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
แนวปฏิบัติ
1. ใช้จ่ายอย่างประหยัด พอดีมีเงินออม ไม่ก่อหนี้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการเงิน ไม่ให้กระทบต่อการด
ดารงชีวิตและการปฏิบัติงาน
2. ดารงตนด้วยความพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่น
3. พัฒนาตนเองให้คิดแบบมีเหตุผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักบุคคล และรู้จักชุมชนมีความคิดแบบรอบด้าน สามารถ
ในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาด้วยเหตุผล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
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ตัวอย่ำงที่ 1
แบ่งรายได้เป็นหมวดหมู่ เพื่อการใช้จ่ายปกติเพื่อการออม เพื่อสถานการณ์ฉุกเฉินรวมทั้ง จัดทาบัญชีครัวเรือน เพื่อให้
สามารถคานวณรายได้ค่าใช้จ่าย เงินคงเหลือ เพื่อการใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล หลีกเลี่ยงการเป็นหนี้สินที่ไม่จาเป็น
ตัวอย่ำงที่ 2
พึงราลึกว่าความพอเพียงเป็นหลักการสาคัญในการปฏิบัติงานซึ่งบุคลากรทุกระดับควรยึดถือ
ตัวอย่ำงที่ 3
มีทักษะในการใช้เหตุผลในการดารงชีวิตและการปฏิบัติงาน มีสติและข่มใจตนเองไม่ให้ทาสิ่งผิด
ตัวอย่ำงที่ 4
ความพอเพียงไม่ใช่เพียงเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา แต่เป็นหลักการสาคัญที่จะป้องกันไม่ให้ปัญหาหลายอย่างเกิดขึ้น
อันจะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากร
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หลักกำร
กระทรวงสาธารณสุขให้ความสาคัญกับเรื่องเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตรงต่อเวลาซึ่งเป็นหัวใจของ
กิจการทั้งปวง เป็นเครื่องแสดงความมีวินัย เป็นนายตนเอง คนตรงต่อเวลามักเป็นคนเอาการเอางาน มีระเบียบ ไว้เนื้อ
เชื่อใจได้

นิยำม
ตรงต่อเวลา หมายถึง ความตรงต่ อเวลาในการท ากิจกรรมต่ าง ๆ ทุก ๆ เรื่องนั บ ตั้งแต่ เรื่องกิจวัต ร
ประจาวันของตนเอง รวมถึงความตรงต่อเวลาในการทาภารกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น เช่น การเข้าทางาน และเลิกงานตรง
เวลา การเข้าประชุมและเลิกงานตรงเวลา การเข้าประชุมและเลิกประชุมตรงเวลา การไปถึงที่นัดหมายตรงเวลาเป็นต้น

แนวปฏิบัติ
1. ตรงต่อเวลา โดยเริ่มงานก่อนหรือตรงเวลา ท างานเสร็จทันเวลา และใช้เวลาปฏิบัติงานให้เต็มประสิทธิภาพ ได้
ผลงานมากเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาที่ใช้ไป
2. ไม่ใช้เวลาราชการหรือเวลางานไปใช้เพื่อทาอย่างอื่นที่มิใช่เพื่อราชการ และไม่ใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
3. ไม่ละทิ้ง ทอดทิ้งงานหรือทาให้เกิดความล่าช้า
4. พึงสานึกว่าการเบียดบังเวลาราชการหรือการใช้เวลาราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นการทุจริตชนิดหนึ่ง
ตัวอย่ำงที่ 1
กรณีมีการจัดประชุม ประธานและผู้เข้าร่วมประชุมดาเนินการประชุมทันทีเมื่อถึงกาหนดเวลาประชุม
เพื่อไม่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มาตรงเวลาต้องนั่งรอผู้ไม่ตรงเวลา
ตัวอย่ำงที่ 2
ไม่ใช้เวลาราชการไปในการปฏิบัติภารกิจส่วนตัว
ตัวอย่ำงที่ 3
มาปฏิบัติก่อนหรือตรงเวลาและปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมีผลงานเสร็จทันเวลาที่กาหนด

คู่มือ กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเชียงกลำง

22

หลักกำร
กระทรวงสาธารณสุขยึดถือพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราช
ชนก “ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตน เป็นที่สอง ประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์ เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภ ทรัพย์และเกียรติยศ จะตก
แก่ตัวท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ ” ไว้เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่าเสมอ เนื่องจาก การ
ยึดถือประโยชน์ส่วนรวมจะทาให้องค์กรและประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า

นิยำม
ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์แก่ส่วนรวม หมายถึง ประโยชน์ต่อสาธารณะหรือ ประโยชน์อันเกิดแก่
การจัดทาบริการสาธารณะ หรือการจัดให้มีสิ่ งสาธารณูปโภค หรือประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากการดาเนินการหรือการ
กระทาที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริม หรือสนับสนุนแก่ประชาชนเป็นส่วนรวม หรือประชาชนส่วนรวมจะได้รับประโยชน์
จากการดาเนินการหรือการกระทานั้น
(พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551)
ประโยชน์ทับ ซ้อน หมายถึง สถานการณ์ หรือการกระทาที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ
พนักงาน บริษัท หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัด สินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งที่ที่
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม (สานักงาน ก.พ.)
แนวปฏิบัติ
1. ต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่ โดยถือว่าหน้าที่ที่มีต่อราชการและผลประโยชน์ ของประชาชนย่อมสาคัญก่อน
เรื่องส่วนตัวเสมอ
2. ไม่รับผลประโยชน์ เงิน สิ่งตอบแทน การสนับสนุน ของขวัญหรือนันทนาการจากภาคเอกชน บุคคลหรือหน่วยงานที่
เป็นผู้ผลิตหรือจาหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีข้อพิจารณา ยกเว้นดังนี้
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1) กรณีเป็ นวิทยากร การบรรยาย การให้บริการทางวิชาการ หรือเป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากภาคเอกชน
บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวรับของขวัญ สิ่งตอบแทนหรือนันทนาการใดๆที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาทในโอกาสพิเศษ
หรือวาระตามประเพณี
2) เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงานเท่านั้น
3. ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว
มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้นหรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบ
หรือชัง
4. ไม่ใช้ตาแหน่ง อานาจหรือหน้าที่โดยมิชอบ หรือยอมให้ผู้อื่นใช้ตาแหน่ง อานาจหรือหน้าที่ตนโดยมิชอบ แสวงหาเงิน
ทรัพย์สิน ประโยชน์ตอบแทนอื่นทั้งที่คานวณเป็นเงินได้และไม่อาจคานวณเป็นเงินได้ตาแหน่งหรือสิทธิพิเศษอื่นใดเพื่ อ
ตนเองหรือผู้อื่น โดยการกระทาตามข้อนี้รวมถึงการกระทาซึ่งไม่ได้ใช้ตาแหน่ง อานาจหน้าที่โดยตรง แต่กระทาให้ผู้อื่น
เข้าใจว่าตนมีตาแหน่ง อานาจหรือหน้าที่นั้นด้วย
5. ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรื อญาติของตน ไม่ว่าก่อน
หรือหลังดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็น
การให้ธรรมจรรยาหรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
ตัวอย่ำงที่ 1
สั่งใช้ยาหรือการรักษาอย่างสมเหตุผลโดยปราศจากการคานึงถึงประโยชน์ สิ่งตอบแทนหรือการสนับสนุนใดๆ
ตัวอย่ำงที่ 2
ไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์ สิ่งของหรือการสนับสนุน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกินกว่าที่กฎหมาย
ระเบียบ หรือข้อบังคับที่กาหนดไว้
ตัวอย่ำงที่ 3
ไม่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการพิจารณาเพื่อให้คุณหรือโทษแก่ผู้อื่นโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง
การสั่งใช้ยา เวชภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ตัวอย่ำงที่ 4
พึงราลึกว่า แม้ผลประโยชน์ทับซ้อนบางอย่างจะยังไม่ถูกระบุในระเบียบหรือกฎหมายชัดเจน แต่สามารถปฏิเสธและ
หลีกเลี่ยงได้ด้วยการยึดมั่นไว้ซึ่งการมีสามัญสานึกแห่งคุณธรรมการรู้ผิดชอบชั่วดีรวมถึงความซื่อสัตย์
ของตนเองและประเทศชาติ
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หลักกำร
กระทรวงสาธารณสุขได้เน้นย้า และให้ความสาคัญต่อการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นรวมทั้งการป้องกัน
ไม่ให้คนไม่ดีมีอานาจ และก่อความเดือดร้อนวุ่นวายในหน่วยงาน

