
 
 

 บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ กลุ่มงานบริหารทั่วไป  โรงพยาบาลนครชัยศรี   โทร 0 3433  1156 ต่อ 3508 
ที ่นฐ ๐๐๓๒.9/301/- วันที ่     18    เมษายน  2565 
เรื่อง  รายงานผลการอบรมการตามแผนพัฒนาบุคลากรประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565   โครงการอบรมให้  
       ความรู้แกเ่จ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย  

เรียน  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครชัยศรี 

           1. เรื่องเดิม 
    ตามที่โรงพยาบาลนครชัยศรี ได้ก าหนดไว้ในแผนพัฒนาบุคลากรโรงพยาบาลนครชัยศรี

ประจ าปีงบประมาณ 2565 ข้อ 6 โครงการอบรมให้ความรู้แก่หัวกลุ่มงาน/หัวหน้างาน  พร้อมถ่ายทอดให้กับ
ผู้ใต้บังคับบัญชา เกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย จัดโดยส านักงาน
สาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ผ่าน Zoom โดยก าหนดผู้เข้ารับการอบรมทุกกลุ่มงาน ในวันที่ 12 เมษายน 
2565  เวลา 08.30-16.00 น. ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลนครชัยศรี นั้น 

2. ข้อเท็จจริง 
    ในการอบรมโครงการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและ

พัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย  ผ่าน Zoom Conference ซึ่งเป็นไปตามแผนพัฒนาบุคลากรของ
โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น โดยได้ด าเนินการเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้วเมื่อในวันที่ 12 เมษายน 2565 โดยมีผู้เข้า
รับการอบรมจากกลุ่มงานต่าง ๆ รวมจ านวนทั้งสิ้น 20 คน ซึ่งผู้เข้ารับการอบรมได้รับความรู้ เรื่องของวินัยของ
บุคลากร และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบเจ้าหน้าที่ โดยวิทยากรจากกลุ่มงาน
ปราบปรามทุจริตในภาครัฐ ส านักงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ เขต 7  จ านวน 3 ท่าน ซึ่ง
ได้รับความรู้ในเรื่องของวินัยของบุคลากร และการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
เจ้าหน้าที่ โดยวิทยากรจากกลุ่มงานปราบปรามทุจริตในภาครัฐ การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน 

3. ข้อเสนอ  
    เพ่ือให้การด าเนินการเป็นการเผยแพร่ความรู้ที่ได้จากการอบรมให้ผู้ที่ยังมิได้เข้าร่วมอบรม

อ่ืน ๆ ได้รับทราบจึงขอน าข้อมูลจากการบรรยายเผยแพร่บนเว็ปไซต์ของหน่วยงาน และขออนุญาตเผยแพร่
เอกสารดังกล่าวลงในเว็บไซต์โรงพยาบาลนครชัยศรี เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ได้ทราบต่อไป 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณาด าเนินการ 
 
 
 

(นายปติภัทร  สายทอง) 
นักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ 

 
           - ทราบ/อนุมัติ  
          - ลงเว็บไซต์ เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ 

 
 
                (นายนเรศ  มณีเทศ) 
                           ผู้อ านวยการโรงพยาบาลนครชัยศรี 
 



สรุปรายงานผลการอบรมโครงการอบรม เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ประพฤติชอบ เจ้าหน้าที่ของรัฐ แก่บุคลากร ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม 

วันที่ 12 เมษายน ๒๕๖๕ เวลา ๐8.3๐ – ๑6.๐๐ น.  
ณ ห้องประชุมส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 

 
เนื้อหาการบรรยายเกี่ยวกับ 
1. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
อดีต เป็นส่วนราชการระดับ 
กรม ไม่สังกัดส านักนายกรัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวงขึ้นตรง 
ต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม 

 

ปัจจุบัน พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที ่2 
พ.ศ. 2559 เป็นส่วนราชการระดับกรม ไม่สังกัดส านักนายก 
รัฐมนตรี กระทรวง หรือทบวง มีเลขาธิการเป็นผู้รับผิดชอบ ขึ้น
ตรงต่อนายกรัฐมนตรี 

 
2. “บทบาท หน้าที่และอ านาจของส านักงาน ป.ป.ท.” ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ 
(ส านักงาน ป.ป.ท.) 

