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คำนำ
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของสานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง ได้
รวบรวมหลักการและแนวคิด พร้อมตัวอย่างเพื่อการบริหารจัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพลตามอานาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพื่อให้เกิด
ประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ในหลายรูปแบบไม่เฉพาะในรูปของตัว
เงินหรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วยคู่มือเล่มนี้
จะนาเสนอถึงหลักการ แนวคิด กรณีตัวอย่างพร้อมข้อเสนอแนวทางนาไปปรับใช้ในการบริหารจั ดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ให้หมดไปในที่สุด
หวั ง เป็ น อย่ า งยิ่ ง ว่ า คู่ มื อ เล่ ม นี้ จ ะเป็ น ประโยชน์ ต่ อ ผู้ บ ริ ห าร ข้ า ราชการบุ ค ลากร
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง รวมถึงผู้มารับบริการและประชาชนทั่วไปที่ให้ความสนใจศึกษา
แนวทางเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ นในการบริ ห ารและเพื่ อ ให้ ก าร
ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลอย่างสูงสุดต่อไป
สานักงานสาธารณสุขอาเภอทุ่งช้าง
มกราคม 2565
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ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict Of Interests Of Interests )
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of
interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิ
ชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

ควำมหมำย : สำนักงำน ก.พ.
สถานการณ์ ห รื อ การกระท าของบุ ค คล (ไม่ ว่ า จะเป็ น นั ก การเมื อ ง ข้ า ราชการ พนั ก งานบริ ษั ท
ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ ในตาแหน่ง
นั้น การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อ
กันมาจนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทาความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ ที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม) แต่กลั บตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึ งถึง
ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ้อง

ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสากล คือ Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) นิยามว่าเป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๓ ประเภท คือ
๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน
และสาธารณะเกิดขึ้น
๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี
แต่จริงๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพก็อาจนามาซึ่งผลเสียไม่น้อย
กว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตนอย่างมี
จริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องทาให้คนอื่น ๆ รับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง
๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อน
กับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต

หน้ำที่ทับซ้อน (conflict of duty)
หน้าที่ทับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests) มี ๒ ประเภท
๑. ประเภทแรก เกิ ด จากการที่ เ จ้ า หน้ า ที่ มี บ ทบาทหน้ า ที่ ม ากกว่ า หนึ่ ง เช่ น เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ใ น
หน่วยงานและ เป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจาหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะ
บทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้ อาจทาให้ทางานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิด
กฎหมาย ปกติหน่วยงานมัก
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มีกลไกป้ องกัน ปั ญหานี้ โ ดยแยกแยะบทบาทหน้า ที่ต่า งๆ ให้ ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โ ดยเฉพาะอย่างยิ่ ง ใน
หน่วยงานที่มกี าลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถทางานบางอย่างที่คนอื่นๆ ทาไม่ได้ คนส่วนใหญ่
ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง
๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทาบทบาท
หน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้นทาให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนามาใช้เป็นประโยชน์ แก่การทาบทบาทหน้าที่
ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้านาข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลาเอียง/อคติต่อคน
บางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่น
คือ การตัดสินใจทาหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนามาจัดการกับหน้าที่
ทับซ้อนได้

ควำมหมำยและประเภทของกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
ควำมขัด แย้ง (Conflict )สถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่ล งรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไม่
สามารถตัดสินใจกระทาอย่างใดอย่ างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิด
แนวทางปฏิบัติ หรือผลประโยชน์
ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interests)เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับ โดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะ
สนองตอบความต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรามีพฤติกรรม
ต่างๆ เพื่อสนองความต้องการทั้งหลาย (เพ็ญศรี วายวานนท์ , 2527 : 154, 2527 : 154 ,2527 : 154 )
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สำธำรณะ (Public Interests)หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ให้
ประโยชน์สุขแก่บุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะยังหมายรวมถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกใน
สังคม

ควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict Of Interests)
เป็นสถานการณ์ที่บุคคลในฐานะพนั กงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ตาแหน่งหรืออานาจหน้าที่ในการ
แสวงประโยชน์แก่ตนเอง กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือความเสียหาย
ต่อประโยชน์สาธารณะ คาอื่นที่มีความหมายถึงความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม ได้แก่ การมี
ผลประโยชน์ทับซ้อน ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของผู้ดารงตาแหน่งสาธารณะ และรวมถึงคอร์รั ปชั่นเชิง
นโยบาย คอร์รัปชั่นสีเทา

ปัจจัยที่ทำให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
เจ้าหน้าที่รัฐมีความสัมพันธ์กับรัฐ 2 สถานะ คือ 1.) เป็นผู้ใช้อานาจรัฐ และ 2.) ประชาชน ในฐานะ
ผู้ใช้อานาจรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐจะทาอะไรต้องมีกฎหมายให้อานาจ และในฐานะประชาชน เจ้าหน้าที่รัฐจะทาอะไรก็ได้
ถ้าไม่มีกฎหมายห้าม ดังนั้นในงานปฏิบัติหน้าที่ราชการเจ้าหน้าที่รัฐต้องแยกเรื่องตาแหน่งหน้าที่กับเรื่องส่วนตัว
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ออกจากกัน ห้ ามกระทาการใดที่ขัดกัน ระหว่างประโยชน์ส่ ว นตนกับประโยชน์ส่ว นรวม และเจ้าหน้าที่รัฐ พึง
หลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทาให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1. มีฐานความคิดในลักษณะบูรณาการ ไม่สามารถแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับเรื่องส่วนรวมออก
จากกันได้อย่างสิ้นเชิง
2. มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทางการเมือง
3. มีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินที่สุรุ่ยสุร่าย ทาให้รายรับไม่สมดุลกับรายจ่าย
4. มีความจาเป็นในการรักษาตัวรอด เพื่อลดการเผชิญปัญหา เน้นเรื่องวัตถุนิยม การอยากมีอยากได้
5โครงสร้างทางการบริหาร และการมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุล ฝ่ายตรวจสอบยังขาดความเข้าใจ
และระบบการตรวจสอบยังไม่มีประสิทธิภาพ
6. ปัจจัยด้านกฎหมาย บทลงโทษทางกฎหมายยังไม่เพียงพอต่อการป้องกันและปราบปราม

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

พฤติกรรมที่เข้ำข่ำยผลประโยชน์ทับซ้อน
เจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีจิตสานึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ ส่ ว นตนเสมอตัว อย่ า งพฤติ ก รรมที่ เข้ า ข่ า ยผลประโยชน์ทั บ ซ้ อ นหรือ เข้ า ข่ า ยความขั ด แย้ง ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมไทยได้แก่
1. การรับของขวัญหรือการรับประโยชน์ เป็นการรับของขวัญและความสะดวกสบายที่เกิน ความ
เหมาะสมซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจการปฏิบัติงานในหน้าที่ ในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญ
2. การหาประโยชน์ให้กับตนเองครอบครัว หรือพวกพ้อง เป็นการใช้ตาแหน่งหน้าที่เพื่อตนเองมีส่วน
ได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานต้นสังกัด โดยเฉพาะการจัดซื้อจัดจ้าง
3. การทางานหลั งเกษียน เป็นการทางานหลั งออกจากราชการโดยใช้ความรู้ประสบการณ์ห รื อ
อิทธิพลจากที่เคยปฏิบัติหน้าที่ราชการมารับงานหรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง หรือลาออกจาก
ราชการเพื่อไปทางานในหน่วยงานที่ดาเนินกิจการประเภทเดียวกัน
4. การทางานพิเศษเป็นที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัท ดาเนินธุรกิจที่แข่งขัน หรือรับงานจากหน่วยงานต้น
สังกัด
5. การรับรู้ข้อมูลภายในเป็นการนาข้อมูลลับราชการไปเปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์
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ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือนาข้อมูลของทางราชการไปเปิดเผยให้ แก่ญาติหรือพวกพ้อง เพื่อแสวงหา
ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น
6. การนาทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นของส่วนตนเป็นการนาทรัพย์สินของ
หน่วยงานไปใช้ในงานส่วนตัว
7. การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมืองเป็นการใช้งบสาธารณะใน
การหาเสียงหรือการนาองค์การสาธารณะ

หลักกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ปกป้องประโยชน์สาธารณะ
การปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรกซ้อนรวมถึงความเห็นและทัศนคติส่วนบุคคลมี
ความเป็นกลางไม่มีอคติลาเอียง
2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด
เปิดโอกาสให้ตรวจสอบหรือการเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตัวหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่
3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
การปฏิบัติตนที่ยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่ในการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์
ทับซ้อนโดยเฉพาะผู้บริหารต้องเป็นแบบอย่าง
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กรสร้างสภาพแวดล้อมที่สนับสนุนการหลีกเลี่ยงประโยชน์ทับซ้อนและสร้าง
วัฒนธรรมแห่งความซื่อสัตย์
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แนวทำงกำรจัดกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
กำรให้ – กำรรับของขวัญ และผลประโยชน์
หลั กการและแนวคิด นี้ ส ามารถประยุ กต์ ใช้ป ระกอบการดาเนิ น การตามนโยบายการให้ แ ละรั บ
ของขวัญและผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการ ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑
และประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลั กเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓

เจตนำรมณ์
เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ว่าจะต้องตัดสินใจ และกระทาหน้าที่ โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลักปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล
หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ทาให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และการ
กระทาหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบย่อมทาลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน กระทบต่อความถูกต้อง
ชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย

อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในควำมหมำยนี้
ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพย์สินสิ่งของบริการหรืออื่น ๆ ที่มี
มูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และ
ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้
ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิงการต้อนรับ ให้ที่พัก
การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรกานัล บัตรลดราคาสินค้า
หรือบริการ และเงิน เป็นต้น
ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใด ๆหรือ
บริการใด ๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วยความชอบส่วน
ตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่น ๆ
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ข้อเสนอแนะในกำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรให้-รับของขวัญและหรือผลประโยชน์อื่นใดในทำงปฏิบัติ
เราจะจัดการอย่างไรการจะรับของขวั ญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ มี ๓ คาถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจ
ว่าจะรับหรือไม่รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ คือ
๑) เราควรรับหรือไม่
๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่
๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่
๑. เรำควรรับหรือไม่
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ หรือเป็น
การรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ
๑) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใด ๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใด ๆที่สามารถ
เปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและอาจเข้าข่ายการรับ
สินบนการถูกเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรนามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ
- ทาไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนคาขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตน
หรือไม่
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการทางานในอนาคตถ้า
ท่านทางานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษเช่น งานตรวจสอบภายใน
และงานตรวจคุณภาพต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาตต่าง ๆ ฯลฯ ท่านจะต้อง
ปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น
๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมหรือไม่ หาก
การรับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมแล้วผลประโยชน์ส่วนตนที่
ได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติโดย
มิชอบการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิชอบ
และการทุจริตคอร์รัปชัน ในแต่ละส่วนราชการควรกาหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง
โดยส่วนราชการที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควรกาหนดนโยบายด้านนี้อย่างเคร่งครัด
มากกว่าหน่วยงานอื่น ๆ หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานที่ว่า “การกระทาและการตัดสินใจใด ๆ
จะต้องกระทาด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการและปกป้องผลประโยชน์ของ
สังคมไทยโดยรวม”
ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใด ๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ทาให้เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือ
ไว้วางใจที่ประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมประการสาคัญ สมาชิกทั้งหมด
ในสังคมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิปไตยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะ
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ผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยกระทาและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อม
รับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง เที่ยงธรรมตลอดเวลาที่มีอาชีพรับข้าราชการ
“ไม่ว่ำของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่ำเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรรับ
เพรำะก่อให้เกิดควำมรู้สึกผูกพันหรือพันธะกับผู้ให้ และอำจก่อให้เกิดควำมเสื่อมศรัทธำต่อประชำชน”
๒. เรำต้องรำยงำนหรือไม่
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้
๑) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญหรือประโยชน์
จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุค คลที่กาลังจะมาทาการค้า การสัญญาว่าจะให้ -รับกับองค์กรหรือบุคคลที่จะขอทา
ใบอนุ ญ าตหรื อ รั บ การตรวจสอบด้ า นต่ า ง ๆ ฯลฯหน่ ว ยงานควรก าหนดนโยบายด้ า นนี้ ใ ห้ เ คร่ ง ครั ด และมี
กระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ
๒) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้น ๆ ทางานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและต้องการ
ความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับองค์กรและ
ระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้แน่ใจที่สุดว่า
ตัว ท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรม และจะไม่ถูกตั้งข้อสงสั ย แม้ว่าหน่ว ยงานของท่านมิได้กาหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ และมิได้กาหนดให้รายงานการรั บของขวัญและผลประโยชน์
ท่านควรดารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้น ๆ
หลักการการกาหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้องให้องค์กร
เก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่ าน้อยกว่า ๓,๐๐๐.บาท ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
แนวทำงปฏิบัติในกำรพิจำรณำเกี่ยวกับกำรให้-รับของขวัญและ หรือผลประโยชน์อื่นใด
ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูปเครื่องประดับโบราณ ฯลฯ
แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้น ๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด
ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐.- บาทไม่ต้องรายงานและอาจ
เก็บเป็นของตนเองได้
ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐.- บาท ต้องรายงานหน่วยงานและ
ลงทะเบียนไว้ และเจ้าหน้าที่มีความจาเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่าสมควรให้ข้าราชการ
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หรื อเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐ คนนั้ น ๆ รั บ ทรั พย์ สิ นดังกล่ าวหรื อไม่ห รื อ ให้ ส่ งมอบเป็นทรัพย์สิ นขององค์ กร เพื่อใช้
ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสมองค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไปเช่น ของขวัญในการย้ ายหน่วยงานในขณะดารงตาแหน่งเดิมของขวัญในโอกาส
เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพื่อนร่วมงานให้เมื่อเจ็บป่วย ฯลฯ
ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ คุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คนเดียวกันกลุ่มเดียวกัน หรือ
ผู้ ให้ มีความสั มพัน ธ์กัน หลาย ๆ ครั้ ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐.- บาท ต้องรายงานของขวัญ หรื อ
ผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ
ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จ ากผู้รับบริการ แม้จะต่างคนต่างกลุ่มเพื่อเป็นการ
ขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐.- บาทต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์
แต่ละอย่างนั้น
ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชนองค์กรเอกชน) ที่ได้
อย่างสม่าเสมอ บ่อยครั้ง อาจทาให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน ก่อให้เกิดอคติในการให้บริการ
ของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ
เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่)ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะ
อยู่ในสถานการณ์ใด ๆ
๓. เรำจะเก็บรักษำไว้เองได้หรือไม่
ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐.- บาท ถ้าเกินกว่านี้ ส่วนราชการต้องพิจารณา
ตัดสินว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้น ๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่ หรือเป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ และ
ส่วนราชการพิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร
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สถำนกำรณ์ตัวอย่ำง
กินหมึกกินกระดำษ
พนักงานอัยการได้เป็นโจทก์ฟ้องนายโอหัง ตาแหน่งสาธารณสุขอาเภอเป็นจังเลย สรุปว่านายโอหังได้
เบิ ก เงิ น นอกงบประมาณประเภทเงิ น บ ารุ ง ของสถานบริ ก ารสาธารณสุ ข จ านวน 9,000 บาท ในบั ญ ชี
ธนาคารกรุงไทย จากัด แล้วเบียดบังเอาเงินไปเป็นของตนหรือของผู้อื่นโดยทุจริต และสั่งการให้ผู้ช่วยสาธารณสุข
อาเภอ จั ดทาเอกสารบั น ทึก ข้ อความเรื่ อ งขออนุ มัติยื มเงิน บารุ งของสถานบริ การสาธารณสุ ขเพื่ อจัด ซื้ อ วั ส ดุ
สานักงานคือกระดาษโรเนียวกระดาษไขและหมึกโรเนียวเป็นเงิน 9,000 บาท แล้วนายโอหังลงลายมือชื่ออนุมัติ
ให้ยืมเงินดังกล่าวโดยลงวันที่ย้อนหลังซึ่งความจริงแล้วไม่ได้มีการซื้อวัสดุดังกล่าวและนายโอหังได้ขอให้ห้างหุ้นส่วน
จ ากั ด วิ ท ยาออกใบเสร็ จ รั บ เงิ น เป็ น ค่ า วั ส ดุ ส านั ก งานรว มเงิ น 9 ,000 บาทให้ ต นเพื่ อ น าไป ใช้
เป็ น พยานหลั ก ฐานยื น ยั น ว่ า ได้ ซื้ อ สิ น ค้ า ดั ง กล่ า วจากห้ า งหุ้ น ส่ ว นจ ากั ด วิ ท ยาอั น เป็ น ความเท็ จ ซึ่ ง ความจริ ง
ไม่ได้มีการซื้อสิ น ค้ า และมิ ไ ด้ จ่ ายเงิน ตามใบเสร็จรับเงินดั ง กล่ าวแต่อ ย่างใดศาลชั้น ต้น พิ พากษาว่า นายโอหั ง
มี ค วามผิ ด ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 (เจ้ า พนั ก งานยั ก ยอกทรั พ ย์ ) และมาตรา 162 (1)
(เจ้าพนักงานรับรองเอกสารเท็จ ) ลงโทษจาคุกรวม 6 ปี จาเลยฎีกาว่าตนไม่มีความผิดตามประมวลกฎหมาย
อาญามาตรา 147 ศาลฎีกาพิจารณาแล้วเห็นว่า
“จาเลยรับราชการในตาแหน่งสาธารณสุขอาเภอเป็นเจ้าพนักงานตามกฎหมาย มีหน้าที่รักษาเงิน
ตามที่โจทก์ฟ้องเมื่อจาเลยถอนเงินดังกล่าวมาแล้วเบียดบังเอาเป็นของจาเลยเสียโดยทุจริต แม้เงินดังกล่าวจะเป็น
เงินของสถานีอนามัยไม่ใช่เงินของสานักงานสาธารณสุขอาเภอที่จาเลยเป็นเจ้าพนักงานอยู่และเงินดังกล่าวเป็นเงิน
บารุงนอกงบประมาณดังที่จาเลยฎีกาก็ตามการกระทาของจาเลยเข้าลักษณะเป็นเจ้าพนักงานมีหน้าที่รักษาทรัพย์
แล้วเบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตนโดยทุจริตจึงมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147 ดังที่โจทก์ฟ้อง”
พิพากษายืนคาพิพากษาศาลฎีกาที่ 7797 / 2538 และจังหวัดได้ลงโทษไล่นายโอหังออกจากราชการอีกด้วย

น้ำเกลือของหมอ
นางเงิน ตาแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ ได้รักษาพยาบาลนางสวยที่บนสถานีอนามัยซึ่ง
มีอาการ คลื่นไส้อาเจียน เวียนศีรษะ ท้องเสีย และความดันความดันโลหิตต่า นางเงินได้คิดค่าให้น้าเกลือทาง
เส้นเลือด เป็นเงิน 200 บาท โดยไม่ได้ออกใบเสร็จรับเงินให้เพราะเป็นน้าเกลือส่วนตัวของนางเงิน ต่อมาได้มี
ผู้ร้องเรียนในเรื่องนี้ นอกจากนี้นางเงินซึ่งมีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดการอบรมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ยังได้
เรียกเก็บเงินจากนายหมุด ซึ่งเข้าอบรมเป็น อสม. โดยอ้างว่าเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการอบรมและได้นาเงินดังกล่าว
ไปใช้ส่วนตัว พฤติการณ์ของนางเงินดังกล่าว เป็นการกระทาผิดวินัยอย่างไม่ร้ายแรง ฐานอาศัยตาแหน่งหน้าที่
ราชการของตนหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเอง และฐานกระทาการหาผลประโยชน์อันอาจทาให้เสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
ของตาแหน่งหน้าที่ราชการมาตรา 83 (3) และมาตรา 83 (5) ประกอบมาตรา 84 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551 ลงโทษตัดเงินเดือนจานวน 5% เป็นเวลา 3 เดือน
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ให้เงิน = น้ำหนักไม่เกิน
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบน้าหนักรถยนต์รับค่าตอบแทน จานวน ๒๗ ครั้ง เป็นเงินรวม หนึ่งแสนหนึ่งพัน
บาทถ้วน เพื่อให้การอนุญาตรถบรรทุกที่บรรทุกสินค้าที่มีน้าหนักเกินกว่าที่กฎหมายกาหนดให้ขนส่งสินค้าได้
กรณีเช่นนี้นอกจากจะเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ผิดวินัยขั้นไล่ออกจากราชการแล้วยังมีโทษ
ทางอาญาแผ่นดินด้วย ในการพิจารณาวินิจฉัยโทษทางอาญา ผู้พิพากษาได้ระบุเหตุผลว่าการกระทา ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้น ก่อให้เกิดความไม่ปลอดภัยต่อสาธารณชน ทาลายทรัพย์สินสาธารณะ (ถนน) เป็นการสมยอมของ
เจ้าหน้าที่ ยอมให้ผู้รับบริการกระทาผิดกฎหมาย และเป็นการให้ผลประโยชน์ในทางมิชอบต่อบริษัทที่เป็นเจ้าของ
กิจการรถบรรทุก รวมทั้งเจ้าของสินค้าและสั่ง ลงโทษจาคุกเป็นเวลา ๑ ปี โดยไม่รอลงอาญา

โทษของกำรฝ่ำฝืน
เจ้าหน้าที่รัฐต้องเป็นผู้มีจิตสานึกที่ถูกต้องและมีจริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ราชการเพื่อส่วนรวม
ตลอดเวลา พฤติกรรมความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมอาจเกิดขึ้นได้โดยเจตนา
หรือไม่ก็ตามถือเป็นพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนย่อมส่งผลให้ถูกลงโทษ
ตักเตือน ตัดเงินเดือนจนกระทั่งถึงขั้นไล่ออก ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน
นอกจากนั้นหากพฤติกรรมความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมเข้า
ข่ายการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริต และสามารถพิสูจน์ได้ว่าเจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้นมีการรับผลประโยชน์ทับซ้อน หรือเข้า
ร่วมการมีพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิด
จริงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษอาญาด้วย
ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่
ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาและ พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 กาหนดโทษของการฝ่าฝืน
บทบัญญัติมาตรา 100มาตรา 101หรือมาตรา 103 ต้องระวังโทษจาคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกิน 60,000
บาทหรือทั้งจาทั้งปรับ

สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง

ขอบังคับสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุขว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรสำนักงำนปลัดกระทรวง
สำธำรณสุข 2560 (ประกำศ ณ วันที่ 4 ตุลำคม พ.ศ. 2560)
สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นส่วนราชการ ที่มีหน้าที่หลักในการให้บริการด้านการแพทย์
และสาธารณสุ ขแก่ ป ระชาชน เพื่อให้ ป ระชาชนมีสุ ขภาพที่ดี และสามารถเข้า ถึ งบริ ก ารสาธารณสุ ข ทุ ก ด้ า น
สอดคล้องกับสภาพปัญหาของแต่ละพื้นที่ โดยให้บริการประชาชนอย่างเป็นธรรมครอบคลุมและมีมาตรฐาน
ดังนั้นการที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้แก่ประชาชนอย่างคุณภาพ จึงขึ้นอยู่กับการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการ ซึ่งต้อง
มีจิตสานึกในหน้าที่กระทาในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม เสีย สละ และมุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นที่ตั้ง ดาเนินการ
ภายใต้วิสัยทัศน์ “สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นหน่วยงานหลักในการกาหนดทิศทาง กากับดูแล
สนับสนุน และจัดบริการสุขภาพอย่างมีส่วนร่วมเพื่อประชาชนสุขภาพดี”
ส านั กงานปลั ดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดทาจรรยาข้าราชการตามกรอบมาตรฐานวิชาชีพ
โดยการมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ทั้งในราชการบริหารส่วนกลางและ
ราชการบริหารส่วนภูมิภาค ซึ่งมีเจตนารมณ์เพื่อให้ข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นผู้มีความ
ประพฤติดี สานึกในหน้าที่ โดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรมและประโยชน์สาธารณะเป็นที่ตั้ง เป็นข้าราชการที่ดี
มีเกียรติมีศักดิ์ศรี สร้างความเลื่อมใสศรัทธา ความเชื่อถือและยกย่องจากประชาชน
อาศัยอานาจ ตามความในมาตรา 78 และมาตรา 79 แห่งพระราชบัญญั ติระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ. 2551 สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้กาหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสานักงาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 ไว้โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ
1.1 ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น
1.2 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ยึ ด ถื อ ผลประโยชน์ ข องทางราชการมากกว่ า
ประโยชน์ส่วนตน
1.3 มีความรับผิดชอบต่อผลงานที่ได้กระทาไปแล้ว
1.4 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถเสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ราชการจนงานสาเร็จ
ถูกต้องตามมาตรฐานของงาน
1.5 ปฏิบัติหน้าที่โดยตั้งอยู่ในความไม่ประมาท
1.6 รักษาและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ
1.7 เป็นแบบอย่างที่ดีในการดารงตนรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของหน่วยงานราชการ
ข้อ 2 ยืนหยัดและยึดมั่นในสิ่งที่ถูกต้อง
2.1 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือความถูกต้องตามหลักวิชาการกฎหมายและกรอบนโยบาย
2.2 ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของประชาชน
2.3 มีความกล้ายืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
2.4 ไม่ตกอยู่ใต้อิทธิพล ไม่ใช้อิทธิพล และไม่ใช้อานาจในทางที่ไม่ถูกต้องในการปฏิ บัติงาน
ตลอดจนการดารงชีวิตส่วนตน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในองค์กรทุกรูปแบบ
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2.5 มีสัจจะและไม่สัญญาใดใดกับบุคคลอื่นโดยมุ่งประโยชน์หรือความก้าวหน้าของตน
ข้อ 3 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค
3.1 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความสุ ภ าพมี น้ าใจเอื้ อ อาทรมี จิ ต บริ ก ารต่ อ ผู้ ม ารั บ บริ ก าร
ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมรวดเร็วและถูกต้องโดยไม่คานึงถึงฐานะเชื้อชาติศาสนา
สังคมหรือลัทธิทางการเมือง
3.2 ไม่กระทาการใดอันเป็นการช่วยเหลือถามหรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
3.3 ให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารแก่ ป ระชาชนได้ อ ย่ า งครบถ้ ว นถู ก ต้ อ ง ทั น การณ์ และไม่ บิ ด เบื อ น
ข้อเท็จจริง
ข้อ 4 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้
4.1 กาหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน
4.2 ให้ประชาชนสามารถมีส่วนร่วมในการตัดสินใจ และตรวจสอบการทางานของภาครัฐ
โดยเปิดเผยหลักเกณฑ์ ข้อมูล ขั้นตอน ระยะเวลา และวิธีการปฏิบัติงานที่ได้กาหนดไว้
ตามกรอบของกฎหมายตามความเหมาะสมอย่างทั่วถึงและง่ายต่อการเข้าถึงข้อมูล
4.3 ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการเพื่อเอื้อประโยชน์ให้ตนหรือผู้อื่น
หรืออันเป็นภัยต่อประชาชนและประเทศชาติ
4.4 เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไว้พร้อมสาหรับการตรวจสอบ
ข้อ 5 มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
5.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ใส่ใจ ระมัดระวัง รวดเร็ว ทันเวลา และมีคุณภาพ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายโดยวิธีการกระบวนการที่ถูกต้องและเป็นธรรม
5.2 พั ฒ นาตนเองให้ เ ป็ น ผู้ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ มี ค วามคิ ด ริ เ ริ่ ม สร้ า งสรรค์ แ ละ
ความชานาญในการปฏิบัติงานโดยใส่ใจ และเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การทางานของตนเอง ใส่ใจความก้าวหน้าทางวิชาการเพื่อพัฒนาองค์กรและวิชาชีพ
5.3 ปรับปรุงวิธีการ กระบวนการทางาน ตลอดจนกฎเกณฑ์ที่ไม่ชอบธรรม ที่เป็นอุปสรรค
ต่อการบริการประชาชน
5.4 ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อให้ภารกิจบรรลุผลและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม
5.5 ให้ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียร่วมในการปฏิบัติราชการ
ข้อ 6 ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
6.1 ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีที่ดีงามของสังคมนาคาสอนทางศาสนา
เป็นแนวทางในการดารงชีวิตด้วยความเรียบง่าย ประหยัด เหมาะสมกับฐานะของตน
และสังคม โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
6.2 มี ค วามซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต อดทน และมี ค วามเพี ย ร ใช้ ค วามรู้ ส ติ ปั ญ ญา คุ ณ ธรรม
เป็นภูมิคุ้มกันในการดาเนินชีวิต
6.3 การดาเนินการใดๆต้องมีเหตุผลและใช้ความรู้ตามหลักวิชาการมาพิจารณาให้เชื่อมโยง
กันอย่างรอบคอบและระมัดระวังโดยคานึงถึงประโยชน์ต่อส่วนรวมเป็นสาคัญ
ข้อ 7 ปฏิบัติตนตามค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
7.1 มีความรักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์
7.2 ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน
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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 รู้จักดารงตนอยูโ่ ดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
7.12 ประโยชน์ของส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง
กลไกกำรขับเคลื่อนจรรยำข้ำรำชกำรสำนักงำนปลัดกระทรวงสำธำรณสุข
ข้ อ 1 ผู้ บ ริ ห ารต้ อ งเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นการประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต ามจรรยาข้ า ราชการส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อ 2 ผู้บริหารต้องเห็นความสาคัญในการส่งเสริมจรรยาข้าราชการโดยกาหนดนโยบายและจัดทา
แผนปฏิบัติในการส่งเสริมให้ข้าราชการปฏิบัติตามจรรยาของข้าราชการ
ข้อ 3 ประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการทุกคนได้ทราบจรรยาที่ควรปฏิบัติและยืนยันว่าจะยึดมั่นปฏิบัติ
จรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
ข้อ 4 ให้ ห น่ ว ยงานจั ดอบรมส่ งเสริมความรู้เกี่ยวกับจรรยาข้าราชการส านั กงานปลั ด กระทรวง
สาธารณสุขหรือบูรณาการเข้ากับการอบรมในโครงการต่างๆเป็นระยะอย่างต่อเนื่องในการเป็นข้าราชการที่ดี
ข้อ 5 คัดเลือกหน่วยงานและบุคลากรที่มีพฤติกรรมที่ดีเด่นทางด้านจรรยาเพื่อประกาศยกย่องเป็น
แบบอย่างที่ดี
ข้อ 6 ให้หน่วยงานกาหนดหลักเกณฑ์ในการบังคับใช้จรรยาข้าราชการสานักงานปลั ดกระทรวง
สาธารณสุ ข เช่น การให้ ร างวัล การให้ โ อกาสปรับปรุงและพัฒ นาตน และการลงโทษส าหรับผู้ ฝ่ าฝื นจรรยา
ข้าราชการที่เป็นการกระทาผิดวินัย
ทั้งนี้ให้ข้าราชการปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
พ.ศ. 2560 อย่างครบถ้วน การไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่ความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือนหรือ
นาไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ได้รับการพัฒนา หากเป็นความผิดวินัยผู้บังคับบัญชา
ด าเนิ น การทางวิ นั ย อนึ่ ง ให้ พ นั ก งานราชการ พนั ก งานกระทรวงสาธารณสุ ข และลู ก จ้ า งของส านั ก งาน
ปลัดกระทรวงสาธารณสุขทั้งในราชการบริ หารส่วนกลางและราชการบริหารส่วนภูมิภาค ถือปฏิบัติตามข้อบังคับ
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2560 โดยอนุโลม
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หลักกำร
กระทรวงสาธารณสุขตระหนักถึงความจาเป็นพื้นฐานที่ต้องมีความพอมีพอกินพอใช้ของบุคลากร โดย
น้อมนาแนวพระราชดาริในพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชที่พระราชทานมานานกว่า 30 ปีเป็น
แนวทางการดารงชีวิต เพื่อนาไปสู่ “ความสุข” ในการดาเนินชีวิตอย่างแท้จริง อันจะส่งผลดีต่อการปฏิบัติงานใน
ที่สุด

นิยำม
หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ประกอบด้วย
1. ความพอประมาณ คือ ความพอดีที่ไม่น้อยเกินไปและไม่มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น เช่น การ
ผลิตและการบริโภคที่อยู่ในระดับพอประมาณ
2. ความมีเหตุผล คือ การตัดสินใจเกี่ยวกับระดับความพอเพียงนั้น จะต้องเป็นไปอย่างมีเหตุผล โดยพิจารณาจาก
เหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจากการกระทานั้น ๆ อย่างรอบคอบ
3. ภูมิคุ้มกัน คือ การเตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลงด้านต่าง ๆที่จะเกิดขึ้น โดยคานึงถึง
ความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่าง ๆ ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต
4. เงื่อนไขความรู้ประกอบด้วย ความรอบรู้เกี่ยวกับวิชาการต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนา
ความรู้เหล่านั้นมาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในการปฏิบัติ
5. เงื่อนไขคุณธรรม ที่จะต้องเสริมสร้าง ประกอบด้วย ความตระหนักในคุณธรรมมีความซื่อสัตย์สุจริตและมี ความ
อดทน มีความเพียร ใช้สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
แนวปฏิบัติ
1. ใช้จ่ายอย่างประหยัด พอดีมีเงินออม ไม่ก่อหนี้เป็นผู้ที่มีความสามารถในการบริหารจัดการเงิน ไม่ให้กระทบต่อ
การดดารงชีวิตและการปฏิบัติงาน
2. ดารงตนด้วยความพอเพียง ไม่เบียดเบียนตนเองหรือผู้อื่น
3. พัฒนาตนเองให้คิดแบบมีเหตุผล รู้จักตน รู้จักประมาณ รู้จักบุคคล และรู้จักชุมชนมีความคิดแบบรอบด้าน
สามารถในการวิเคราะห์ปัญหาและแก้ปัญหาด้วยเหตุผล รู้เท่าทันการเปลี่ยนแปลง
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ตัวอย่ำงที่1
แบ่งรายได้เป็นหมวดหมู่ เพื่อการใช้จ่ายปกติเพื่อการออม เพื่อสถานการณ์ฉุกเฉินรวมทั้ง จัดทาบัญชีครัวเรือน
เพื่อให้สามารถคานวณรายได้ค่าใช้จ่าย เงินคงเหลือ เพื่อการใช้จ่ายอย่างมีเหตุผล หลีกเลี่ยงการเป็นหนี้สิน
ทีไ่ ม่จาเป็น
ตัวอย่ำงที่ 2
พึงราลึกว่าความพอเพียงเป็นหลักการสาคัญในการปฏิบัติงานซึ่งบุคลากรทุกระดับควรยึดถือ
ตัวอย่ำงที่3
มีทักษะในการใช้เหตุผลในการดารงชีวิตและการปฏิบัติงาน มีสติและข่มใจตนเองไม่ให้ทาสิ่งผิด
ตัวอย่ำงที่ 4
ความพอเพียงไม่ใช่เพียงเป็นแนวทางในการแก้ปัญหา แต่เป็นหลักการสาคัญที่จะป้องกันไม่ให้ปัญหาหลายอย่าง
เกิดขึ้น อันจะเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานของบุคลากร
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หลักกำร
กระทรวงสาธารณสุขให้ความสาคัญกับเรื่องเวลา โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การตรงต่อเวลาซึ่งเป็นหัวใจ
ของกิจการทั้งปวง เป็นเครื่องแสดงความมีวินัย เป็นนายตนเอง คนตรงต่อเวลามักเป็นคนเอาการเอางาน มีระเบียบ
ไว้เนื้อเชื่อใจได้

นิยำม
ตรงต่อเวลา หมายถึง ความตรงต่อเวลาในการท ากิจกรรมต่าง ๆ ทุก ๆ เรื่องนับตั้งแต่เรื่องกิจวัตร
ประจาวันของตนเอง รวมถึงความตรงต่อเวลาในการทาภารกิจที่เกี่ยวข้องกับผู้อื่น เช่น การเข้าทางาน และเลิกงาน
ตรงเวลา การเข้าประชุมและเลิกงานตรงเวลา การเข้าประชุมและเลิกประชุมตรงเวลา การไปถึงที่นัดหมายตรง
เวลาเป็นต้น