นิยำม
ทุจ ริต หมายถึง การประพฤติชั่ว ประพฤติไม่ดีไม่ซื่อตรง คดโกง ฉ้อโกง โดยใช้อุบายหรือเล่ ห์ เหลี่ยม
หลอกลวงเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ ซึ่งการประพฤติชั่วมี3 รูปแบบ ได้แก่ กายทุจริตวจีทุจริต และมโนทุจริต
แนวปฏิบัติ
1. พึงสานึกว่าการร่วมเป็นหูเป็นตาตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบเป็นหน้าที่ที่บุคลากรสาธารณสุขทุกระดับ
พึงกระทา
2. พึงสานึกว่าการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้การทุจริตเป็นเรื่องใหญ่เสมอ เป็น
หน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องช่วยกัน ป้องกันและดาเนินการตามระเบียบทุกช่องทางที่มีเพื่อหยุดยั้งการทุจริต
3. พึ งส านึ กว่าการปกปิ ดหรือเพิ กเฉยต่ อการทุ จริต เป็ น สิ่ งที่ ไม่ควรเกิดขึ้ นและอาจส่ งผลให้ เกิดความเสี ยหายต่ อ
ผลประโยชน์ของราชการและประชาชน
4. พึงส่งเสริมความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้เช่น มีการหารือระหว่างการประชุม ไม่ว่าเป็นทางการหรือไม่
รวมทั้งการพึงยกย่องผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและปกป้องผลประโยชน์ของทางราชการอยู่เสมอ

ตัวอย่ำงที่ 1
ร่วมกันเฝ้าระวัง ตรวจสอบ การกระทาผิดทุจริตทุกรูปแบบ

ตัวอย่ำงที่ 2
เมื่อพบเห็นการประพฤติผิด ทุจริตในการปฏิบัติงาน ต้องไม่เพิกเฉยหรือคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่ทามานาน
จะต้องดาเนินการตามระเบียบหรือช่องทางที่มีอยู่ในทัน

คู่มือ กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเชียงกลำง

25

หลักกำร
กระทรวงสาธารณสุ ข เป็ น องค์ ก รหลั ก ด้ า นสุ ข ภาพ ที่ ร วมพลั งสั งคม เพื่ อ ประชาชนสุ ข ภาพดี จึ งให้
ความสาคัญอย่างยิ่งในเรื่องสุขภาพของบุคลากร สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสานึกที่ดีในการดูแลสุขภาพ เพื่อให้
มีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่เข้มแข็ง สามารถให้บริการที่มีประสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่ประชาชน

นิยำม
เป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตน ในการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดีของตนเอง ให้
ตนเองมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตที่เข้มแข็ง

แนวปฏิบัติ
1. นอกจากมีหน้าที่ที่ต้องดูแลสุขภาพให้กับประชาชนแล้ว บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขย่อมถูกคาดหวังว่าจะเป็น
ตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพให้กับประชาชนด้วย
2. มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เช่น การออกกาลังกาย การบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ การหลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงที่
มีผ ลต่อสุ ขภาพ เช่น การละและเลิกบุ ห รี่ สุ รา สิ่ งเสพติด การมีพฤติกรรมสุ ขภาพที่สอดคล้ องกับหลั กศาสนาและ
ประเพณีที่ดีงาม
3. เป็นตัวอย่างของการดูแลตนเองอย่างถูกต้องเมื่อยามเจ็บป่วย เช่น การใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม การดูแลตนเอง
หรือการใช้แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอย่างถูกต้อง
4. หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีพฤติกรรม
สุขภาพที่ดีมีสุขภาพที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีแก่หน่วยราชการอื่น

ตัวอย่ำงที่ 1
บุคลากรเป็นตัวอย่างของการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมกับประชาชน เช่นการออกกาลังกาย การลดเลิกบุหรี่หรือ
สิ่งอันตรายต่อสุขภาพ การใช้ยาอย่างเหมาะสมและจาเป็น เป็นต้น

ตัวอย่ำงที่ 2
หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขมีวัฒนธรรมองค์กรและสถานที่ให้เอื้อต่อการเสริมสร้างพฤติกรรมสุขภาพที่ดี
สามารถเป็นตัวอย่างให้หน่วยงานอื่นได้

คู่มือ กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเชียงกลำง
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หลักกำร
กระทรวงสาธารณสุขมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อก่อให้เกิดสิ่งใหม่
ในการให้บริการประชาชน ส่งผลให้ประชาชนสุขภาพดีมีระบบสุขภาพที่ยั่งยืน

นิยำม
สิ่งใหม่ หมายถึง การพัฒ นากระบวนการทางาน ทั้งงานด้านบริการ งานด้านบริหารหรืองานสนับสนุน
เพื่อให้ สอดคล้องกับกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อก้าวสู่
ประเทศที่มีรายได้สูง โดยการ “ทาน้อย ได้มาก” เช่น การยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัยและพัฒนา การพัฒนา
ทักษะและงานใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การบริการจัดการสมัยใหม่ที่พร้อมดาเนินการทั้งใน Physical
and Digital Platforms เป็นต้น
แนวปฏิบัติ
1. พึงพัฒ นาตนเองให้มีความรู้และทักษะเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ทันยุคสมัยตอบสนองต่อความคาดหวังและ
ความต้องการของประชาชน
2. พึงพัฒนาตนเองด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนและหน่วยราชการอื่นอย่างเหมาะสม
3. มุ่งมั่นในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. ใช้ความรู้ความสามารถ มีความรอบคอบและความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
โดยเคร่งครัด และไม่ละเมิดจริยธรรมวิชาชีพหรืออาชีพ
5. ให้ความสาคัญของการวิจัย การสร้างสรรค์สิ่งใหม่และพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพของประชาชน ถือเป็นหน้าที่ที่
บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขพึงกระทา
6. ฝึกฝนตนเองให้เป็นคนช่างสังเกต ตั้งคาถาม คิดวิเคราะห์ เพื่อนามาพัฒนางานของตน รวมทั้งพัฒนาทักษะที่ใช้ใน
การต่อยอดสู่งานวิจัยต่าง ๆ