 
3.หลักการและเหตุผล/ความเป็นมาของส านักงาน ป.ป.ท. 
3.1 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เป็นองค์กรอิสระมีอ านาจในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่มีภารกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบจ านวนมาก 
3.2รัฐบาล มีนโยบายส าคัญและเร่งด่วนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แต่ยังไม่มีส่วนราชการในส่วนของฝ่ายบริหาร 
ที่มีอ านาจ หน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตโดยตรง 
3.3 ฝ่ายบริหาร (ราชการแผ่นดิน) สมควรที่จะต้องมีส่วนราชการในฝ่ายบริหารที่รับผิดชอบ และเป็นศูนย์กลางประสานงาน กับ
หน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องทั้งหมด รวมทั้งก าหนดมาตรการต่าง ๆเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ในการป้องกันและ ปราบปราม
การทุจริตในภาครัฐ 
ก าหนดให้ ส านักงานคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็นเครื่องมือของฝ่ายบริหารหรือรัฐบาลในการน ายุทธศาสตร์และนโยบายของ 
รัฐบาลด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ไปปฏิบัติให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ และมีหน้าที่หลักในการตรวจสอบ 
ข้อเท็จจริง และไต่สวนข้อเท็จจริงเมื่อมีมูลเบื้องต้น กรณีข้าราชการที่มีต าแหน่งต่ ากว่าผู้บริหารระดับสูง ถูกกล่าวหาร้อง เรียน
ว่ากระท าการทุจริต หรือกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการ 



 
 

 
 
 

ที่อยู่ ส านักงาน ป.ป.ท. 
เลขที่ ๙๙ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ ต.คลองเกลือ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี ๑๑๑๒๐ 
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เขต 8 

เขต 9 

เขต 1 – จงัหวดัพระนครศรอียธุยา 
เขต 2 – จงัหวดัชลบุร ี
เขต 3 – จงัหวดันครราชสมีา 
เขต 4 – จงัหวดัขอนแกน่ 
เขต 5 – จงัหวดัเชยีงใหม ่
เขต 6 – จงัหวดัพษิณุโลก 
เขต 7 – จงัหวดันครปฐม 
เขต 8 – จงัหวดัสุราษฎรธ์าน ี
เขต 9 - จงัหวดัสงขลา 

สถานที่ตั้งของส านักงาน ปปท. เขต 1-9 

 
 
 
 

เขต 7 จังหวัดนครปฐม 
นครปฐม สุพรรณบุรี ราชบุรี สมุทรสงคราม 

สมุทรสาคร กาญจนบุรี เพชรบุรี 
ประจวบคีรีขันธ์ 
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4. ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) ค าสั่งส านักนายกรัฐมนตรี ที ่358/2562 
ลงวันที่ 3 ธันวาคม 2562 นายกรัฐมนตรีเป็นประธานเลขาธิการคณะกรรมการ ป.ป.ท. เป็น กรรมการและเลขานุการ 

• เสนอแนะแนวทางและมาตรการในการบูรณาการเพ่ือเสริมสร้างและประสานความร่วมมือกับทุกภาคส่วนทั้ง
หน่วยงาน ภาครัฐ ภาคสังคม ภาคเอกชน และประชาชนในการแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบต่อ
คณะรัฐมนตรี 

• ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและแผนระดับต่าง ๆ รวมทั้งนโยบายของฝ่ายบริหารที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและ
ปราบปราม การทุจริต สู่การปฏิบัติให้บังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และเพ่ือยกระดับคะแนนดัชนีการรับรู้การทุจริตของ
ประเทศไทย (Corruption Perceptions Index : CPI) 

• อ านวยการและประสานการปฏิบัติ เร่งรัด ติดตาม ก ากับดูแล ตรวจสอบและประเมินผลการด าเนินงานของส่วนราชการ 
หน่วยงานของรัฐ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบ และมติคณะรัฐมนตรี ที่เก่ียวข้องรวมทั้ง 
สอดคล้องกับค าแถลงนโยบายของคณะรัฐมนตรีต่อรัฐสภา โดยอยู่ภายใต้กรอบธรรมาภิบาล เพ่ือบูรณาการการท างาน
เพ่ือ การแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ 

• รับเรื่องร้องเรียนจากประชาชนที่เกี่ยวกับการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยประสานให้ส่วนราชการหรือหน่วยงาน ของ
รัฐตรวจสอบข้อเท็จจริง และเร่งรัดผลการด าเนินงานเพ่ือแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนและความไม่เป็นธรรมให้แก่ 
ประชาชนโดยเร็ว 

• ส่งเสริมและสนับสนุนการปฏิบัติราชการของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต รวมทั้งตรวจสอบและกลั่นกรองรายงาน
ผล การตรวจสอบของส่วนราชการที่เก่ียวเนื่องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตตามท่ีได้รับมอบหมาย 

• ให้หน่วยงานของรัฐตอบสนองการด าเนินการของ ศอตช. อย่างทันท่วงทีในทุกกรณีตลอดจนปฏิบัติการตามท่ีได้รับร้อง
ขอ จาก ศอตช.  เพ่ือด าเนินการปรับปรุงแก้ไข หรือสั่งการเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดให้ด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ หรือ
ให้ งดเว้นการด าเนินการใด ๆ ที่ขัดต่อกฎหมาย มติคณะรัฐมนตรี หรือค าสั่งนายกรัฐมนตรี อันก่อให้เกิดความเดือดร้อน
และ ความไม่เป็นธรรมแก่ประชาชน หรือเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ 

 
5. อ านาจหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ท. 