แนวปฏิบัติ
1. ตรงต่อเวลา โดยเริ่มงานก่อนหรือตรงเวลา ท างานเสร็จทันเวลา และใช้เวลาปฏิบัติงานให้เต็มประสิทธิภาพ ได้
ผลงานมากเมื่อเปรียบเทียบกับเวลาที่ใช้ไป
2. ไม่ใช้เวลาราชการหรือเวลางานไปใช้เพื่อทาอย่างอื่นที่มิใช่เพื่อราชการ และไม่ใช้ เวลาราชการเพื่อประโยชน์
ส่วนตัว
3. ไม่ละทิ้ง ทอดทิ้งงานหรือทาให้เกิดความล่าช้า
4. พึงสานึกว่าการเบียดบังเวลาราชการหรือการใช้เวลาราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตนเป็นการทุจริตชนิดหนึ่ง
ตัวอย่ำงที่1
กรณีมีการจัดประชุม ประธานและผู้เข้าร่วมประชุมดาเนินการประชุมทันทีเมื่อถึงกาหนดเวลาประชุม
เพื่อไม่ให้ผู้เข้าร่วมประชุมที่มาตรงเวลาต้องนั่งรอผู้ไม่ตรงเวลา
ตัวอย่ำงที่ 2
ไม่ใช้เวลาราชการไปในการปฏิบัติภารกิจส่วนตัว
ตัวอย่ำงที่ 3
มาปฏิบัติก่อนหรือตรงเวลาและปฏิบัติงานเต็มเวลา โดยมีผลงานเสร็จทันเวลาที่กาหนด
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หลักกำร
กระทรวงสาธารณสุขยึดถือพระราชปณิธานของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศรอดุลยเดชวิกรม พระบรม
ราชชนก “ขอให้ ถือประโยชน์ ส่ ว นตน เป็ นที่ส อง ประโยชน์ของเพื่อนมนุ ษย์ เป็นกิจที่ห นึ่ง ลาภ ทรัพย์และ
เกียรติยศ จะตกแก่ตัวท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์ ” ไว้เป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่อย่าง
สม่าเสมอ เนื่องจาก การยึดถือประโยชน์ส่วนรวมจะทาให้องค์กรและประเทศชาติมีความเจริญก้าวหน้า

นิยำม
ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์แก่ส่วนรวม หมายถึง ประโยชน์ต่อสาธารณะหรือประโยชน์อันเกิด
แก่การจัดทาบริการสาธารณะ หรือการจัดให้มีสิ่งสาธารณูปโภค หรือประโยชน์อื่นใดที่เกิดจากการดาเนินการหรือ
การกระทาที่มีลักษณะเป็นการส่งเสริม หรือสนับสนุนแก่ประชาชนเป็นส่วนรวม หรือประชาชนส่วนรวมจะได้รับ
ประโยชน์จากการดาเนินการหรือการกระทานั้น
(พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2551)
ประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทาที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ
พนักงาน บริษัท หรือผู้บริหารมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งที่
ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม (สานักงาน ก.พ.)
แนวปฏิบัติ
1. ต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่ โดยถือว่าหน้าที่ที่มีต่อราชการและผลประโยชน์ ของประชาชนย่อมสาคัญ
ก่อนเรื่องส่วนตัวเสมอ
2. ไม่รั บ ผลประโยชน์ เงิน สิ่ งตอบแทน การสนับสนุน ของขวัญหรือนันทนาการจากภาคเอกชน บุ คคลหรือ
หน่วยงานที่เป็นผู้ผลิตหรือจาหน่ายผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยมีข้อพิจารณายกเว้นดังนี้
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1) กรณีเป็นวิทยากร การบรรยาย การให้บริการทางวิชาการ หรือเป็นผู้ได้รับทุนวิจัยจากภาคเอกชน
บุคคลหรือหน่วยงานดังกล่าวรับของขวัญ สิ่งตอบแทนหรือนันทนาการใดๆที่มีมูลค่าไม่เกินสามพันบาทในโอกาส
พิเศษหรือวาระตามประเพณี
2) เป็นสิ่งที่ก่อให้เกิดประโยชน์แก่งานด้านวิชาการที่ส่งผลถึงการบริการทางการแพทย์
และสาธารณสุขที่ยังประโยชน์แก่ผู้ป่วย โดยให้รับในนามของสถานพยาบาลหรือหน่วยงานเท่านั้น
3. ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว
มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้นหรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะ
ชอบหรือชัง
4. ไม่ใช้ตาแหน่ ง อานาจหรื อหน้ าที่โ ดยมิช อบ หรือยอมให้ ผู้ อื่นใช้ตาแหน่ง อานาจหรือหน้าที่ตนโดยมิ ช อบ
แสวงหาเงิน ทรัพย์สิน ประโยชน์ตอบแทนอื่นทั้งที่คานวณเป็นเงินได้และไม่อาจคานวณเป็นเงินได้ตาแหน่งหรือ
สิทธิพิเศษอื่นใดเพื่อตนเองหรือผู้อื่น โดยการกระทาตามข้อนี้รวมถึงการกระทาซึ่งไม่ได้ใช้ตาแหน่ง อานาจหน้าที่
โดยตรง แต่กระทาให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนมีตาแหน่ง อานาจหรือหน้าที่นั้นด้วย
5. ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่า
ก่อนหรือหลังดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกั บการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม
เว้นแต่เป็นการให้ธรรมจรรยาหรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
ตัวอย่ำงที่1
สั่งใช้ยาหรือการรักษาอย่างสมเหตุผลโดยปราศจากการคานึงถึงประโยชน์ สิ่งตอบแทนหรือการสนับสนุนใดๆ
ตัวอย่ำงที่ 2
ไม่เรียกรับหรือยอมรับทรัพย์ สิ่งของหรือการสนับสนุน จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกินกว่าที่กฎหมาย
ระเบียบ หรือข้อบังคับที่กาหนดไว้
ตัวอย่ำงที่3
ไม่ใช้ความสัมพันธ์ส่วนตัวมาประกอบการพิจารณาเพื่อให้คุณหรือโทษแก่ผู้อื่นโดยเฉพาะที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อ
จัดจ้าง การสั่งใช้ยา เวชภัณฑ์หรือผลิตภัณฑ์สุขภาพ
ตัวอย่ำงที่ 4
พึงราลึกว่า แม้ผลประโยชน์ทับซ้อนบางอย่างจะยังไม่ถูกระบุในระเบียบหรือกฎหมายชัดเจน แต่สามารถปฏิเสธ
และหลีกเลี่ยงได้ด้วยการยึดมั่นไว้ซึ่งการมีสามัญสานึกแห่งคุณธรรมการรู้ผิดชอบชั่วดีรวมถึงความซื่อสัตย์
ของตนเองและประเทศชาติ

สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง

หลักกำร
กระทรวงสาธารณสุขได้เน้นย้า และให้ความสาคัญต่อการต่อต้านการทุจริต คอรัปชั่นรวมทั้งการ
ป้องกันไม่ให้คนไม่ดีมีอานาจ และก่อความเดือดร้อนวุ่นวายในหน่วยงาน

นิยำม
ทุจริต หมายถึง การประพฤติชั่ว ประพฤติไม่ดีไม่ซื่อตรง คดโกง ฉ้อโกง โดยใช้อุบายหรือเล่ห์เหลี่ยม
หลอกลวงเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการ ซึ่งการประพฤติชั่วมี3 รูปแบบ ได้แก่ กายทุจริตวจีทุจริต และมโนทุจริต
แนวปฏิบัติ
1. พึงสานึกว่าการร่วมเป็นหูเป็นตาตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบเป็นหน้าที่ที่บุคลากรสาธารณสุขทุก
ระดับพึงกระทา
2. พึงสานึกว่าการทุจริตทุกรูปแบบ ทั้งทางตรงหรือทางอ้อม เป็นสิ่งที่ยอมรับไม่ได้การทุจริตเป็นเรื่องใหญ่เสมอ
เป็นหน้าที่ของบุคลากรทุกคนที่ต้องช่วยกัน ป้องกันและดาเนินการตามระเบียบทุกช่องทางที่มีเพื่อหยุดยั้งการ
ทุจริต
3. พึงสานึกว่าการปกปิดหรือเพิกเฉยต่อการทุจริต เป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นและอาจส่งผลให้เกิดความเสียหายต่อ
ผลประโยชน์ของราชการและประชาชน
4. พึงส่งเสริมความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้เช่น มีการหารือระหว่างการประชุม ไม่ว่าเป็นทางการหรือไม่
รวมทั้งการพึงยกย่องผู้มีความซื่อสัตย์สุจริตและปกป้องผลประโยชน์ของทางราชการอยู่เสมอ

ตัวอย่ำงที่ 1
ร่วมกันเฝ้าระวัง ตรวจสอบ การกระทาผิดทุจริตทุกรูปแบบ

ตัวอย่ำงที่ 2
เมื่อพบเห็นการประพฤติผิด ทุจริตในการปฏิบัติงาน ต้องไม่เพิกเฉยหรือคิดว่าเป็นเรื่องปกติที่ทามานาน จะต้อง
ดาเนินการตามระเบียบหรือช่องทางที่มีอยู่ในทัน

สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง

หลักกำร
กระทรวงสาธารณสุขเป็นองค์กรหลักด้านสุขภาพ ที่รวมพลังสังคม เพื่อประชาชนสุขภาพดีจึงให้
ความสาคัญอย่างยิ่งในเรื่องสุขภาพของบุคลากร สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลากรมีจิตสานึกที่ดีในการดูแลสุขภาพ
เพื่อให้มีสุขภาพกายที่แข็งแรง สุขภาพจิตที่เข้มแข็ง สามารถให้บริการที่มีป ระสิทธิภาพ และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่
ประชาชน

นิยำม
เป็นตัวอย่างที่ดีด้านสุ ขภาพ หมายถึง การประพฤติปฏิบัติตน ในการสร้างเสริมสุขภาวะที่ดี ข อง
ตนเอง ให้ตนเองมีสุขภาพกายแข็งแรง สุขภาพจิตที่เข้มแข็ง

แนวปฏิบัติ
1. นอกจากมีหน้าที่ที่ต้องดูแลสุขภาพให้กับประชาชนแล้ว บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขย่อมถูกคาดหวังว่าจะเป็น
ตัวอย่างที่ดีด้านสุขภาพให้กับประชาชนด้วย
2. มีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสม เช่น การออกกาลังกาย การบริโภคอาหารที่ดีต่อสุขภาพ การหลีกเลี่ยงปัจจัย
เสี่ยงที่มีผลต่อสุขภาพ เช่น การละและเลิกบุหรี่ สุรา สิ่งเสพติด การมีพฤติกรรมสุขภาพที่สอดคล้องกับหลักศาสนา
และประเพณีที่ดีงาม
3. เป็นตัวอย่างของการดูแลตนเองอย่างถูกต้องเมื่อยามเจ็บป่วย เช่น การใช้ยาปฏิชีวนะที่เหมาะสม การดูแล
ตนเองหรือการใช้แพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกอย่างถูกต้อง
4. หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องสนับสนุนผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีพฤติกรรม
สุขภาพที่ดีมีสุขภาพที่ดีเป็นตัวอย่างที่ดีแก่หน่วยราชการอื่น
ตัวอย่ำงที1่ บุคลากรเป็นตัวอย่างของการมีพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมกับประชาชน เช่นการออกกาลังกาย
การลดเลิกบุหรี่หรือสิ่งอันตรายต่อสุขภาพ การใช้ยาอย่างเหมาะสมและจาเป็น เป็นต้น
ตัวอย่ำงที่ 2หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขมีวัฒนธรรมองค์กรและสถานที่ให้เอื้อต่อการเสริมสร้าง
พฤติกรรมสุขภาพที่ดีสามารถเป็นตัวอย่างให้หน่วยงานอื่นได้

สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง

หลักกำร
กระทรวงสาธารณสุขมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้ตลอดเวลาเพื่อก่อให้เกิดสิ่ง
ใหม่ในการให้บริการประชาชน ส่งผลให้ประชาชนสุขภาพดีมีระบบสุขภาพที่ยั่งยืน