คู่มือ กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเชียงกลำง
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ตัวอย่ำงที่ 1
บุคลากรทุกคนต้องใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญในงานของตน ซึ่งจะส่งผลให้สามารถออก
แนวคิดใหม่ ๆ เพื่อพัฒนางานของตนเองได้

ตัวอย่ำงที่ 2
มีการให้รางวัลเชิดชูความสาเร็จของบุคลากรในทุกสาขาวิชาชีพ ที่สามารถคิดสร้างสรรค์งาน/นวัตกรรม
ที่เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน

ตัวอย่ำงที่ 3
บุคลากรทุกคนต้องมีความกระตือรือร้นในการคิดสร้างสรรค์/พัฒนางานใหม่ ๆ
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการทางาน

ตัวอย่ำงที่ 4
บุคลากรทุกระดับให้ความสาคัญของการวิจัยในรูปแบบต่างๆ มีการพัฒนางานเพื่อประโยชน์ต่อประชาชน

คู่มือ กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเชียงกลำง

28

หลักกำร
ภารกิจส่วนใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนเป็นหลัก การให้บริการจึง
ต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยง่ายบุคลากรต้องมีจิตบริการ รวมทั้งไม่ทาให้เกิด
ข้อครหา หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของราชการ

นิยำม
เข้าถึง หมายความว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการได้โดยสะดวกพึ่งได้หมายความว่า ประชาชน
สามารถมอบความไว้วางใจในการรับบริการด้านสาธารณสุขจากหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ รวมทั้งมีความพึง
พอใจต่อการบริการใส่ใจบริการ หมายถึง บุคลากรผู้ให้บริการมีอัธยาศัยที่ดีมีความรับผิดชอบ ไม่เลือกปฏิบัติสามารถ
สร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในการรับบริการจากประชาชน

แนวปฏิบัติ
1. พึงเอื้อเฟื้อ มีน้าใจไมตรีมีความเมตตาแก่ผู้รับบริการ
2. พึงพัฒนาตนเองด้านทักษะการสื่อสาร การบริการที่เป็นมิตรและการดูแลประชาชนโดยใช้หัวใจและยึดผู้ป่วยเป็น
ศูนย์กลาง
3. บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขต้องคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนของผู้ป่วยและผู้
เข้ารับบริการ
4. ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม ให้บริการ
โดยไม่คานึงถึงถิ่นกาเนิด เชื้อชาติภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย เศรษฐานะสถานะทางสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษาหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะดาเนินการตามมาตรการที่รัฐ
กาหนดขึ้น หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
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ตัวอย่ำงที่ 1
บุคลากรต้องราลึกอยู่เสมอว่างานของ กระทรวงสาธารณสุขเป็นการบาบัดทุกข์ให้กับ ประชาชน ความเมตตา
ความเข้าใจและการมีจิต บริการเป็นพื้นฐานสาคัญที่ไม่สามารถละทิ้งได้

ตัวอย่ำงที่ 2
บุคลากรทุกคนต้องหมั่นฝึกฝนทักษะ ในการสื่อสาร การทาความเข้าใจ การเตรียมรับ การเปลี่ยนแปลงและความ
คาดหวังของประชาชน เพื่อคงความมีทัศนคติที่ดีในการทางานและ หลีกเลี่ยงอคติทั้งปวง
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หลักกำร
กระทรวงสาธารณสุขให้ความสาคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเสริมสร้างจิตสานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่
บุคลากร รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางานและนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

นิยำม
สิ่งแวดล้อม หมายรวมถึง สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกนึกคิด และ
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน

แนวปฏิบัติ
1. ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้โดยยึดหลักความประหยัด คุ้มค่า และไม่ฟุ่มเฟือย
2. พึงสานึกว่าทรัพยากรของราชการเป็นของประชาชนและประเทศ จักต้องใช้อย่างระมัดระวังและเกิดประสิทธิภาพ
สูงสุด
3. บุคลากรและหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขพึงเป็นตัวอย่างที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม
4. ปฏิบัติตามนโยบายประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด

ตัวอย่ำงที่ 1
เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ตัวอย่ำงที่ 2
เป็นตัวอย่างที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน

ตัวอย่ำงที่ 3
ใช้พลังงานและทรัพยากรของทางราชการอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด

ตัวอย่ำงที่ 4
หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขเป็นตัวอย่างของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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หลักกำร
กระทรวงสาธารณสุขเน้นวัฒนธรรมการทางานแบบพี่สอนน้อง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การทางาน ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ จากการร่วมคิด ร่วมทาร่วมสร้างของบุคลากร

นิยำม
รับฟังความเห็นต่าง หมายถึง การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นสัมพันธภาพพี่น้อง หมายถึง ความรัก
ใคร่ กลมเกลียว ความผูกพันฉันท์พี่น้อง เอื้อต่อบรรยากาศการท างานที่มีความปรองดอง

แนวปฏิบัติ
1. พึงสานึกว่าบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขนั้น มีความเป็นพี่น้องร่วมวิชาชีพและล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกัน คือ
ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
2. พึงระลึกว่าความเห็นต่างนั้น สามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เช่นทาให้เกิดความรอบคอบ การมีส่วนร่วม และ
เกิดความคิดและวิธีการใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่องาน
3. พึงระลึกว่าการเปิดใจ การยอมรับความเห็นต่าง การอยู่กันฉันท์พี่น้องและความมุ่งหวังที่ดีต่อประชาชน เป็นสิ่งที่
เป็นวัฒนธรรมอันดีของชาวสาธารณสุขมาช้านาน ควรแก่การธารงรักษาไว้พึงหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้ง พูดคุย
ด้วยเหตุผล เอาใจเขามาใส่ใจเรา ละเว้นการใช้กริยา วาจาไม่สุภาพ และให้เกียรติผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชาและ
เพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ หรือ
4. ผู้บังคับบัญชาพึงเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการและรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวที่ชอบด้วยเหตุผล

ตัวอย่ำงที่ 1
บุคลากรต้องมีอัธยาศัยดีมีความอ่อนน้อมถ่อมตน และทักษะในการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น