 มาตรการปราบปราม 
- การตรวจสอบ / การแสวงหาข้อเท็จจริงและรวบรวมพยานหลักฐาน 
- การไต่สวนข้อเท็จจริง 

 มาตรการป้องกัน 
- มาตรา 58/1-3 



 
 
 

มาตรการป้องกันการทุจริตในภาครฐั 
มาตรา ๕๘/๑ 

– กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมาตรการล่าสมัย ขาดประสิทธิภาพ ขาดการบังคับใช้ เป็นช่องให้ทุจริต หรือไม่อาจ 
ปฏิบัติให้เกิดผลดี หรือ 

– ไม่มีกฎหมาย กฎ ระเบียบ หรือข้อบังคับเกี่ยวกับวินัยหรือมาตรการ ท าให้การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ไม่
บรรลุผล 

– คณะกรรมการ ป.ป.ท. เสนอแนะและให้ค าปรึกษาแก่คณะรัฐมนตรี ในการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือ 
มาตรการ ต่าง ๆ 

มาตรา 58/2 
หน่วยงานของรัฐใด มีวิธีปฏิบัติหรือการด าเนินงาน 

(1)   ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอ านวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ 
(2) เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้บริการหรือประชาชน** 
(3) เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแต่ทางราชการอย่างร้ายแรง 



 หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องสั่งการให้มีการตรวจสอบและด าเนินการแล้วแจ้งผลการด าเนินการ
ให้ ป.ป.ท. ทราบภายใน 60 วันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง 

 หากหน่วยงานของรัฐไม่ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในก าหนดเวลา ไม่มีเหตุอันสมควร ป.ป.ท. รายงาน 
คณะกรรมการ ป.ป.ท. เพ่ือพิจารณาด าเนินการ ตาม มาตรา 17 (1) เสนอนโยบาย มาตรการ และ
แผนพัฒนา การป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐต่อ ครม. หรือ มาตรา 17 (2) เสนอแนะและให้
ค าปรึกษาแก่ ครม. เกี่ยวกับการปรับปรุงกฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมาตรการต่าง ๆ 

 ทั้งนี้หากมีลักษณะส่อไปในทางทุจริตในภาครัฐ ให้คณะกรรมการ ป.ป.ท. รายงานให้ ครม. และ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทราบเพ่ือด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

 
มาตรา 58/3 
กรณีท่ี คณะกรรมการ ป.ป.ท. หรือ ป.ป.ท. พบว่าการด าเนินโครงการใดมีลักษณะก าหนดวงเงินสูงเกินที่เป็นจริง หรือไม่
คุ้มค่า แจ้งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินเพื่อด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 

 
6. หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 

 

 



 
 
 



 



 

 



 



 



7. สาเหตุการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
1.ประเพณี วัฒนธรรม 
⦿ ประเพณีและวัฒนธรรมที่ช่วยเหลือและตอบแทนบุญคุณกันฟังรากลึกในสังคมไทยมานาน 
⦿ เกิดจากความเลื่อมล้ าทางสภาพสังคม เนื่องจากประชาชนมีรายได้แตกต่างกันมาก 
⦿ สังคมไทยเพิกเฉยต่อการทุจริตคอร์รัปชัน 

2. เจ้า�น้าที่ของรัฐ 
⦿  เจ้าหน้าที่ของรัฐที่บังคับใช้กฎหมายปล่อยปละละเลย เพิกเฉยไม่บังคับใช้กฎหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
⦿ เจ้าหน้าที่ของรัฐมีอ านาจในการใช้ดุลพินิจมากเกินไป 
⦿  เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดคุณธรรมและจริยธรรม 
⦿ เจ้าหน้าที่ของรัฐขาดความรู้ ความสามารถ เมื่อปฏิบัติงานผิดพลาดก็พยายามปกปิด จึงเป็นบ่อเกิดแห่งการ

เพิกเฉย ละเลย ละเว้นการปฏิบัติตามหน้าที่ 
⦿ ค่าตอบแทนหรือเงินเดือนไม่เพียงพอต่อการครองชีพ 

3.ขั้นตอนกระบวนการท างาน 
⦿ มีข้ันตอน กระบวนการหรือระบบท างานมากหลายขั้นตอน 
⦿ ขั้นตอนการท˚างานเปิดโอกาสทุจริตคอร์รัปชั่น 

4.ระบบการศึกษา ระบบอุปถัมภ์ 
⦿  ขาดระบบการวางรากฐานการศึกษาที่ดีพอ (โตขึ้นไม่โกง) 
⦿  ระบบอุปถัมภ์ท าให้เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่เกรงกลัวกฎหมาย เพราะถ้าผิดก็จะช่วยกัน 

รูปแบบการทุจริต 
1.ฝ่าฝืน หลีกเหลี่ยง หรือปิดเบือนระเบียบแบบแผน หรือกฎข้อบังคับ 
2.จูงใจ เรียกร้อง บังคับ ข่มขู่ หน่วงเหนี่ยว กลั่นแกล้ง หรือหาประโยชน์ใส่ตน/พวกพ้อง 
3.การสมยอม รู้เห็นเป็นใจ เพิกเฉย ละเว้นการกระท า ในการที่