นิยำม
สิ่ ง ใหม่ หมายถึ ง การพั ฒ นากระบวนการท างาน ทั้ ง งานด้ า นบริ ก าร งานด้ า นบริ ห ารหรื อ งาน
สนับสนุน เพื่อให้สอดคล้องกับกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจด้วยนวัตกรรม ปัญญา เทคโนโลยีและความคิดสร้างสรรค์
เพื่อก้าวสู่ประเทศที่มีรายได้สูง โดยการ “ทาน้อย ได้มาก” เช่น การยกระดับขีดความสามารถด้านการวิจัยและ
พัฒนา การพัฒนาทักษะและงานใหม่เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงในอนาคต การบริการจัดการสมัยใหม่ที่พร้อม
ดาเนินการทั้งใน Physical and Digital Platforms เป็นต้น
แนวปฏิบัติ
1. พึงพัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่ทันยุคสมัยตอบสนองต่อความคาดหวังและ
ความต้องการของประชาชน
2. พึงพัฒนาตนเองด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ประชาชนและหน่วยราชการอื่นอย่างเหมาะสม
3. มุ่งมั่นในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
4. ใช้ความรู้ความสามารถ มีความรอบคอบและความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ตามคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพโดยเคร่งครัด และไม่ละเมิดจริยธรรมวิชาชีพหรืออาชีพ
5. ให้ความสาคัญของการวิจัย การสร้างสรรค์สิ่งใหม่และพัฒนานวัตกรรมเพื่อสุขภาพของประชาชน ถือเป็นหน้าที่
ทีบ่ ุคลากรกระทรวงสาธารณสุขพึงกระทา
6. ฝึกฝนตนเองให้เป็นคนช่างสังเกต ตั้งคาถาม คิดวิเคราะห์ เพื่อนามาพัฒนางานของตน รวมทั้งพัฒนาทักษะที่ใช้
ในการต่อยอดสู่งานวิจัยต่าง ๆ

สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง

ตัวอย่ำงที่ 1
บุคลากรทุกคนต้องใฝ่หาความรู้อยู่เสมอ เพื่อพัฒนาตนเองให้มีความเชี่ยวชาญในงานของตน ซึ่งจะส่งผลให้
สามารถออกแนวคิดใหม่ ๆ เพื่อพัฒนางานของตนเองได้

ตัวอย่ำงที่ 2
มีการให้รางวัลเชิดชูความสาเร็จของบุคลากรในทุกสาขาวิชาชีพ ที่สามารถคิดสร้างสรรค์งาน/นวัตกรรม
ที่เพิ่มประสิทธิภาพการทางาน

ตัวอย่ำงที3่
บุคลากรทุกคนต้องมีความกระตือรือร้นในการคิดสร้างสรรค์/พัฒนางานใหม่ ๆ
โดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุนกระบวนการทางาน

ตัวอย่ำงที่ 4
บุคลากรทุกระดับให้ความสาคัญของการวิจัยในรูปแบบต่างๆ มีการพัฒนางานเพื่อประโยชน์ต่อประชาชน

สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง

หลักกำร
ภารกิจส่วนใหญ่ของกระทรวงสาธารณสุข เกี่ยวข้องกับการให้บริการประชาชนเป็นหลัก การ
ให้บริการจึงต้องยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการได้โดยง่ายบุคลากรต้องมีจิตบริการ
รวมทั้งไม่ทาให้เกิดข้อครหา หรือเสื่อมเสียชื่อเสียงของราชการ

นิยำม
เข้าถึง หมายความว่า ประชาชนสามารถเข้าถึงระบบบริการได้โดยสะดวกพึ่งได้หมายความว่า
ประชาชนสามารถมอบความไว้วางใจในการรับบริการด้านสาธารณสุขจากหน่วยบริการสาธารณสุขทุกระดับ
รวมทั้งมีความพึงพอใจต่อการบริการใส่ใจบริการ หมายถึง บุคลากรผู้ให้บริการมีอัธยาศัยที่ดีมีความรับผิดชอบ ไม่
เลือกปฏิบัติสามารถสร้างความไว้เนื้อเชื่อใจในการรับบริการจากประชาชน

แนวปฏิบัติ
1. พึงเอื้อเฟื้อ มีน้าใจไมตรีมีความเมตตาแก่ผู้รับบริการ
2. พึงพัฒนาตนเองด้านทักษะการสื่อสาร การบริการที่เป็นมิตรและการดูแลประชาชนโดยใช้หัวใจและยึดผู้ป่วย
เป็นศูนย์กลาง
3. บุคลากรกระทรวงสาธารณสุขต้องคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ ความเท่าเทียมและสิทธิมนุษยชนของผู้ป่วย
และผู้เข้ารับบริการ
4. ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
ให้บริการโดยไม่คานึงถึงถิ่นกาเนิด เชื้อชาติภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย เศรษฐานะสถานะทาง
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะดาเนินการ
ตามมาตรการที่รัฐกาหนดขึ้น หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป

สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง

ตัวอย่ำงที่ 1
บุคลากรต้องราลึกอยู่เสมอว่างานของกระทรวงสาธารณสุขเป็นการบาบัดทุกข์ให้กับประชาชน ความเมตตา
ความเข้าใจและการมีจิตบริการเป็นพื้นฐานสาคัญที่ไม่สามารถละทิ้งได้

ตัวอย่ำงที่ 2
บุคลากรทุกคนต้องหมั่นฝึกฝนทักษะในการสื่อสาร การทาความเข้าใจ การเตรียมรับการเปลี่ยนแปลงและความ
คาดหวังของประชาชนเพื่อคงความมีทัศนคติที่ดีในการทางานและหลีกเลี่ยงอคติทั้งปวง
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หลักกำร
กระทรวงสาธารณสุขให้ความสาคัญกับการรักษาสิ่งแวดล้อม โดยการเสริมสร้างจิตสานึกในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ให้แก่บุคลากร รวมทั้งการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทางานและนาเทคโนโลยีที่เหมาะสม เพื่อลดผลกระทบต่อ
สิ่งแวดล้อมที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติงาน

นิยำม
สิ่งแวดล้อม หมายรวมถึง สภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน ที่ส่งผลกระทบต่อความรู้สึกนึกคิด และ
ผลกระทบต่อการปฏิบัติงาน

แนวปฏิบัติ
1. ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้โดยยึดหลักความประหยัด คุ้มค่า และไม่
ฟุ่มเฟือย
2. พึงสานึกว่าทรัพยากรของราชการเป็นของประชาชนและประเทศ จักต้องใช้อย่างระมัดระวังและเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
3. บุคลากรและหน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขพึงเป็นตัวอย่างที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อม
4. ปฏิบัติตามนโยบายประหยัดพลังงานอย่างเคร่งครัด

ตัวอย่ำงที่ 1
ตัวอย่ำงที่ 2
ตัวอย่ำงที่ 3
ตัวอย่ำงที่ 4

เลือกใช้ผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
เป็นตัวอย่างที่ดีในการรักษาสิ่งแวดล้อมแก่ชุมชน
ใช้พลังงานและทรัพยากรของทางราชการอย่างรู้คุณค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด
หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขเป็นตัวอย่างของการเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
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หลักกำร
กระทรวงสาธารณสุขเน้นวัฒนธรรมการทางานแบบพี่สอนน้อง เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ประสบการณ์การทางาน ก่อให้เกิดนวัตกรรมใหม่ ๆ จากการร่วมคิด ร่วมทาร่วมสร้างของบุคลากร

นิยำม
รับฟังความเห็นต่าง หมายถึง การเปิดใจรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นสัมพันธภาพพี่น้อง หมายถึง
ความรักใคร่ กลมเกลียว ความผูกพันฉันท์พี่น้อง เอื้อต่อบรรยากาศการท างานที่มีความปรองดอง

แนวปฏิบัติ
1. พึงสานึกว่าบุคลากรกระทรวงสาธารณสุขนั้น มีความเป็นพี่น้องร่วมวิชาชีพและล้วนมีจุดมุ่งหมายเดียวกันคือ
ประชาชนมีสุขภาพและคุณภาพชีวิตที่ดี
2. พึงระลึกว่าความเห็นต่างนั้น สามารถนามาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้เช่นทาให้เกิดความรอบคอบ การมีส่วนร่วม
และเกิดความคิดและวิธีการใหม่ๆที่เป็นประโยชน์ต่องาน
3. พึงระลึกว่าการเปิดใจ การยอมรับความเห็นต่าง การอยู่กันฉันท์พี่น้องและความมุ่งหวังที่ดีต่อประชาชน เป็นสิ่ง
ที่เป็นวัฒนธรรมอันดีของชาวสาธารณสุขมาช้านาน ควรแก่การธารงรักษาไว้พึงหลีกเลี่ยงการสร้างความขัดแย้ง
พูดคุยด้วยเหตุผล เอาใจเขามาใส่ใจเรา ละเว้นการใช้กริยาวาจาไม่สุภาพ และให้เกียรติผู้บังคับบัญชา
ผู้ใต้บังคับบัญชาและเพื่อนร่วมงานอยู่เสมอ หรือ
4. ผู้บังคับบัญชาพึงเปิดโอกาสให้ผู้ใต้บังคับบัญชาแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกข้อวิจารณ์และข้อเสนอแนะ
เกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ราชการและรับฟังความคิดเห็นดังกล่าวที่ชอบด้วยเหตุผล

ตัวอย่ำงที่ 1
บุคลากรต้องมีอัธยาศัยดีมีความอ่อนน้อมถ่อมตน และทักษะในการปรับตัวให้เข้ากับผู้อื่น

ตัวอย่ำงที่ 2
รับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น เปิดกว้างมีใจเป็นธรรม ไม่ยึดตนเองเป็นศูนย์กลาง
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มำตรกำรทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตพ.ศ. 2542
และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554
มำตรำ 100ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดาเนินกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานของรัฐ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกับกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี
(๒) เป็ น หุ้ น ส่ ว นหรื อผู้ ถือหุ้ น ในห้ า งหุ้ นส่ ว นหรื อบริ ษั ทที่ เข้ าเป็ นคู่สั ญญากั บหน่ว ยงานของรั ฐ ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกากับดูแล ควบคุมตรวจสอบ หรือ
ดาเนินคดี
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้ งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นใน
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่
หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดแย้ง
ต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ข องเจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้นั้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐตาแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้นาบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ ของรัฐตามวรรคสองโดยให้ถือว่า
การดาเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าวเป็นการดาเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มำตรำ 101ให้นาบทบัญญัติมาตรา 100 มาใช้บังคับกับการดาเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจานวนหุ้นทั้งหมดที่
จาหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งไม่ใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 100 (2) ที่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มำตรำ 102บทบัญญัติมาตรา 100 มิให้นามาใช้บังคับกับการดาเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่งหน่วยงานที่มีอานาจกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดาเนินงานของบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด
มอบหมายให้ปฏิบั ติหน้าที่ในบริษัทจากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่
หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน

สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง

มำตรำ 103ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อันควรได้ตามกฎหมาย หรือ กฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ แห่ ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจานวนที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช. กาหนดบทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ที่พ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
มำตรำ 103/1บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือ
ความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย

บทลงโทษ
มำตรำ 122เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 ต้อง
ระวางโทษ จาคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
กรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นยินยอม
ด้วยในการที่คู่สมรสของตนดาเนินการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด

ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติเรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจ ริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ จึงกาหนด
หลักเกณฑ์และจานวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง
หลักเกณฑ์การับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้ “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่าการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการีผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
ลุง ป้า น้าอาคู่สมรสผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม
“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิงการรับบริการ
การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
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ข้อ 4 ห้ ามมิให้ เจ้ าหน้ า ที่ ของรัฐ ผู้ ใ ดรับ ทรั พ ย์สิ น หรื อประโยชน์ อื่ นใดจากบุ คคลนอกเหนื อ จาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติ แห่ ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้
(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป
(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่ งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ
บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว หรือมี
หรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจาเป็นที่จะต้องรับไว้เพื่อ
รักษาไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วหากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่
จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที
ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่า
ที่กาหนดไว้ในข้อ 5 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรีมิตรภาพ
หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุด
ของหน่วยงาน สถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระทาได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามี
เหตุผลความจาเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็น
สิทธิของตนหรือไม่
ในกรณีที่ผู้ บั งคั บ บั ญชาหรื อผู้ บ ริห ารสู งสุ ด ของรัฐ วิส าหกิจ หน่ว ยงานหรื อ สถาบันหรื อ องค์ ก รที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีคาสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์
นั้นแก่ผู้ให้โดยทันทีในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้
เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว
เมื่อได้ดาเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวเลย
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือ เทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็น
กรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
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ประโยชน์นั้นต่อผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนส่วนผู้ที่ดารงตาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์ กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดารงตาแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้
เพื่อดาเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ดารงตาแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้น ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็น
สมาชิก แล้วแต่กรณีเพื่อดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้
บังคับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย

ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน
1. ส่วนคาปรารภได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสาหรับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของสานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๙ ข้อ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสานึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(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 ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้มี
บุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจาก
บุคคลอื่น เพราะความชอบหรือชัง
(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอานวย ความสะดวกของทางราชการไป
เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยชอบด้วยกฎหมาย
(๓) ไม่กระทาการใด หรือดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบ
แคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของหน้าที่ทั้งนี้ ในกรณีมีความเคลือบแคลง
หรือสงสัยให้ข้าราชการผู้นั้น ยุติการกระทาดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและ
คณะกรรมการ จริยธรรมพิจารณาเมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด แล้วจึงปฏิบัติตามนั้น

สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง

(๔) ในการปฏิบั ติห น้ าที่ที่รั บ ผิ ดชอบในหน่ว ยงานโดยตรงหรือหน้าที่ อื่น ในราชการรัฐ วิส าหกิจ
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักในกรณีที่มีความ
ขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจาเป็นต้อง
วินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
๓.๒ หมวด๒ ข้อ ๖ ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตาแหน่ง
หน้าที่และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวมโดยอย่างน้อยต้องวาง
ตน ดังนี้ (๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญแทนตนหรือญาติ
ของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
หรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
(๒) ไม่ใช้ตาแหน่งหรือการกระทาการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ
(๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการการดาเนินการ หรือการทานิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคล
อื่น จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
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ร่ำงพระรำชบัญญัติว่ำด้วยควำมผิดเกี่ยวกับกำรขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม พ.ศ............
หลักกำร
ให้มีกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
เหตุผล
โดยที่การบริหารงานของรัฐจะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใสและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน
รวมทั้งต้องให้ประชาชนปราศจากความเคลือบแคลงสงสัยในความซื่อสัตย์สุจริตของผู้มีหน้าที่ในการบริหารงาน
ของรัฐ จึงต้องห้ามการกระทาอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลของผู้มีหน้ าที่ดังกล่าวกับประโยชน์
ส่วนรวม ประกอบกับประเทศไทยได้ให้สัตยาบันอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต สมควร
กาหนดหลักเกณฑ์และมาตรการป้องกันและปราบปรามการกระทาอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวมให้ชัดเจนและมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น จึงจาเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้
ร่าง
พระราชบัญญัติ
ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
พ.ศ. ....
โดยที่เป็นการสมควรให้มีกฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม
มาตรา ๑ พระราชบัญญัตินี้เรียกว่า “พระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม พ.ศ. ....”
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยแปดสิบวัน
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
มาตรา ๓ ในพระราชบัญญัตินี้
“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ
“หน่วยงานของรัฐ” หมายความว่า กระทรวง ทบวง กรม ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่ วนท้องถิ่น
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือหน่วยงานอื่นใด
ที่ดาเนินกิจการของรัฐตามกฎหมายและได้รับเงินอุดหนุนหรือเงินหรือทรัพย์สินลงทุนจากรัฐ
“ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง” หมายความว่า
(๑) นายกรัฐมนตรี
(๒) รัฐมนตรี
(๓) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
(๔) สมาชิกวุฒิสภา
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(๕) ข้าราชการการเมืองอื่นนอกจาก (๑) และ (๒) ตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการการเมือง
(๖) ข้าราชการรัฐสภาฝ่ายการเมืองตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการฝ่ายรัฐสภา
(๗) ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(๘) เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดารงตาแหน่งอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนด
“กฎ” หมายความว่า พระราชกฤษฎีกา กฎกระทรวง ประกาศกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ระเบียบ
ข้อบังคับ หรือบทบัญญัติอื่นที่มีผลบังคับเป็นการทั่วไป โดยไม่มุ่งหมายให้ใช้บังคับ
แก่กรณีใดหรือบุคคลใดเป็นการเฉพาะ
“คู่สมรส” หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งอยู่กินกันฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรสกับเจ้าหน้าที่ของ
รัฐ
“ญาติ” หมายความว่า
(๑) ผู้บุพการีของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๒) ผู้สืบสันดานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๓) คู่สมรสของบุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๔) พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๕) พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาเดียวกันของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
(๖) บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีความเกี่ยวพันโดยทางนิตินัยหรือพฤตินัย
“โดยทุจริต” หมายความว่า เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรื
ผู้อื่น
“ประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้” หมายความรวมถึง
(๑) การปลดหนี้หรือการลดหนี้ให้เปล่า
(๒) การให้ยืมโดยไม่คิดดอกเบี้ย
(๓) การเข้าค้าประกันโดยไม่คิดค่าธรรมเนียม
(๔) การให้ค่านายหน้าหรือค่าธรรมเนียมการเป็นตัวแทน
(๕) การขายหรือการให้เช่าซื้อทรัพย์สินต่ากว่ามูลค่าที่เป็นจริงตามที่ปรากฏในท้องตลาด
(๖) การซื้อหรือการเช่าซื้อทรัพย์สินสูงกว่ามูลค่าที่เป็นจริงตามที่ปรากฏในท้องตลาด
(๗) การให้ใช้สถานที่ ยานพาหนะ หรือทรัพย์สิน โดยไม่คิดค่าเช่าหรือค่าบริการหรือคิดค่าเช่าหรือ
ค่าบริการน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า
(๘) การให้บริการโดยไม่คิดค่าบริการ หรือคิดค่าบริการน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า
(๙) การให้ส่วนลดในสินค้าหรือทรัพย์สินที่จาหน่าย โดยให้ส่วนลดมากกว่า ที่ให้แก่บุคคลอื่นโดยปกติ
ทางการค้า
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(๑๐) การให้เดินทาง หรือให้ขนส่งบุคคลหรือสิ่งของ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่า ที่
คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า
(๑๑) การจัดเลี้ยง การจัดมหรสพหรือการบันเทิงอื่นให้ โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่า
ที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า
(๑๒) การให้บริการวิชาชีพอิสระ เช่น แพทย์ ทันตแพทย์ พยาบาล สถาปนิก วิศวกร กฎหมาย หรือ
บัญชี โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายหรือคิดค่าใช้จ่ายน้อยกว่าที่คิดแก่บุคคลอื่นโดยปกติทางการค้า
(๑๓) การให้รางวัล
(๑๔) การชาระเงินล่วงหน้าหรือการคืนเงินให้ในภายหลัง
(๑๕) การอื่นใดซึ่งเป็นการกระทาที่ทาให้ผู้นั้นได้รับประโยชน์อันอาจคานวณเป็นเงิ นได้ หรือไม่ต้อง
ออกค่าใช้จ่าย ทั้งนี้ ตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนด
“ปกติป ระเพณีนิ ย ม” หมายความว่า เทศกาลหรือวันสาคัญซึ่งอาจมีการให้ของขวัญกัน และให้
หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือ
การให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย
“คณะกรรมการ ป.ป.ช.” หมายความว่า คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
มาตรา ๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องปฏิบัติหน้าที่หรือกระทาการโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของรัฐและ
ประชาชนเป็นสาคัญ ต้องใช้อานาจตามตาแหน่งหน้าที่ที่ตนมีอยู่โดยสุจริตและเที่ยงธรรม ต้องไม่กระทาการที่จะ
ก่อให้เกิดความไม่เชื่อถือหรือความไม่ไว้วางใจในการปฏิบัติหน้าที่และต้องไม่กระทาการอันมีลักษณะเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
มาตรา ๕ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐเข้ามีส่วนได้เสียไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมเพื่อประโยชน์ของ
ตนเองหรือบุคคลอื่น ซึ่งเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม แต่การใช้ตาแหน่ง หน้าที่
แทนหน่วยงานของรัฐเพื่อประโยชน์ของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดอยู่ มิให้ถือว่าเป็นการกระทาตามมาตรา
นี้
การกระทาอย่ างหนึ่ งอย่างใดดังต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุค คลกับ
ประโยชน์ส่วนรวมตามวรรคหนึ่งด้วย
(๑) การกระทาที่เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมตามที่บัญญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เว้นแต่ที่กาหนดไว้เป็นอย่าง
อื่นในพระราชบัญญัตินี้
(๒) การกาหนดนโยบายหรือการเสนอหรือให้ความเห็นชอบร่างกฎหมายหรือร่างกฎซึ่งเอื้อประโยชน์
เป็นการเฉพาะต่อกิจการที่ตน คู่สมรส บุตร หรือบิดามารดา มีส่วนได้เสียเกินกว่าส่วนได้เสียตามปกติที่บุคคลทั่วไป
มีอยู่ ในกรณีที่เป็นนิติบุคคล การเป็นหุ้นส่วนหรือถือหุ้นเกินร้อยละห้าของนิติบุคคลนั้นถือว่าเป็นการมีส่วนได้เสีย
เกินกว่าส่วนได้เสียตามปกติ เว้นแต่เป็นการดาเนินการตามคาสั่งของผู้บังคับบัญชาหรือผู้กากับดูแล
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(๓) การใช้ข้อมูลภายในของรัฐที่ยังเป็นความลับอยู่ซึ่งตนได้รับหรือรู้จากการปฏิบัติราชการ การ
ปฏิบัติหน้าที่ หรือการใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ โดยทุจริต
(๔) การริเริ่ม เสนอ จัดทา หรืออนุมัติโครงการของรัฐหรือของหน่วยงานของรัฐโดยทุจริต หรือเพื่อ
เอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลหนึ่งบุคคลใดโดยเฉพาะไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
(๕) การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานที่ตนสังกัดหรือที่ตนปฏิบัติหน้าที่อยู่ ไปเพื่อประโยชน์ของตนหรือ
ผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมายหรือกฎ หรือทรัพย์สินนั้นมีราคาเล็กน้อย
(๖) การใช้ตาแหน่งหรืออานาจหน้าที่ซึ่งตนมีอยู่โดยทุจริต ไปมีอิทธิพลต่อการตัดสินใจโดยอิสระใน
การใช้อานาจตามตาแหน่งหน้ าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งดารงตาแหน่งอื่นไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เพื่อให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นกระทาการหรือไม่กระทาการอย่างหนึ่งอย่างใด ดังต่อไปนี้
(ก) อนุมัติ อนุญาต รับจดทะเบียน หรือออกคาสั่งทางปกครองอื่นที่ให้สิทธิประโยชน์อันอาจคานวณ
เป็นเงินได้
(ข) ให้สัมปทาน ทาสัญญา หรือทานิติกรรม อันเป็นการให้ประโยชน์แก่บุคคลหนึ่งบุคคลใด
(ค) บรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้นเงินเดือน โอน ย้าย ดาเนินการทางวินัย หรือให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐในบังคับบัญชาหรือกากับดูแลของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งดารงตาแหน่งอื่นดังกล่าว พ้นจากตาแหน่งหรือพ้นจาก
การปฏิบัติหน้าที่
(ง) ไม่แจ้งความหรือไม่ร้องทุกข์เพื่อดาเนินคดีอาญา