ตัวอย่ำงที่ 2
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เปิดกว้างมีใจเป็นธรรม ไม่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง
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มำตรกำรทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554
มำตรำ 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดาเนินกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ ทากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกับกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ของรัฐที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี
(๓) รั บ สั มปทานหรือ คงถือ ไว้ซึ่ งสั ม ปทานจากรัฐ หน่ วยราชการ หน่ว ยงานของรัฐ รัฐ วิส าหกิ จ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็น หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน
หรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้าง ในธุรกิจของเอกชน
ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชน นั้นอาจขัดแย้งต่อประโยชน์
ส่ ว นรวม หรื อ ประโยชน์ ท างราชการหรื อ กระทบต่ อ ความมี อิ ส ระในการปฏิ บั ติห น้ าที่ ของเจ้ าหน้ าที่ ของรัฐ ผู้ นั้ น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ ดาเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้นาบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการ
ดาเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าวเป็นการดาเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มำตรำ 101 ให้นาบทบัญญัติมาตรา 100 มาใช้บังคับกับการดาเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้น จากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้ นไม่เกินร้อยละห้ าของ จานวนหุ้นทั้งหมดที่
จาหน่ ายได้ในบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งไม่ใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญ ญากับหน่ว ยงานของรัฐตาม มาตรา 100 (2) ที่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มำตรำ 102 บทบัญญัติมาตรา 100 มิให้นามาใช้บังคับกับการดาเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ซึ่ง
หน่ว ยงานที่มี อานาจกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดาเนินงานของบริษัท จากัดหรือบริษัท มหาชนจากัด
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจากัดหรือบริษัท มหาชนจากัดที่หน่วยงาน
ของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน
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มำตรำ 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตาม บทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เว้น แต่การรับ ทรัพย์ สิ น หรือประโยชน์ อื่น ใด โดยธรรมจรรยาตามหลั กเกณฑ์และ จานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.
กาหนด บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ที่พ้นจาก การเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
มำตรำ 103/1 บรรดาความผิ ด ที่ บั ญ ญั ติ ไว้ในหมวดนี้ ให้ ถื อ เป็ น ความผิ ด ฐานทุ จ ริต ต่ อ หน้ าที่ ห รื อ
ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวล กฎหมายอาญาด้วย

บทลงโทษ
มำตรำ 122 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 ต้อง
ระวางโทษ จาคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
กรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็น ยินยอมด้วย
ในการที่คู่สมรสของตนดาเนินการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด

ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติเรื่อง หลักเกณฑ์กำร รับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึง กาหนดหลักเกณฑ์
และจานวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดย ธรรมจรรยาไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้ เรีย กว่ า “ประกาศคณะกรรมการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จริต แห่ งชาติ เรื่อ ง
หลักเกณฑ์การับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้ “การรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรือประโยชน์ อื่น ใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่าการรับ
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือ
วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการีผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือ มารดาเดียวกัน ลุง
ป้า น้าอาคู่สมรสผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม
“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ
การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
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ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัย อานาจ ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กาหนดไว้ ในประกาศนี้
ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้
(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจานวน ที่เหมาะสมตามฐานานุรูป
(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่า ในการรับจากแต่ละบุคคล
แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับ บุคคลทั่วไป
ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็ นของ ส่วนตัว หรือมี
หรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจาเป็นที่ จะต้องรับไว้เพื่อรักษา
ไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงาน รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้ เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบ
ทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น สังกัดโดยทันที
ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือ มีมูลค่ามากกว่าที่
กาหนดไว้ในข้อ 5 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้ เพื่อรักษาไมตรีมิตรภาพ หรือ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่า งบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียด ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้น ต่อผู้บังคับบั ญชา ซึ่งเป็นหั วหน้ าส่วนราชการ ผู้บริห าร สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงาน สถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าทีข่ องรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที ที่สามารถกระทาได้เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความ
จาเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตน
หรือไม่
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหน่วยงานหรือสถาบันหรือ องค์กรที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีคาสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สิน หรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดย
ทัน ทีในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ ได้ให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สิน หรือประโยชน์ดังกล่าวให้ เป็นสิทธิของ
หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว
เมื่อได้ดาเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับ ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวเลย
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ ดารงตาแหน่ง ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น
หัวหน้ าส่วนราชการระดับ กระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้ บริหารสู งสุด ของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็น
กรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
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ประโยชน์นั้นต่อผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนส่วนผู้ที่ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการในองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญ หรือผู้ ดารงตาแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มี อานาจถอดถอน ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้เพื่อ
ดาเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ดารงตาแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น
ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิ ก แล้วแต่
กรณีเพื่อดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ข้อ 8 หลั กเกณฑ์การรับ ทรัพย์สิ นหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศ ฉบับนี้ให้ใช้
บังคับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย

ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน
1. ส่วนคาปรารภได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสาหรับผู้ดารงตาแหน่ง ทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๙ ข้อ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสานึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน
(๔) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
2. หมวด ๒ ข้อ ๕ ให้ ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตั วออกจากตาแหน่งหน้าที่และ ยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูงหรือผู้มี
บุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุ ณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อ บุคคลนั้นต่างจากบุคคล
อื่น เพราะความชอบหรือชัง
(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่ง อานวย ความสะดวก ของทางราชการไป
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยชอบด้วยกฎหมาย
(๓) ไม่กระทาการใด หรือดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลง
หรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของหน้าที่ ทั้งนี้ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย
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ให้ข้าราชการผู้นั้น ยุติการกระทา ดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด แล้วจึงปฏิบัติตามนั้น
(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่น ในราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน หรือหน่วยงานของรัฐข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่าง
ประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวม กับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อัน จาเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด
ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการ และประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
๓.๒ หมวด๒ ข้อ ๖ ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่
และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญ แทนตนหรือญาติของตน
ไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง กับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม
เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
(๒) ไม่ใช้ตาแหน่งหรือการกระทาการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ
(๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการการดาเนินการ หรือการทานิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่น
จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
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ร่ำง พระรำชบัญ ญั ติว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม พ.ศ.
หลักกำร
ให้มีกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
เหตุผล
โดยที่ การบริ ห ารงานของรั ฐ จะต้องเป็ น ไปด้ว ยความโปร่งใสและเกิด ประโยชน์ สู งสุ ดต่ อประชาชน รวมทั้ งต้อ งให้
ประชาชนปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยในความซื่อสัตย์สุจริตของผู้มีหน้าที่ในการบริหารงานของรัฐ จึงต้องห้าม
การกระทาอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลของผู้มีหน้าที่ดังกล่าวกับประโยชน์ส่วนรวม ประกอบกับ
ประเทศไทยได้ให้ สั ต ยาบั น อนุ สั ญ ญาสหประชาชาติ ว่าด้ ว ยการต่อต้ านการทุ จริต สมควรกาหนดหลั ก เกณฑ์ และ
มาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทาอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมให้
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
ร่าง
พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
พ.ศ. ....
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
มาตรา ๑ พระราชบั ญ ญั ติ นี้ เรี ย กว่ า “พระราชบั ญ ญั ติ ว่ าด้ ว ยความผิ ด เกี่ ย วกั บ การขั ด กั น ระหว่า ง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต และผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
“หน่ วยงานของรัฐ ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่ วนภูมิภ าค ราชการส่ วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นใด
ที่ดาเนินกิจการของรัฐตามกฎหมายและได้รับเงินอุดหนุนหรือเงินหรือทรัพย์สินลงทุนจากรัฐ
“ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง” หมายความว่า
(๑) นายกรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรี
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(๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๔) สมาชิกวุฒิสภา
(๕) ข้าราชการการเมืองอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง
(๖) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
(๗) ผู้บ ริห ารท้องถิ่น รองผู้ บริห ารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริห ารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(๘) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดารงตาแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนด
“กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญั ติท้องถิ่น ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับ
แก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
“คูส่ มรส” หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
“ญาติ” หมายความว่า
(๑) ผู้บุพการีของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๒) ผู้สืบสันดานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๓) คู่สมรสของบุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๔) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๕) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๖) บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีความเกี่ยวพันโดยทางนิตินัยหรือพฤตินัย
“โดยทุจริต” หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรืผู้อื่น
“ประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้” หมายความรวมถึง
(๑) การปลดหนี้หรือการลดหนี้ให้เปล่า
(๒) การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย
(๓) การเข้าค้าประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
(๔) การให้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน
(๕) การขายหรือการให้เช่าซื้อทรัพย์สินต่ากว่ามูลค่าที่เป็นจริงตามที่ปรากฏในท้องตลาด
(๖) การซื้อหรือการเช่าซื้อทรัพย์สินสูงกว่ามูลค่าที่เป็นจริงตามที่ปรากฏในท้องตลาด
(๗) การให้ ใช้ ส ถานที่ ยานพาหนะ หรือ ทรัพ ย์สิ น โดยไม่ คิด ค่าเช่าหรือค่ าบริก ารหรือ คิด ค่าเช่ าหรื อ
ค่าบริการน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า
(๘) การให้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ หรือคิดค่าบริการน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า
(๙) การให้ส่วนลดในสินค้าหรือทรัพย์สินที่จาหน่าย โดยให้ส่วนลดมากกว่า ที่ให้แก่บุคคลอื่นโดยปกติทาง
การค้า
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(๑๐) การให้เดินทาง หรือให้ขนส่งบุคคลหรือสิ่งของ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดแก่
บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า
(๑๑) การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพหรือการบันเทิงอื่นให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิด
แก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า
(๑๒) การให้บริการวิชาชีพอิสระ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สถาปนิก วิศวกร กฎหมาย หรือบัญชี
โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า
(๑๓) การให้รางวัล
(๑๔) การชาระเงินล่วงหน้าหรือการคืนเงินให้ในภายหลัง
(๑๕) การอื่นใดซึ่งเป็นการกระทาที่ทาให้ผู้นั้นได้รับประโยชน์อันอาจคานวณเป็นเงิ นได้ หรือไม่ต้องออก
ค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนด
“ปกติ ป ระเพณี นิ ย ม” หมายความว่ า เทศกาลหรื อ วั น ส าคั ญ ซึ่ ง อาจมี ก ารให้ ข องขวั ญ กั น และให้
หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการให้
ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย
“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรา ๔ เจ้ าหน้ าที่ ข องรั ฐ ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ห รือกระท าการโดยยึด ประโยชน์ ส่ ว นรวมของรัฐ และ
ประชาชนเป็นสาคัญ ต้องใช้อานาจตามตาแหน่งหน้าที่ที่ตนมีอยู่โดยสุจริต
และเที่ยงธรรม ต้องไม่กระทาการที่จะก่อให้เกิดความไม่เชื่อถือหรือความไม่ไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่และต้ องไม่
กระทาการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
มาตรา ๕ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือบุคคลอื่น ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม แต่การใช้
ตาแหน่งหน้าที่แทนหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดอยู่ มิให้ถือว่าเป็นการกระทา
ตามมาตรานี้
การกระทาอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวมตามวรรคหนึ่งด้วย
(๑) การกระทาที่เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต เว้นแต่ที่กาหนดไว้เป็นอย่างอื่นในพระราชบัญญัตินี้
(๒) การกาหนดนโยบายหรือการเสนอหรือให้ความเห็นชอบร่ างกฎหมายหรือร่างกฎซึ่งเอื้อประโยชน์เป็น
การเฉพาะต่อกิจการที่ตน คู่สมรส บุตร หรือบิดามารดา มีส่วนได้เสียเกินกว่า
ส่วนได้เสียตามปกติที่บุคคลทั่วไปมีอยู่ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล การเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นเกิน
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ร้อยละห้าของนิติบุคคลนั้นถือว่าเป็นการมีส่วนได้ เสียเกินกว่าส่วนได้เสียตามปกติ เว้นแต่เป็นการดาเนินการตามคาสั่ง
ของผู้บังคับบัญชาหรือผู้กากับดูแล
(๓) การใช้ข้อมูลภายในของรัฐที่ยังเป็นความลับอยู่ซึ่งตนได้รับหรือรู้จากการปฏิบัติราชการ การปฏิบัติ
หน้าที่ หรือการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ โดยทุจริต
(๔) การริเริ่ม เสนอ จัดทา หรืออนุมัติโครงการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐโดยทุจริต หรือเพื่อเอื้อ
ประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
(๕) การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ ไปเพื่อประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น
เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายหรือกฎ หรือทรัพย์สินนั้นมีราคาเล็กน้อย
(๖) การใช้ตาแหน่งหรืออานาจหน้าที่ซึ่งตนมีอยู่โดยทุจริต ไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจโดยอิสระในการใช้
อานาจตามตาแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดารงตาแหน่งอื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ
นั้นกระทาการหรือไม่กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(ก) อนุมัติ อนุญาต รับจดทะเบียน หรือออกคาสั่งทางปกครองอื่นที่ให้สิทธิประโยชน์อันอาจคานวณเป็น
เงินได้
(ข) ให้สัมปทาน ทาสัญญา หรือทานิติกรรม อันเป็นการให้ประโยชน์แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด
(ค) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้นเงินเดือน โอน ย้าย ดาเนินการทางวินัย หรือให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐในบังคับบัญชาหรือกากับดูแลของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดารงตาแหน่งอื่นดังกล่าว พ้นจากตาแหน่งหรือพ้นจากการ
ปฏิบัติหน้าที่
(ง) ไม่แจ้งความหรือไม่ร้องทุกข์เพื่อดาเนินคดีอาญา
(จ) ไม่ฟ้องคดี ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา ไม่ดาเนินคดี หรือไม่ดาเนินการอื่นใดเกี่ยวกับคดี หรือให้ถอนคาร้อง
ทุกข์ ให้ถอนฟ้อง ให้ถอนอุทธรณ์ หรือให้ถอนฎีกา ไม่ว่าจะเป็นคดีประเภทใด
(ฉ) ดาเนินกระบวนพิจารณา ทาคาพิพากษา คาสั่ง คาวินิจฉัย หรือคาชี้ขาด
(ช) ไม่บังคับทางปกครอง ไม่บังคับคดี หรือไม่บังคับตามคาชี้ขาด
การกระทาตามวรรคสอง (๒) (๓) และ (๔) ให้ใช้บังคับแก่ผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง ผู้บริหารระดับสูง และ
ผู้อานวยการกองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และเจ้าหน้าที่
ของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนด
ให้นาความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับแก่คู่สมรสหรือบุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง
กระทาโดยอาศัยอิทธิพลของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย และในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจหรือยินยอมด้ว ย
ในการกระทาของคู่สมรสหรือบุตรดังกล่าวหรือรู้แล้วเพิกเฉยมิได้ดาเนินการแก้ไข ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับโทษ
เช่นเดียวกับคู่สมรสหรือบุตรด้วย
ให้นาความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับแก่บุคคลซึ่งมิใช่บุคคลตามวรรคสี่และเป็น
ผู้กระทาโดยอาศัยอิทธิพลของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ดาเนินการในลั กษณะผู้ ใช้ ผู้ ถูกใช้ ผู้ ร่วมดาเนินการ หรือผู้ ได้รับ
มอบหมายจากเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กระทาการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองด้วย
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เพื่ อ ประโยชน์ ในการบั ง คั บ ใช้ ว รรคสอง (๕) ให้ ค ณะรั ฐ มนตรี คณะกรรมการข้ า ราชการรั ฐ สภา
คณะกรรมการบริหารศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ จัดให้มีระเบียบว่าด้วยการ
อนุ ญาตให้ ใช้ทรัพย์ สิน ตามวรรคสอง (๕) สาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญ ชาหรือกากับดูแล ทั้งนี้ โดยมี
มาตรฐานไม่ต่ากว่าระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนด ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องกาหนดในเรื่องทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) ยานพาหนะ
(๒) เครื่องมือสื่อสาร
(๓) อาคารสถานที่
(๔) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในสานักงาน
(๕) สิ่งสาธารณูปโภค
มาตรา ๖ บุคคลใดรับประโยชน์จากการกระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรสหรือบุตรของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ หรือบุคคลอื่นตามมาตรา ๕ วรรคห้า โดยรู้เห็นเป็นใจด้วย ในการกระทาดังกล่าว บุคคลนั้นต้องระวางโทษกึ่งหนึ่ง
ของโทษที่กาหนดไว้สาหรับความผิดตามมาตรา ๕ ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้รับประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง โดยนิติบุคคล
ดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้ มีการกระทาความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับบุคคลตามวรรคหนึ่ง และถ้าการรับประโยชน์ของนิติบุคคลเกิดจากการรู้เห็นเป็นใจของกรรมการ หรือ
ผู้จัดการ หรือบุคคลใดซึ่งรับผิดชอบในการดาเนินงานของนิติบุคคลนั้น ผู้นั้นต้องระวางโทษเช่นเดียวกับบุคคลตามวรรค
หนึ่งด้วย
มาตรา ๗ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญ ของที่ระลึก เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจ
คานวณเป็ น เงิน ได้ที่ มีผู้ มอบให้ ในโอกาสที่เจ้ าหน้าที่ของรัฐ ปฏิบั ติงานตามตาแหน่ งหน้าที่ ของตนหรือตามที่ ได้รับ
มอบหมาย แม้ว่าผู้มอบจะระบุให้เป็นการส่วนตัวก็ ตาม เว้นแต่เป็นสิ่งที่อาจได้รับตามกฎหมายหรือกฎ หรือเป็นสิ่งที่
ได้รับตามจานวนที่สมควรตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะให้แก่บุคคล
ทั่วไป หรือตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนด
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามวรรคหนึ่งที่ตนไม่มีสิทธิได้รับ ต้องรายงานและ
ส่งมอบสิ่งนั้นให้หน่วยงานที่ตนสังกัดในโอกาสแรกที่กระทาได้แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้ และให้สิ่ง
นั้นตกเป็นของหน่วยงานของรัฐ โดยให้หน่วยงานนั้นจัดทาบัญชีไว้เป็นหลักฐานและเก็บรักษาหรื อจัดการสิ่งนั้น ทั้งนี้
ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่คู่สมรสและญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้รับของขวัญ ของที่ระลึก
เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ด้วยโดย
อนุโลม ในกรณีที่คู่สมรสหรือญาติไม่มีสิทธิรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ให้มีหน้าที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบ
ในโอกาสแรกที่กระทาได้แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดาเนินการตามวรรคสอง
ต่อไป