ต้องปฏิบัติหรือรับผิดชอบตามหน้าที่ 
4. ยักยอก เบียดบังซึ่งทรัพย์สินของส่วนรวม (ของสาธารณะ) 
5. ปลอมแปลง/กระท าใด ๆ อันเป็นเท็จ 
6. มีผลประโยชน์ร่วมในกิจการบางประเภท 

ที่สามารถใช้อ านาจหน้าที่ของตนบันดาล 
ประโยชน์ได้ 

 
8. คดีทุจริตในภาครฐั คือ 

คดีทุจริตในภาครัฐ ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐ กระท าการทุจริตในภาครัฐ ในเบื้องต้นจึงจ าต้องทราบก่อน 
ว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายถึงใคร ทุจริตในภาครัฐหมายถึงอะไร 

ตาม พ.ร.บ.มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2551 มาตรา 3 ให้ 
ความหมายไว้ว่า 

“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า เจ้าหน้าที่ของรัฐตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต ... 

“ทุจริตในภาครัฐ” หมายความว่า ทุจริตต่อหน้าที่หรือประพฤติมิชอบ ในภาครัฐ 



“เจ้าหน้าที่ของรัฐ” หมายความว่า  ตาม พรบ. ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ม.4 
 ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า 
 ผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐหรือใน รัฐวิสาหกิจ 
 ผู้บริหารท้องถิ่น รองผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 เจ้าพนักงานตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่ หรือเจ้าพนักงานอ่ืนตามที่กฎหมายบัญญัติ 
 และให้หมายความรวมถึงกรรมการ อนุกรรมการ ลูกจ้างของส่วนราชการ หน่วยงานของรัฐ หรือรัฐวิสาหกิจ และ

บุคคล หรือคณะบุคคลบรรดาซึ่งมีกฎหมายก าหนดให้ใช้อ านาจหรือได้รับมอบให้ใช้อ านาจทางปกครองที่จัดตั้งขึ้นใน
ระบบ ราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการอื่นของรัฐด้วย 

 แต่ไม่รวมถึงผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. 

ความหมายของเจ้าพนักงานตามประมวลกฎหมายอาญา 
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 2 (16) 

“เจ้าพนักงาน” หมายความว่า บุคคลซึ่งกฎหมายบัญญัติว่าเป็น เจ้าพนักงานหรือได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายให้ 
ปฏิบัติหน้าที่ราชการ ไม่ว่าเป็นประจ าหรือครั้งคราว และไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ 
 กฎหมายบัญญัติว่าเป็นเจ้าพนักงาน 
 ได้รับแต่งตั้งตามกฎหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการไม่ว่าเป็นประจ า หรือครั้งคราว และไม่ว่าจะได้รับค่าตอบแทนหรือไม่ 
• ทุจริตในภาครัฐหมายถึง 
• ปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อ่ืนเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ทั้งท่ีตนมิได้มีต าแหน่ง

หรือ หน้าที่นั้น เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน (ผิด กม.ปปช.) 
• กระท าการอันเป็นความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมาย 

อาญาหรือตามกฎหมายอื่น 
• ใช้อ านาจในต าแหน่งหรือหน้าที่อันเป็นการฝ่าฝืนกฎหมาย ระเบียบ ค าสั่ง หรือมติคณะรัฐมนตรีที่มุ่งหมายจะ

ควบคุมดูแล การรับ การเก็บรักษา หรือการใช้เงินหรือทรัพย์สินของแผ่นดิน (ผิด ปอ. และกม.อ่ืน) 
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 147-166และ มาตรา 201-205 
ที่มา : http://thai-crime-code.blogspot.com/2010/03/blog-post_9145.html 

มาตรา 147 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ท˚า จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด เบียดบังทรัพย์นั้นเป็นของตน หรือเป็นของ 
ผู้อื่นโดยทุจริต หรือโดยทุจริตยอมให้ผู้อ่ืนเอาทรัพย์นั้นเสีย ต้องระวางโทษจ าคุกตัง้แต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และ 
ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท (เจ้าพนักงานยักยอกทรัพย์) 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที ่26) พ.ศ. 
2560] 
ที่มา : http://thai-crime-code.blogspot.com/2010/03/blog-post_9145.html 

มาตรา 148 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยมิชอบ ข่มขืนใจหรือจูงใจเพ่ือให้บุคคลใดมอบให้หรือ หามาให้
ซึ่งทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดแก่ตนเองหรือผู้อื่น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปี  ถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต (เจ้าพนักงานใช้ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ) 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที ่26) พ.ศ. 
2560] 

http://thai-crime-code.blogspot.com/2010/03/blog-post_9145.html
http://thai-crime-code.blogspot.com/2010/03/blog-post_9145.html