(จ) ไม่ฟ้องคดี ไม่อุทธรณ์ ไม่ฎีกา ไม่ดาเนินคดี หรือไม่ดาเนินการอื่นใดเกี่ยวกับคดี หรือให้ถอนคา
ร้องทุกข์ ให้ถอนฟ้อง ให้ถอนอุทธรณ์ หรือให้ถอนฎีกา ไม่ว่าจะเป็นคดีประเภทใด
(ฉ) ดาเนินกระบวนพิจารณา ทาคาพิพากษา คาสั่ง คาวินิจฉัย หรือคาชี้ขาด
(ช) ไม่บังคับทางปกครอง ไม่บังคับคดี หรือไม่บังคับตามคาชี้ขาด
การกระทาตามวรรคสอง (๒) (๓) และ (๔) ให้ใช้บังคับแก่ผู้ดารงตาแหน่งระดับสูง ผู้บริหารระดับสูง
และผู้อานวยการกองตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนด
ให้นาความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับแก่คู่สมรสหรือบุตรของเจ้าหน้าที่ของ
รัฐซึ่งกระทาโดยอาศัยอิทธิพลของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย และในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีส่วนรู้เห็นเป็นใจหรือ
ยินยอมด้วยในการกระทาของคู่สมรสหรือบุตรดังกล่าวหรือรู้แล้วเพิกเฉยมิได้ดาเนินการแก้ไข ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้นรับโทษเช่นเดียวกับคู่สมรสหรือบุตรด้วย
ให้นาความในวรรคหนึ่ง วรรคสอง และวรรคสาม มาใช้บังคับแก่บุคคลซึ่งมิใช่บุคคลตามวรรคสี่และ
เป็นผู้กระทาโดยอาศัยอิทธิพลของเจ้าหน้ าที่ของรัฐ ที่ดาเนินการในลักษณะผู้ใช้ ผู้ถูกใช้ ผู้ร่วมดาเนินการ หรือผู้
ได้รับมอบหมายจากเจ้าหน้าที่ของรัฐให้กระทาการตามวรรคหนึ่งและวรรคสองด้วย
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เพื่อประโยชน์ในการบังคับใช้วรรคสอง (๕) ให้คณะรัฐมนตรี คณะกรรมการข้าราชการรัฐสภา คณะกรรมการ
บริหารศาล องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือหัวหน้าหน่วยงานอื่นของรัฐ จัดให้มีระเบียบว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้
ทรัพย์สินตามวรรคสอง (๕) สาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในบังคับบัญชาหรือกากับดูแล ทั้งนี้ โดยมีมาตรฐานไม่ต่า
กว่าระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกาหนด ระเบียบดังกล่าวอย่างน้อยต้องกาหนดในเรื่องทรัพย์สิน ดังต่อไปนี้
(๑) ยานพาหนะ
(๒) เครื่องมือสื่อสาร
(๓) อาคารสถานที่
(๔) วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้ในสานักงาน
(๕) สิ่งสาธารณูปโภค
มาตรา ๖ บุคคลใดรับประโยชน์จากการกระทาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรสหรือบุตรของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือบุคคลอื่นตามมาตรา ๕ วรรคห้า โดยรู้เห็นเป็นใจด้วย ในการกระทาดังกล่าว บุคคลนั้นต้องระวางโทษ
กึ่งหนึ่งของโทษที่กาหนดไว้สาหรับความผิดตามมาตรา ๕ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้รับประโยชน์ตามวรรคหนึ่ง โดย
นิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกัน มิให้มีการกระทาความผิดนั้น นิติบุคคลนั้น
ต้องระวางโทษเช่นเดียวกับบุคคลตามวรรคหนึ่ง และถ้าการรับประโยชน์ของนิติบุคคลเกิดจากการรู้เห็นเป็นใจของ
กรรมการ หรื อผู้ จั ดการ หรื อบุ คคลใดซึ่งรั บผิ ดชอบในการดาเนินงานของนิติ บุค คลนั้น ผู้ นั้นต้องระวางโทษ
เช่นเดียวกับบุคคลตามวรรคหนึ่งด้วย
มาตรา ๗ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญ ของที่ระลึก เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอัน
อาจคานวณเป็นเงินได้ที่มีผู้มอบให้ในโอกาสที่เจ้าหน้าที่ของรัฐปฏิบัติงานตามตาแหน่งหน้าที่ของตนหรือตามที่
ได้รับมอบหมาย แม้ว่าผู้มอบจะระบุให้เป็นการส่ว นตัวก็ตาม เว้นแต่เป็นสิ่งที่อาจได้รับตามกฎหมายหรือกฎ หรือ
เป็นสิ่งที่ได้รับตามจานวนที่สมควรตามปกติประเพณีนิยมในการปฏิบัติหน้าที่ หรือเป็นการรับการให้ในลักษณะ
ให้แก่บุคคลทั่วไป หรือตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนด
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดตามวรรคหนึ่งที่ตนไม่มีสิทธิได้รับ ต้องรายงาน
และส่งมอบสิ่งนั้นให้หน่วยงานที่ตนสังกัดในโอกาสแรกที่กระทาได้แต่ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับสิ่งนั้นไว้
และให้สิ่งนั้นตกเป็นของหน่วยงานของรัฐ โดยให้หน่วยงานนั้นจัดทาบัญชีไว้เป็นหลักฐานและเก็บรัก ษาหรือจัดการ
สิ่งนั้น ทั้งนี้ ตามระเบียบที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
ให้นาความในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับแก่คู่สมรสและญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งได้รับของขวัญ ของที่
ระลึก เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้เนื่องจากการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้ าที่ของรัฐ
ด้วยโดยอนุโลม ในกรณีที่คู่สมรสหรือญาติไม่มีสิทธิรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ให้มีหน้าที่แจ้งให้เจ้าหน้าที่
ของรั ฐ ทราบในโอกาสแรกที่กระทาได้แต่ไม่เกินสามสิ บวันนับแต่วันที่ได้รับสิ่ งนั้นไว้ เพื่อให้ เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ดาเนินการตามวรรคสองต่อไป
มาตรา ๘ ในกรณีที่มีพฤติการณ์ปรากฏแก่คณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือมีการกล่าวหาว่าเจ้าหน้าที่
ของรัฐหรือผู้ใดมีพฤติการณ์ส่อว่ากระทาความผิดตามมาตรา ๕ หรือมาตรา ๖ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการ
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ให้แล้ วเสร็จภายในหนึ่งร้อย
แปดสิบวันนับแต่วันที่ปรากฏพฤติการณ์หรือมีการกล่าวหา ในกรณีที่มีความจาเป็นไม่อาจดาเนินการให้แล้วเสร็จ
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ภายในระยะเวลาดังกล่าว คณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสามครั้ง ครั้งละไม่เกินหก
สิบวัน
แต่ต้องบันทึกเหตุผลและความจาเป็นในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไว้ในสานวน
ความในมาตรานี้ให้ใช้บังคับแก่ตัวการ ผู้ใช้ หรือผู้สนับสนุนในการกระทาความผิดตามมาตรา ๕ และ
มาตรา ๖ ด้วย
มาตรา ๙ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากตาแหน่งหน้าที่ยังไม่ถึงสองปี กระทาการดังต่อไปนี้
(๑) เป็นกรรมการ ที่ปรึ กษา ตัวแทน พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง หรือดารงตาแหน่งอื่นในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งเคยอยู่ภายใต้อานาจหน้าที่ของตนในการกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี
(๒) รั บ เงิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดอั น อาจค านวณเป็ น เงิ น ได้ จ ากธุ ร กิ จ ตาม (๑) เป็ น พิ เ ศษ
นอกเหนือไปจากที่ธุรกิจนั้นปฏิบัติต่อบุคคลอื่น ๆ ในกิจการงานตามปกติ
ตาแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากตาแหน่งหรือออกจากราชการหรือหน่วยงานของรัฐ
กระทาโดยประการใด ๆ ให้ผู้อื่นล่วงรู้ความลับของทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐซึ่งตนได้รับหรือรู้ในระหว่าง
การดารงตาแหน่ง หรือใช้ความลับดังกล่าวไปโดยทุจริต เว้นแต่ความนั้นมิได้เป็นความลับอีกต่อไป
มาตรา ๑๑ เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการระงั บ หรื อ ยั บ ยั้ ง ความเสี ย หายที่ อ าจเกิ ด ขึ้ น แก่ รั ฐ ในกรณี ที่
สานักงานอัยการสูงสุดตรวจร่างสัญญาของรัฐไม่ว่าจะเป็นสัญญาทางแพ่งหรือสัญญาทางปกครอง เมื่อปรากฏเหตุ
อันควรเชื่อว่าสัญญาดังกล่าวกระทาโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยทุจริตหรือมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมซึ่งอาจมีผลทาให้รัฐเสียประโยชน์อย่างร้ายแรงหรือการทุ จริตหรือการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นนัยสาคัญในการทาสัญญาดังกล่าว ให้สานักงานอัยการสูงสุดแจ้งความเห็น
ไปยังหน่วยงานของรัฐซึ่งจะเป็นคู่สัญญาและหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นสังกัดอยู่ และให้เสนอร่างสัญญานั้น
และแจ้ ง ความเห็ น ต่ อ คณะรั ฐ มนตรี ห รื อ องค์ ก รที่ มี อ านาจบั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ ก ากั บ ดู แ ลหน่ ว ยงานนั้ น และ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. เพื่อดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป
ในระหว่างการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรตามวรรคหนึ่ง ให้ระงับการทาสัญญาไว้ก่อน
จนกว่าคณะรัฐมนตรีหรือองค์กรดังกล่าวจะมีมติหรือสั่งให้ดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
มาตรา ๑๒ สั ญญาใดของรั ฐ ไม่ว่าจะเป็นสั ญ ญาทางแพ่ งหรือสั ญญาทางปกครองที่ กระท าโดย
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจหน้าที่ในการทาหรือให้ความเห็นชอบสัญญานั้นโดยทุจริตหรือมีลักษณะเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่ วนบุคคลกับ ประโยชน์ ส่วนรวม หากคู่สั ญญาอีกฝ่ ายหนึ่งรู้เห็นเป็นใจ หรือรู้ห รือควรจะรู้
ข้อเท็จจริงดังกล่าว และยังเข้าทาสัญญานั้น ให้สัญญาดังกล่าวมีผลดังต่อไปนี้
(๑) เป็นโมฆะ หากการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าวมีผลทาให้รัฐเสียประโยชน์
อย่างร้ายแรงหรือการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นนัยสาคัญในการทาสั ญญา
ดังกล่าว
(๒) ให้ดาเนินการตามสัญญาต่อไป หากสัญญานั้นเป็นประโยชน์แก่สาธารณะและรัฐไม่เสียประโยชน์
เกินสมควร ในกรณีนี้ ให้หน่วยงานของรัฐคู่สัญญามีอานาจฝ่ายเดียวที่จะแก้ไขเพิ่มเติมสัญญาเพื่อรักษาประโยชน์
ของรัฐได้ ไม่ว่าคู่สัญญาอีกฝ่ายหนึ่งจะยินยอมหรือไม่ก็ตาม หากคู่สัญญานั้นได้รับความเสียหายให้หน่วยงานของรัฐ
ชดใช้ค่าทดแทนที่เป็นธรรมแก่คู่สัญญานั้น แต่ไม่ตัดสิทธิหน่วยงานของรัฐที่จะเรียกร้องค่าเสียหายจากคู่สัญญาซึ่งรู้
เห็นเป็นใจหรือรู้หรือควรจะรู้ในเรื่องดังกล่าวข้างต้น
(๓) กรณีตาม (๑) หรือ (๒) หากสัญญาส่วนหนึ่งส่วนใดมีลักษณะตาม (๑) และไม่ใช่สาระสาคัญของ
สัญญาทั้งฉบับและอาจแยกออกจากส่วนที่ไม่เป็นโมฆะได้ ให้สัญญาส่วนนั้นเป็นโมฆะ
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กรณีตาม (๑) (๒) และ (๓) ย่อมไม่กระทบกระเทือนสิทธิที่ได้รับไปแล้วของบุคคลภายนอกผู้สุจริต
ในกรณี ที่ ค ณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่ ส วนแล้ ว เห็ น ว่ า สั ญ ญาใดมี ลั ก ษณะตามวรรคหนึ่ ง ให้
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ยื่นคาร้องต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบ เป็นผู้พิจารณาและมีคาสั่งตาม
วรรคหนึ่ง และให้คาสั่งนั้นผูกพันคู่สัญญาและผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย แต่กรณีตามวรรคหนึ่ ง (๑) ให้ยื่นคาร้องภายใน
สองปีนับแต่วันทาสัญญา
มาตรา ๑๓ ในกรณีที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจพบว่าสัญญาใด มีลักษณะตามมาตรา ๑๒ ให้
เสนอเรื่องไปยังคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยให้ถือว่าเอกสารและหลักฐานที่ผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดินตรวจสอบหรือ
จัดทาขึ้นเป็นส่วนหนึ่งของสานวนการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. และให้คณะกรรมการ ป.ป.ช.
ดาเนินการตามมาตรา ๑๒ ต่อไป
มาตรา ๑๔ ในกรณีที่สัญญาสัมปทานของรัฐ หรือสัญญาที่รัฐให้จัดทาบริการสาธารณะหรือจัดให้มี
สิ่งสาธารณูปโภคหรือแสวงประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติทั้งหมดหรือบางส่วน มีเหตุอันควรเชื่อได้ว่าเข้า
ลักษณะตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง ให้บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิยื่นคาร้องต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ขอให้ไต่สวน
ข้อเท็จจริงเพื่อยื่นคาร้องต่อศาลปกครองสูงสุด
(๑) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภา ซึ่งเข้าชื่อรวมกันมีจานวน
ไม่น้อยกว่าเจ็ดสิบคน
(๒) ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งเข้าชื่อรวมกันมีจานวนไม่น้อยกว่าห้าพันคน
(๓) คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินซึ่งมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการ
ตรวจเงินแผ่นดินทั้งหมดเท่าที่มีอยู่
(๔) ผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งปรึกษาหารือและเห็นชอบร่วมกันตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน
ลักษณะหรือประเภทของสัญญาของรัฐตามวรรคหนึ่ง และหลักเกณฑ์และวิธีการการเข้าชื่อของผู้มี
สิทธิเลือกตั้งตาม (๒) ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนด
คาร้องตามวรรคหนึ่งต้องมีหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะดาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงได้
เมื่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ได้รับคาร้องตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ไต่สวนข้อเท็จจริงให้
แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวัน ถ้ามีความจาเป็ นคณะกรรมการ ป.ป.ช. อาจขยายระยะเวลาออกไปได้ไม่เกินสองครั้ง
ครั้งละไม่เกินสามสิบวัน แต่ต้องบันทึกเหตุผลและความจาเป็นในการขยายระยะเวลาทุกครั้งไว้ในสานวน ในกรณีที่
ไต่สวนข้อเท็จจริงแล้วมีมติด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสองในสามของกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ ว่ามีมูล
ให้ยื่นคาร้องต่อศาลปกครองสูงสุดต่อไป
ให้นาความในมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่งและวรรคสองมาใช้บังคับแก่สัญญาตามมาตรานี้ด้วยโดยอนุโลม
การพิจ ารณาและวินิ จ ฉัย ของศาลปกครองสู งสุ ด ให้ เป็น ไปโดยรวดเร็ว และเป็นธรรม ทั้งนี้ ตาม
ระเบียบที่ที่ประชุมใหญ่ตุลาการในศาลปกครองสูงสุดกาหนด
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ในระหว่างการไต่สวนข้อเท็จจริงของคณะกรรมการ ป.ป.ช. หรือในระหว่างการพิจารณาของศาล
ปกครองสูงสุด หากการดาเนินการตามสัญญาดังกล่าวอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อไป คณะกรรมการ ป.ป.ช. จะ
ยื่นคาร้องต่อศาลปกครองสูงสุดเพื่อมีคาสั่งระงับสัญญาของรัฐดังกล่าวไว้ชั่วคราวก่อนก็ได้
มาตรา ๑๕ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๔ ในกรณีที่โครงการของรัฐดังต่อไปนี้ มีเหตุอัน
ควรเชื่อได้ว่าเข้าลักษณะตามมาตรา ๑๒ วรรคหนึ่ง และการทุจริตหรือการขัดกันระหว่างประโยชน์ดังกล่าวมีผลทา
ให้รัฐเสียประโยชน์อย่างร้ายแรงหรือการทุจริตหรือการขัดกั นระหว่างประโยชน์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นนัยสาคัญใน
การทาโครงการดังกล่าว ให้นามาตรา ๑๔ มาใช้บังคับโดยอนุโลม แต่ให้ยื่นคาร้องต่อศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริต
และประพฤติมิชอบภายในสองปีนับแต่วันเริ่มโครงการ เพื่อสั่งให้ยุติโครงการหรือสั่งให้นาโครงการดังกล่าวกลับไป
ทบทวนใหม่เพื่อแก้ไขให้รัฐไม่เสียประโยชน์ ทั้งนี้ ไม่กระทบต่อการดาเนินคดีแก่ผู้กระทาความผิด
(๑) โครงการตามมติคณะรัฐมนตรี
(๒) โครงการของราชการส่วนกลางหรือราชการส่วนภูมิภาคซึ่งได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
หน้าที่หรือได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว
(๓) โครงการของราชการส่วนท้องถิ่นซึ่งได้รับการจัดสรรงบประมาณแล้ว
(๔) โครงการของรั ฐ วิส าหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่ว ยงานอื่นของรัฐ ซึ่งคณะกรรมการของ
หน่วยงานนั้นได้ให้ความเห็นชอบแล้ว
(๕) โครงการอื่นของรัฐตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. และคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินร่วมกัน
ประกาศกาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาลักษณะหรือประเภทของโครงการตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ให้
เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๖ การพิจารณาและการมีคาสั่งของศาลอุทธรณ์แผนกคดีทุจริตและประพฤติมิชอบตาม
มาตรา ๑๒ และมาตรา ๑๕ ให้เป็นไปโดยรวดเร็วและเป็นธรรม ทั้งนี้ ตามข้อบังคับของประธานศาลฎีกาโดยความ
เห็นชอบของที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา
มาตรา ๑๗ เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีหน้าที่กากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี และเจ้าหน้าที่
ของรัฐซึ่งดารงตาแหน่งอื่น ต้องแสดงข้อมูลดังต่อไปนี้ ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
(๑) การดารงตาแหน่งในหน่วยงานอื่นของรัฐทุกตาแหน่ง
(๒) การดารงตาแหน่งในธุรกิจหรือหน่วยงานเอกชนไม่ว่าหน่วยงานนั้นจะมีวัตถุประสงค์แสวงหา
กาไรมาแบ่งปันกันหรือไม่
(๓) การประกอบอาชีพหรือวิชาชีพอื่นนอกจากตาแหน่งที่ดารงอยู่
(๔) กิจกรรมอื่นตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแสดงรายได้ที่ได้
จากการดารงตาแหน่ง การประกอบอาชีพ วิชาชีพหรือกิจกรรมอื่นตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) ด้วย
ในกรณีที่มีความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตามวรรคหนึ่ง ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐแจ้งความเปลี่ยนแปลง
ดังกล่าวให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ทราบความเปลี่ยนแปลงนั้น
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ตาแหน่งของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง หลักเกณฑ์และวิธีการแสดงข้อมูลตามวรรคหนึ่ง และ
การแจ้งความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลตามวรรคสาม ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ประกาศกาหนด
มาตรา ๑๘ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดให้มีหน่วยงานพิเศษขึ้นภายในสานักงานคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ โดยมีฐานะไม่ต่ากว่าสานักหรือเทียบเท่า และมีบุคลากรที่เพียงพอกับ
ภารกิจ เพื่อรั บ ผิ ดชอบในการกากับ ดูแลและการบังคับใช้พระราชบัญญัตินี้ ตลอดจนให้ คาปรึกษาแนะนาแก่
เจ้าหน้าที่ของรัฐและประชาชนเกี่ยวกับการปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ รวมทั้งดาเนินการเกี่ยวกับการรณรงค์
เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทาความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม
เพื่อประโยชน์แก่การป้องกันการกระทาความผิดเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ ส่ วนรวม ให้ คณะกรรมการ ป.ป.ช. จัดทาข้อกาหนดและคู่มือการปฏิบัติของหน่ว ยงานของรัฐและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐรวมทั้งเอกชนตามพระราชบัญญัตินี้ และมีหน้าที่ตอบข้อ หารือที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐหารือว่าการกระทาที่หน่วยงานของรัฐหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะกระทาเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์ส่วนรวมตามพระราชบัญญัตินี้หรือไม่ ทั้งนี้ โดยต้องตอบข้อหารือภายในหกสิบวันนับแต่วันที่
ได้รับข้อหารือ และจะปฏิเสธไม่ตอบข้อหารือเพราะเหตุที่เรื่องนั้นยังไม่เกิดขึ้นไม่ได้
เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระทาการไปตามการตอบข้อหารือของคณะกรรมการ ป.ป.ช. โดยสุจริต ย่อมไม่
มีความผิดตามพระราชบัญญัตินี้
มาตรา ๑๙ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ช. ดาเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงและวินิจฉัยการกระทาตาม
พระราชบัญญัตินี้โดยให้นาพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาใช้
บังคับโดยอนุโลม
มาตรา ๒๐ เจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรสหรือบุตรของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือบุคคลตามมาตรา ๕ วรรค
ห้า ผู้ใดกระทาการอันเป็นความผิดตามมาตรา ๕ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจาคุกทั้งปรับถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งกระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองต้อง
ระวางโทษสองเท่าของโทษที่กาหนดไว้ตามวรรคหนึ่ง
มาตรา ๒๑ เจ้าหน้าที่ของรัฐ คู่สมรสหรือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามมาตรา ๗ โดย
ไม่แจ้งรายงานหรือหรือไม่ส่งมอบทรัพย์สินภายในเวลาที่กาหนด ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๙ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหนึ่งปีหรือปรับไม่เกิ น
ห้าแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๓ ผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา ๑๐ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดจงใจไม่แสดงข้อมูล รายได้ หรือความเปลี่ยนแปลงของข้อมูลหรือ
รายได้ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ภายในเวลาที่มาตรา ๑๗ กาหนด หรือจงใจแสดงข้อเท็จจริงดังกล่าวด้วยข้อความ
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อันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงที่ควรแจ้งให้ทราบ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินหกเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่น
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มาตรา ๒๕ บรรดาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ ให้อยู่ในอานาจของศาลซึ่งมีเขตอานาจเหนือคดี
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
มาตรา ๒๖ ประธานกรรมการ กรรมการ อนุ ก รรมการ พนั ก งานเจ้ า หน้ า ที่ หรื อ บุ ค คลที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. มอบหมาย ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ผู้ใดกระทาความผิดตามพระราชบั ญญัตินี้ต้ องระวางโทษสองเท่าของโทษที่กฎหมายกาหนดไว้ส าหรับ
ความผิดนั้น
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกของทั้งสองสภาจานวนไม่น้อยกว่าหนึ่งในห้า
ของจานวนสมาชิกทั้งหมดเท่าที่มีอยู่ของทั้งสองสภา หรือประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งจานวนไม่น้อยกว่าสองหมื่นคน
หรือคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน มีสิทธิเข้าชื่อกล่าวหาว่ากรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ผู้ใดกระทาความผิดตามพระราชบัญญัตินี้โดยยื่นต่อประธานรัฐสภาพร้อมด้วยหลักฐานตามสมควร หากประธาน
รัฐสภาเห็นว่ามีเหตุอันควรสงสัยว่ามีการกระทาตามที่ถูกกล่าวหา ให้ประธานรัฐสภาเสนอเรื่องไปยังประธานศาล
ฎีกาเพื่อตั้งคณะผู้ไต่สวนอิสระ ทั้งนี้ ตามกฎหมายว่าด้วยผู้ไต่สวนอิสระ
มาตรา ๒๗ ในวาระเริ่มแรกมิให้ นาบทบัญญัติมาตรา ๕ วรรคสอง (๕) มาใช้บังคับจนกว่า จะมี
ระเบียบตามมาตรา ๕ วรรคหก
ให้ ด าเนิ น การจั ด ให้ มี ร ะเบี ย บตามมาตรา ๕ วรรคหก ให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายในหนึ่ ง ปี นั บ แต่ วั น ที่
พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ในกรณีที่หน่วยงานใดยังมิได้ดาเนินการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้นา
ระเบียบที่ออกโดยคณะรัฐมนตรีมาใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งอยู่ในบังคับบัญชาหรือกากับดูแลของหน่วยงาน
นั้นด้วยโดยอนุโลมจนกว่าจะได้มีการออกระเบียบนั้น
มาตรา ๒๘ มิให้นาบทบัญญัติมาตรา ๙ มาใช้บังคับแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งพ้นจากตาแหน่งหน้าที่ไป
ก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ
มาตรา ๒๙ ให้ประธานศาลฎีกา ประธานศาลปกครองสูงสุด และประธานกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรักษาการตามพระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ ในส่วนที่เกี่ยวกับอานาจหน้าที่ของตน
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ข้อบังคับ ระเบียบ และประกาศตามพระราชบัญญัตินี้ที่มีผลเป็นการทั่วไป เมื่อได้ประกาศในราช
กิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้ เว้นแต่ประกาศตามมาตรา ๓ มาตรา ๕ มาตรา ๙ และประกาศกาหนดตาแหน่ง
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามมาตรา ๑๗ ให้ใช้บังคับได้เมื่อพ้นกาหนดหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาเป็นต้นไป
ผู้รับสนองพระราชโองการ
.........................................
นายกรัฐมนตรี

สำนักงำนสำธำรณสุขอำเภอทุ่งช้ำง

เอกสำรอ้ำงอิง
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ.2550
2. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542และที่แก้ไข
เพิ่มเติม
3. ค่านิยมหลักของคนไทย 12 ประการ
4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา หน้าที่ 73 เล่มที่ 126
ตอนพิเศษ 162 ง วันที่ 5 พฤศจิกายน 2552
5. จรรยาข้าราชการ สานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
6. แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
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