คู่มือ กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเชียงกลำง

42
มาตรา ๘ ในกรณีที่มีพฤติการณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือมีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือผู้ใดมีพฤติการณ์ ส่อว่ากระทาความผิดตามมาตรา ๕ หรือมาตรา ๖ ให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการตาม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้แล้ วเสร็จภายในหนึ่งร้อยแปดสิบ
วัน นั บ แต่วัน ที่ป รากฏพฤติการณ์ ห รือมีการกล่ าวหา ในกรณี ที่มีความจาเป็น ไม่อาจดาเนิ นการให้ แล้ ว เสร็จภายใน
ระยะเวลาดังกล่าว คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสามครั้ง ครั้งละไม่เกินหกสิบวัน
แต่ต้องบันทึกเหตุผลและความจาเป็นในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไว้ในสานวน
ความในมาตรานี้ให้ใช้บังคับ แก่ตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนในการกระทาความผิดตามมาตรา ๕ และ
มาตรา ๖ ด้วย
มาตรา ๙ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากตาแหน่งหน้าที่ยังไม่ถึงสองปี กระทาการดังต่อไปนี้
(๑) เป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง หรือดารงตาแหน่งอื่นในธุรกิจของเอกชน
ซึ่งเคยอยู่ภายใต้อานาจหน้าที่ของตนในการกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี
(๒) รับเงินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้จากธุรกิจตาม (๑) เป็นพิเศษนอกเหนือไปจากที่
ธุรกิจนั้นปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในกิจการงานตามปกติ
ตาแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๐ ห้ ามมิให้ เจ้าหน้ าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากตาแหน่งหรือออกจากราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
กระทาโดยประการใด ๆ ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งตนได้รับหรือรู้ในระหว่างการ
ดารงตาแหน่ง หรือใช้ความลับดังกล่าวไปโดยทุจริต เว้นแต่ความนั้นมิได้เป็นความลับอีกต่อไป
มาตรา ๑๑ เพื่อประโยชน์ในการระงับหรือยับยั้งความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นแก่รัฐ ในกรณีที่สานักงาน
อัยการสูงสุดตรวจร่างสัญญาของรัฐไม่ว่าจะเป็นสัญญาทางแพ่งหรือสัญญาทางปกครอง เมื่อปรากฏเหตุอันควรเชื่อว่า
สัญญาดังกล่าวกระทาโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยทุจริตหรือมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ ส่ วนรวมซึ่งอาจมีผ ลทาให้ รัฐเสีย ประโยชน์อย่างร้ายแรงหรือการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์
ดังกล่าวมีลักษณะเป็นนัยสาคัญในการทาสัญญาดังกล่าว ให้สานักงานอัยการสูงสุดแจ้งความเห็นไปยังหน่วยงานของรัฐ
ซึ่งจะเป็ น คู่สั ญ ญาและหน่ ว ยงานที่ เจ้ าหน้ าที่ ของรัฐนั้ นสั งกัดอยู่ และให้ เสนอร่างสั ญ ญานั้น และแจ้ งความเห็ นต่ อ
คณะรั ฐ มนตรี ห รื อ องค์ ก รที่ มี อ านาจบั งคั บ บั ญ ชาหรือ ก ากั บ ดู แ ลหน่ ว ยงานนั้ น และคณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่ อ
ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป
ในระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรตามวรรคหนึ่ง ให้ระงับการทาสัญญาไว้ก่อนจนกว่า
คณะรัฐมนตรีหรือองค์กรดังกล่าวจะมีมติหรือสั่งให้ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
มาตรา ๑๒ สัญญาใดของรัฐไม่ว่าจะเป็นสัญญาทางแพ่งหรือสัญญาทางปกครองที่กระทาโดยเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ซึ่งมีอานาจหน้ าที่ในการทาหรือให้ ความเห็ นชอบสั ญ ญานั้นโดยทุจริตหรือมีลั กษณะเป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม หากคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งรู้เห็นเป็นใจ หรือรู้หรือควรจะรู้ข้อเท็จจริงดังกล่าว
และยังเข้าทาสัญญานั้น ให้สัญญาดังกล่าวมีผลดังต่อไปนี้
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(๑) เป็นโมฆะ หากการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าวมีผลทาให้รัฐเสียประโยชน์อย่าง
ร้ายแรงหรือการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นนัยสาคัญในการทาสัญญาดังกล่าว
(๒) ให้ดาเนินการตามสัญญาต่อไป หากสัญญานั้นเป็นประโยชน์แก่สาธารณะและรัฐไม่เสียประโยชน์เกิน
สมควร ในกรณีนี้ ให้หน่วยงานของรัฐคู่สัญญามีอานาจฝ่ายเดียวที่จะแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเพื่อรักษาประโยชน์ของรัฐได้
ไม่ว่าคู่สั ญญาอีกฝ่ ายหนึ่ งจะยิน ยอมหรือไม่ก็ตาม หากคู่สั ญญานั้นได้รับความเสี ยหายให้ ห น่วยงานของรัฐชดใช้ค่า
ทดแทนที่เป็นธรรมแก่คู่สัญญานั้น แต่ไม่ตัดสิทธิหน่วยงานของรั ฐที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่สัญญาซึ่งรู้เห็นเป็นใจ
หรือรู้หรือควรจะรู้ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น
(๓) กรณี ตาม (๑) หรือ (๒) หากสั ญ ญาส่ วนหนึ่งส่วนใดมีลักษณะตาม (๑) และไม่ใช่สาระสาคัญของ
สัญญาทั้งฉบับและอาจแยกออกจากส่วนที่ไม่เป็นโมฆะได้ ให้สัญญาส่วนนั้นเป็นโมฆะ
กรณีตาม (๑) (๒) และ (๓) ย่อมไม่กระทบกระเทือนสิทธิที่ได้รับไปแล้วของบุคคลภายนอกผู้สุจริต
ในกรณีที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนแล้วเห็นว่าสัญญาใดมีลักษณะตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ
ป.ป.ช. ยื่นคาร้องต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นผู้พิจารณาและมีคาสั่งตามวรรคหนึ่ง และให้
คาสั่งนั้นผูกพันคู่สัญญาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย แต่กรณีตามวรรคหนึ่ง (๑) ให้ยื่นคาร้องภายในสองปีนับแต่วันทาสัญญา
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบว่าสัญญาใด มีลักษณะตามมาตรา ๑๒ ให้เสนอ
เรื่องไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหรือจัดทาขึ้น
เป็นส่วนหนึ่งของสานวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการตาม
มาตรา ๑๒ ต่อไป
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่สัญญาสัมปทานของรัฐ หรือสัญญาที่รัฐให้จัดทาบริการสาธารณะหรือจัดให้มีสิ่ง
สาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเข้าลักษณะตาม
มาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ขอให้ไต่สวนข้อเท็จจริงเพื่อยื่นคา
ร้องต่อศาลปกครองสูงสุด
(๑) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา ซึ่งเข้าชื่อรวมกันมีจานวนไม่
น้อยกว่าเจ็ดสิบคน
(๒) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อรวมกันมีจานวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน
(๓) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการตรวจเงิน
แผ่นดินทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
(๔) ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกันตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
ลักษณะหรือประเภทของสัญญาของรัฐตามวรรคหนึ่ง และหลักเกณฑ์และวิธีการการเข้าชื่อของผู้มีสิทธิ
เลือกตั้งตาม (๒) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนด
คาร้องตามวรรคหนึ่งต้องมีหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้
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เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับคาร้องตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนข้อเท็จจริงให้แล้ว
เสร็จภายในเก้าสิบวัน ถ้ามีความจาเป็ นคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง ครั้งละไม่
เกิน สามสิบ วัน แต่ต้องบั น ทึกเหตุผลและความจาเป็นในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไว้ในส านวน ในกรณี ที่ไต่สวน
ข้อเท็จจริงแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ว่ามีมูล ให้ยื่นคาร้อง
ต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไป
ให้นาความในมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับแก่สัญญาตามมาตรานี้ด้วยโดยอนุโลม
การพิจารณาและวินิจฉัยของศาลปกครองสูงสุดให้เป็นไปโดยรวดเร็วและเป็นธรรม ทั้งนี้ ตามระเบียบที่ที่
ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกาหนด
ในระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือในระหว่างการพิจารณาของศาลปกครอง
สูงสุด หากการดาเนินการตามสัญญาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อไป คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะยื่นคาร้องต่อ
ศาลปกครองสูงสุดเพื่อมีคาสั่งระงับสัญญาของรัฐดังกล่าวไว้ชั่วคราวก่อนก็ได้
มาตรา ๑๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๔ ในกรณีที่โครงการของรัฐดังต่อไปนี้ มีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่าเข้าลักษณะตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง และการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าวมีผลทาให้รัฐเสีย
ประโยชน์ อย่ างร้ ายแรงหรื อการทุ จริ ตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่ าวมีลั กษณะเป็ นนัยส าคัญ ในการท า
โครงการดังกล่าว ให้นามาตรา ๑๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ให้ยื่นคาร้องต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติ
มิชอบภายในสองปีนับแต่วันเริ่มโครงการ เพื่อสั่งให้ยุติโครงการหรือสั่งให้นาโครงการดังกล่าวกลับไปทบทวนใหม่เพื่อ
แก้ไขให้รัฐไม่เสียประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่กระทบต่อการดาเนินคดีแก่ผู้กระทาความผิด
(๑) โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี
(๒) โครงการของราชการส่วนกลางหรือ ราชการส่วนภูมิภาคซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจหน้าที่
หรือได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว
(๓) โครงการของราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว
(๔) โครงการของรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ ซึ่งคณะกรรมการของหน่วยงาน
นั้นได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
(๕) โครงการอื่นของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินร่วมกันประกาศ
กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาลักษณะหรือประเภทของโครงการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้เป็นไป
ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๖ การพิจารณาและการมีคาสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตามมาตรา
๑๒ และมาตรา ๑๕ ให้เป็นไปโดยรวดเร็วและเป็นธรรม ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาโดยความเห็นชอบ
ของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
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มาตรา ๑๗ เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีหน้าที่กากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี และเจ้าหน้าที่ของ
รัฐซึ่งดารงตาแหน่งอื่น ต้องแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(๑) การดารงตาแหน่งในหน่วยงานอื่นของรัฐทุกตาแหน่ง
(๒) การดารงตาแหน่งในธุรกิจหรือหน่วยงานเอกชนไม่ว่าหน่วยงานนั้นจะมีวัตถุประสงค์แสวงหากาไรมา
แบ่งปันกันหรือไม่
(๓) การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอื่นนอกจากตาแหน่งที่ดารงอยู่
(๔) กิจกรรมอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแสดงรายได้ที่ได้จากการ
ดารงตาแหน่ง การประกอบอาชีพ วิชาชีพหรือกิจกรรมอื่นตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ด้วย
ในกรณีที่มีความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งความเปลี่ยนแปลงดังกล่าว
ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบความเปลี่ยนแปลงนั้น
ตาแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงข้อมูลตามวรรคหนึ่ง และการ
แจ้งความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๘ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดให้มีหน่วยงานพิเศษขึ้นภายในสานักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยมีฐานะไม่ต่ากว่าสานักหรือเทียบเท่า และมีบุคลากรที่เพียงพอกับภารกิจเพื่อ
รับผิดชอบในการกากับดูแลและการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนให้คาปรึกษาแนะนาแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและ
ประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญ ญัตินี้ รวมทั้งดาเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและ
จริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทาความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
เพื่อประโยชน์ แก่การป้ องกัน การกระทาความผิ ดเกี่ยวกับ การขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่ ว นบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดทาข้อกาหนดและคู่มือการปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าที่
ของรัฐรวมทั้งเอกชนตามพระราชบั ญญัตินี้ และมีหน้าที่ตอบข้อหารือที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหารือว่า
การกระทาที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะกระทาเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวมตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ ทั้งนี้ โดยต้องตอบข้อหารือภายในหกสิบวันนับ แต่วันที่ได้รับข้อหารือ และจะ
ปฏิเสธไม่ตอบข้อหารือเพราะเหตุที่เรื่องนั้นยังไม่เกิดขึ้นไม่ได้
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระทาการไปตามการตอบข้อหารือของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยสุจริต ย่อมไม่มี
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๙ ให้ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. ด าเนิ น การไต่ ส วนข้ อ เท็ จ จริ ง และวิ นิ จ ฉั ย การกระท าตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยให้นาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรสหรือบุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลตามมาตรา ๕ วรรคห้า
ผู้ใดกระทาการอันเป็นความผิดตามมาตรา ๕ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
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หรือทั้งจาคุกทั้งปรับ ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองต้องระวาง
โทษสองเท่าของโทษที่กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗ โดยไม่
แจ้งรายงานหรือหรือไม่ส่งมอบทรัพย์สินภายในเวลาที่กาหนด ต้องระวางโทษจาคุกไม่เ กินสามปี หรือปรับไม่เกินหก
หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกินห้า
แสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่ง แสนบาท หรือทั้ง
จาทั้งปรับ
มาตรา ๒๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจไม่แสดงข้อมูล รายได้ หรือความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลหรือรายได้
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาที่มาตรา ๑๗ กาหนด หรือจงใจแสดงข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วยข้อความอันเป็นเท็จ
หรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ ทราบ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจา
ทั้งปรับ
มาตรา ๒๕ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อยู่ในอานาจของศาลซึ่งมีเขตอานาจเหนือคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบ
มาตรา ๒๖ ประธานกรรมการ กรรมการ อนุกรรมการ พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือบุคคลที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. มอบหมาย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ผู้ใดกระทา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ต้องระวางโทษสองเท่าของโทษที่กฎหมายกาหนดไว้สาหรับความผิดนั้น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้ง สองสภาจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้าของ
จานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจานวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน หรือ
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหาว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติผู้ใดกระทา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้โดยยื่นต่อประธานรัฐสภาพร้อมด้วยหลักฐานตามสมควร หากประธานรัฐสภาเห็นว่ามี
เหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาตามที่ถูกกล่าวหา ให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธานศาลฎีกา
เพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้ไต่สวนอิสระ
มาตรา ๒๗ ในวาระเริ่มแรกมิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๕ วรรคสอง (๕) มาใช้บังคับจนกว่าจะมีระเบียบ
ตามมาตรา ๕ วรรคหก
ให้ดาเนินการจัดให้มีระเบียบตามมาตรา ๕ วรรคหก ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วันที่พระราชบัญญัติ
นี้ใช้บั งคับ ในกรณีที่หน่ วยงานใดยังมิได้ดาเนิน การให้ แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ นาระเบียบที่ออกโดย
คณะรัฐมนตรีมาใช้บังคับ แก่เจ้าหน้ าที่ของรัฐซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาหรือกากับดูแลของหน่วยงานนั้นด้วยโดยอนุโลม
จนกว่าจะได้มีการออกระเบียบนั้น

คู่มือ กำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอเชียงกลำง

47
มาตรา ๒๘ มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๙ มาใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากตาแหน่งหน้าที่ไปก่อน
วันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๒๙ ให้ ป ระธานศาลฎี ก า ประธานศาลปกครองสู งสุ ด และประธานกรรมการป้ อ งกั น และ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของตน
ข้ อ บั ง คั บ ระเบี ย บ และประกาศตามพระราชบั ญ ญั ติ นี้ ที่ มี ผ ลเป็ น การทั่ ว ไป เมื่ อ ได้ ป ระกาศใน
ราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ เว้นแต่ประกาศตามมาตรา ๓ มาตรา ๕ มาตรา ๙ และประกาศกาหนดตาแหน่ง
ของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐตามมาตรา ๑๗ ให้ ใช้บั งคับได้เมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป

ผู้รับสนองพระราชโองการ
.........................................
นายกรัฐมนตรี
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