ที่มา : http://thai-crime-code.blogspot.com/2010/03/blog-post_9145.html 
มาตรา 149  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งรัฐ สมาชิกสภาจังหวัด หรือสมาชิกสภาเทศบาล เรียก รบั 

หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพ่ือกระท าการหรือไม่กระท าการอย่างใดใน 
ต าแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่ 
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต (เจ้าพนักงานเรียกรับ) 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที ่26) พ.ศ. 
2560] 
ที่มา : http://thai-crime-code.blogspot.com/2010/03/blog-post_9145.html 

มาตรา 151 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ซื้อ ท˚า จัดการหรือรักษาทรัพย์ใด ๆ ใช้อ านาจในต าแหน่งโดยทุจริต อันเป็น 
การเสียหายแก่รัฐ เทศบาล สุขาภิบาลหรือเจ้าของทรัพย์นั้น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต และ 
ปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 
(เช่น กรณีใช้ของหลวงเป็นของส่วนตัว คดีวชิระพยาบาล ผอ.สถานพินิจฯ จ.เพชรบูรณ์ ) 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที ่26) พ.ศ. 
2560 
ที่มา : http://thai-crime-code.blogspot.com/2010/03/blog-post_9145.html 

มาตรา 152 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่จัดการหรือดูแลกิจการใด เข้ามีส่วนได้เสียเพ่ือประโยชน์ส าหรับตนเองหรือ 
ผู้อื่น เนื่องด้วยกิจการนั้น ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี และปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึง สองแสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที ่26) พ.ศ. 
2560] 
ที่มา : http://thai-crime-code.blogspot.com/2010/03/blog-post_9145.html 

มาตรา 157  ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน ปฏิบัติหรือละเว้น  การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ เพ่ือให้เกิดความเสียหายแก่ผู้หนึ่งผู้ใด 
หรือปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยทุจริต ต้องระวางโทษจ าคุกตั้งแต่หนึ่งปีถึงสิบปี หรือปรับตั้งแต่สองหมื่นบาทถึงสอง
แสน บาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที ่26) พ.ศ. 
2560] 
ที่มา : http://thai-crime-code.blogspot.com/2010/03/blog-post_9145.html 

มาตรา 161 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ท าเอกสาร กรอกข้อความลงในเอกสารหรือดูแลรักษาเอกสาร กระท าการ 
ปลอมเอกสารโดยอาศัยโอกาสที่ตนมีหน้าที่นั้น ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินสิบปี และปรับไม่เกินสองแสนบาท 

[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที ่26) พ.ศ. 
2560] 
ที่มา : http://thai-crime-code.blogspot.com/2010/03/blog-post_9145.html 
มาตรา 162 ผู้ใดเป็นเจ้าพนักงาน มีหน้าที่ท าเอกสาร รับเอกสารหรือกรอกข้อความลงในเอกสาร กระท าการดังต่อไปนี้ในการ 
ปฏิบัติการตามหน้าที่ 

(1) รับรองเป็นหลักฐานว่า ตนได้กระท าการอย่างใดข้ึน หรือว่าการอย่างใดได้กระท าต่อหน้าตนอันเป็นความเท็จ 
(2) รับรองเป็นหลักฐานว่า ได้มีการแจ้งซึ่งข้อความอันมิได้มีการแจ้ง 
(3) ละเว้นไม่จดข้อความซึ่งตนมีหน้าที่ต้องรับจด หรือจดเปลี่ยนแปลงข้อความเช่นว่านั้น หรือ 
(4) รับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้น มุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นความเท็จ ต้องระวางโทษจ าคุกไม่เกินเจ็ด

ปี และปรับไม่เกินหนึ่งแสนสี่หมื่นบาท 

http://thai-crime-code.blogspot.com/2010/03/blog-post_9145.html
http://thai-crime-code.blogspot.com/2010/03/blog-post_9145.html
http://thai-crime-code.blogspot.com/2010/03/blog-post_9145.html
http://thai-crime-code.blogspot.com/2010/03/blog-post_9145.html
http://thai-crime-code.blogspot.com/2010/03/blog-post_9145.html
http://thai-crime-code.blogspot.com/2010/03/blog-post_9145.html


[อัตราโทษ แก้ไขเพ่ิมเติมโดยมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติแก้ไขเพ่ิมเติมประมวลกฎหมายอาญา (ฉบับที ่26) พ.ศ. 
2560] 

9. ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) 

ความหมาย ประโยชน์ส่วนบุคคล 
หมายถึง การที่บุคคลทั่วไปในสถานะเอกชนหรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐในสถานะเอกชน ได้ท ากิจกรรมหรือได้กระท าการต่างๆ เพ่ือ 
ประโยชน์ส่วนตน ครอบครัว ญาติ เพ่ือนหรือของกลุ่ม ในสังคมท่ีมีความสัมพันธ์กันในรูปแบบต่างๆ เช่น การประกอบอาชีพ การ 
ท าธุรกิจ การค้า การลงทุน เพ่ือหาประโยชน์ในทางการเงิน หรือในทางทรัพย์สินต่างๆ เป็นต้น 

 
ความหมาย ประโยชน์ส่วนรวม หรือ ประโยชน์สาธารณะ 
หมายถึง การที่บุคคลใดๆ ในสถานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ (ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ พนักงาน รัฐวิสาหกิจ หรือ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานของรัฐ) ได้กระท าการใดๆ ตามหน้าที่หรือ ได้ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นการด าเนินการในอีกส่วนหนึ่งที่แยก 
ออกมาจากการด าเนินการตามหน้าที่ในสถานะของเอกชน การกระท าการใดๆ ตามหน้าที่หรือการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของ 
รัฐจึงมีวัตถุประสงค์หรือมีเป้าหมายเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม หรือการรักษาประโยชน์ส่วนรวมที่เป็นประโยชน์ของรัฐ 

 
ความหมาย ประโยชน์ทับซ้อน 

 
ประโยชน์ทับซ้อน หรือ Conflict of Interest หมายถึง ความทับซ้อน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์ส่วนรวม (ผลประโยชน์

สาธารณะ) ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 

เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพล ตามอ านาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ 
 

เพ่ือประโยชน์ส่วนตน ... ซึ่งท าให้เกิดผลเสียหายต่อประโยชน์ส่วนรวม 



 
 
 

 



มาตรา 126 

 
 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ลักษณะและองค์ประกอบที่ห้าม
เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท า 

มาตรา 126 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดด าเนินกิจการ 
ใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐรวมถึงกิ๊ก (อยู่กินฉันสามีภริยาโดยมิได้จดทะเบียนสมรส) ให้ปรากฏว่ามีสถานะเป็นสามี 
ภริยากันหรือมีพฤติการณ์เป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไปว่ามีสถานะดังกล่าว ได้จดทะเบียน หย่าขาด จากกันตามกฎหมาย แต่ยังแสดง 
ให้ปรากฏหรือมีพฤติการณ์ซึ่งเป็นที่รับรู้ของสังคมทั่วไปว่ามีสถานะเป็นสามีหรือภริยากัน 

มาตรา 127 ห้ามมิให้กรรมการ 
- ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ 
- ผู้ด ารงต าแหน่งระดับสูง และ 
- ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด 

ด าเนินการใดตามมาตรา ๑๒๖ (๔) ภายในสองปีนับแต่วันที่พ้นจากต าแหน่ง 



ระยะเวลาในการใช้บังคับกับเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตรา 127 
การห้าม Conflict of Interest นี้ห้ามทั้งขณะด ารงต าแหน่ง และห้ามต่อไป หลังจากพ้นต าแหน่งอีก 2  ปี 

 

 
มาตรา 128 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด 

ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด   อันอาจค านวณเป็นเงินได้จากผู้ใด 

การรับผลประโยชน์ต่าง ๆ (Accepting benefits) 
ซึ่งผลประโยชน์ต่าง ๆ ได้แก่ ทรัพย์สิน ของขวัญ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการ

ฝึกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกันนี้และผลจากการรับผลประโยชน์ต่าง ๆ นั้น ได้ส่งผลให้ต่อการตัดสินใจของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐใน การด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ 

“ ห้ามมิใหเ้จ้าพนักงานของรัฐผู้ใด รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด ” 

มิให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือญาติที่ให้ตามประเพณี หรือตาม 
ธรรมจรรยาตามฐานานุรูป 
ฐานานุรูป แปลว่า 
- ตามสมควรแก่ฐานะ 
- ตามสมควรแก่ต าแหน่ง 
- ตามสมควรแก่เหตุการณ์ 
ฐานานุรูป หมายถึง 



ตามความพอดี พอเหมาะ พอควร พอสมน้ าสมเนื้อ ใช้ในกรณีปฏิบัติกิจการ เช่น การใช้จ่าย การต้อนรับ การด ารงชีพ คือ ให้ 
เป็นไปอย่างพอดี พอเหมาะพอควร ไม่ให้เกินเลยฐานะไป 

เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับได้ 
1. มีกฎหมายอนุญาตให้สามารถรับได้ 
เช่น การที่เจ้าพนักงานของรัฐเดินทางไปปฏิบัติราชการต่างจังหวัด สามารถเบิกค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไป ราชการได้ 

o การรับสวัสดิการต่าง ๆ ที่ทางราชการจัดให้ 
o รวมถึง ค่าสมนาคุณวิทยากร ค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างการอบรม ประชุมหรือสัมมนา เป็นต้น 

2. เป็นการรับจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือญาติ 
โดยจะต้องเป็นการให้ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป 
3. เป็นการรับโดย “ธรรมจรรยา” จากบุคคลอ่ืนซึ่งไม่ใช่ญาติ 
คือ การรับจากบุคคลที่ให้กันในโอกาส เทศกาล หรือวันส าคัญรวมถึงการ  แสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ 
การแสดงความเสียใจ หรือการให้ตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคม ตามหลักเกณฑ์ ดังนี้ 

o การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
o การรับจากผู้ซึ่งมิใช่ญาติที่มีราคาหรือมูลค่าในการรับ จากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาส ไม่เกิน 3,000 บาท 

กรณีรับได้ (ยกเว้น) 
การรับทรัพย์สินและประโยชน์เกิน ๓ พันบาท (เพ่ือไมตรี มิตรภาพและความสัมพันธ์) 
แจ้งผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการวินิจฉัย 

มีเหตุผล รับได้ - รับไว้ ไม่เหตุ
ควรรับ - ส่งคืน ส่งคืนไม่ได้ มอบ
ให้ส่วนราชการ 

เครื่องมือส าคัญในการขับเคลื่อนงานป้องกันการทุจริตเชิงรุก 
 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติชอบในระบบราชการ มติคณะรัฐมนตรี 

 เมื่อวันที่ 27 มีนาคม 2561 มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
 เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2563 การรับรายงานผลการด าเนินการกรณีเจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการ

ทุจริต ประพฤติมิชอบ ของ ศปท. 
 เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชก าหนดให้อ านาจกระทรวงการ 

คลังกู้เงินฯ 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ 

การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติและการปฏิรูประบบบริหารราชการแผ่นดินและ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมิชอบ ตามท่ีคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เสนอ คณะรัฐมนตรีมีมติ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๑ เรื่อง มาตรการ ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในระบบราชการ 

หลักเกณฑ์การด าเนินการเพ่ือประโยชน์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในระบบราชการ ในกรณีที่มีข้อ
ร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ส่วนราชการต้น 

สังกัดด าเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงเบื้องต้นให้แล้วเสร็จภายใน ๗ วัน แล้วรายงานผลการพิจารณาต่อหัวหน้าส่วนราชการและ 
รัฐมนตรีเจ้าสังกัดเพ่ือรับทราบทันที และให้พิจารณาด าเนินการทางวินัยหรือทางอาญาโดยเร็ว ซึ่งจะต้องให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ 
วัน ในระหว่างนี้ให้รายงานความคืบหน้าในการด าเนินการ ต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือรัฐมนตรีเจ้าสังกัด เพ่ือทราบเป็นระยะตาม 
ความเหมาะสม 



มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๓ 
-มอบหมายให้ส านักงาน ป.ป.ท. ท˚าหน้าที่ประสานงานและร่วมมือกับส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐอ่ืนเกี่ยวกับการรับเรื่อง 
ร้องเรียนหรือพบเหตุอันควรสงสัยว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดกระท าการหรือเก่ียวข้องกับการทุจริตประพฤติมิชอบ 
รวมทั้งการตรวจสอบ เร่งรัด ติดตามการด าเนินงานของหัวหน้าส่วนราชการหรือหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไปตามนัยมาตรา 
๕๑ (๒) และ (๔)แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
-ทั้งนี้ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตของแต่ละหน่วยงานมีหน้าที่ในการรายงานผลการด าเนินงานของหน่วยงานของรัฐซึ่งอยู่ 
ในสังกัดหรือก ากับ (ประกอบด้วย ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ และองค์การมหาชน) ไปยังส านักงาน ป.ป.ท. ตามรูปแบบวิธีการที่ 
ส านักงาน ป.ป.ท. ก าหนดด้วย 

 
มติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2563 เรื่อง กลไกเฝ้าระวังการใช้จ่ายงบประมาณตามพระราชก าหนด ให้อ านาจ 
กระทรวงการคลังกู้เงินเพ่ือแก้ไขปัญหาเยียวยาและ ฟ้ืนฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาด ของโรคติด 
เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 พ.ศ. 2563 
เพื่อให้เกิดความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริต ประชาชนได้มีส่วนร่วมตรวจสอบผ่าน 4 กลไกเฝ้าระวัง 

 

 



10. แนวทาง: การปฏิบัติตนของข้าราชการ เพื่อป้องกันการทุจริตอย่างไร 
1. ไม่ทุจริต คือตัวเราไม่ท าทุจริต ไม่ท าให้เกิดความผิดพลาด 
2. อย่าให้ผู้อ่ืนสงสัยว่าทุจริต ต้องท างานรอบคอบ มีการเก็บพยานหลักฐานเพ่ือยืนยันความสุจริต 
3. อย่าให้คนอ่ืนทุจริต คือเราต้องป้องกันมิให้ผู้เกี่ยวข้อง 
กับเรากระท าการทุจริต 
ธรรมาภิบาล (Good Governance) คือ การปกครอง การบริหาร การจัดการ การควบคุมดูแลกิจการต่าง ๆ ให้เป็นไปตาม 
ครรลองธรรม นอกจากนี้ยังหมายถึง การบริหารจัดการที่ดี ซึ่งสามารถน าไปใช้ได้ทั้งภาครัฐและเอกชน 

ธรรมาภิบาล  เป็นหลักการที่น ามาใช้บริหารงานในปัจจุบันอย่างแพร่หลาย ด้วยเหตุเพราะช่วยสร้างสรรค์และส่งเสริม 
องค์กรให้มีศักยภาพและประสิทธิภาพ อาทิ พนักงานต่างท างานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและขยันหมั่นเพียร ท˚าให้ผลประกอบการ 
ขององค์กรธุรกิจนั้นขยายตัว นอกจากนี้แล้ว ยังท าให้บุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง ศรัทธาและเชื่อมั่นในองค์กรนั้น ๆ อันจะ ท า
ให้เกิดการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  เช่น องค์กรที่โปร่งใส ย่อมได้รับความไว้วางใจในการร่วมท าธุรกิจ รัฐบาลที่โปร่งใสตรวจ สอบ
ได้ ย่อมสร้างความเชื่อมั่นให้แก่นักลงทุนและประชาชน ตลอดจนส่งผลดีต่อเสถียรภาพของรัฐบาลและความเจริญ ก้าวหน้า 
ของประเทศ เป็นต้น 

 
 

 



11. องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ (ส านักงาน ก.พ.) 
1.หลักนิติธรรม คือ การตรากฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับและกติกาต่าง ๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม ตลอดจนเป็นที่ยอมรับของ 
สังคมและสมาชิก โดยมี การยินยอมพร้อมใจและถือปฏิบัติร่วมกันอย่างเสมอภาคและเป็นธรรม 
2.หลักคุณธรรม คือ การยึดถือและเชื่อมั่นในความถูกต้องดีงาม โดยการรณรงค์เพ่ือสร้างค่านิยมท่ีดีงามให้ผู้ปฏิบัติ ได้แก่ ความ 
ซื่อสัตย์สุจริต ความเสียสละความอดทน ขยันหมั่นเพียร ความมีระเบียบวินัย เป็นต้น 
3.หลักความโปร่งใส คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารอย่างตรงไปตรงมา และสามารถตรวจสอบความ 
ถูกต้องได้โดยการปรับปรุงระบบและกลไกการท˚างานขององค์การให้มีความโปร่งใส มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารหรือเปิดให้ 
ประชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้สะดวก ตลอดจนมีระบบหรือกระบวนการตรวจสอบและประเมินผลที่มีประสิทธิภาพ ซ่ึง 
จะเป็นการสร้างความไว้วางใจซึ่งกันและกัน และ  ช่วยให้การท˚างานของภาครัฐและภาคเอกชนปลอดจากการทุจริตคอร์รัปชั่น 
4.หลักความมีส่วนร่วม คือ การท าให้สังคมไทยเป็นสังคมที่ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้ และร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจ 
ส าคัญ ๆ ของสังคม โดยเปิดโอกาสให้ประชาชนมีช่องทางในการเข้ามามี ส่วนร่วมได้แก่การแจ้งความเห็น การไต่สวนสาธารณะ 
การประชาพิจารณ์ การแสดงประชามติ หรือ อ่ืน ๆ และขจัดการผูกขาดทั้งโดยภาครัฐหรือโดยภาคธุรกิจเอกชน ซึ่งจะช่วยให้เกิด 
ความสามัคคีและความร่วมมือกันระหว่างภาครัฐและภาคธุรกิจเอกชน 
5.หลักความรับผิดชอบ ผู้บริหาร พนักงานและลูกจ้างต้องตั้งใจปฏิบัติภารกิจตามหน้าที่อย่างดียิ่ง โดยมุ่งให้บริการแก่ผู้มารับ 
บริการ เพ่ืออ านวยความสะดวก ต่าง ๆ มีความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในหน้าที่การงานที่ตนรับผิดชอบอยู่ และพร้อมที่จะ 
ปรับปรุงแก้ไขได้ทันท่วงที 
6.หลักความคุ้มค่า ผู้บริหารต้องตระหนักว่ามีทรัพยากรค่อนข้างจ ากัด ดังนั้น ในการบริหารจัดการจ าเป็นจะต้องยึดหลักความ 
ประหยัดและความคุ้มค่า ซึ่งจ าเป็นจะต้องตั้งจุดมุ่งหมายไปที่ผู้รับบริการหรือประชาชนโดยส่วนรวม 
***เมื่อถูกสั่งการ/ หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับโครงการ/กิจกรรม ที่ส่อไปในทางทุจริต 
=> ขัดไม่ได้ => กลัว => ไม่กล้าท าหนังสือแย้ง 

หากขัดผู้บังคับบัญชาไม่ได้ ท˚าหนังสือแจ้ง ป.ป.ช. ถึงเหตุนั้น 
(ตามมาตรา 134 – 135 แห่ง พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561) 

 



 
 

สรุป 11 ประเด็น 
1. พระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๕๑ 
2. “บทบาท หน้าที่และอ านาจของส านักงาน ป.ป.ท.” ส˚านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตใน
ภาครัฐ 3.หลักการและเหตุผล/ความเป็นมาของส านักงาน ป.ป.ท. 
4. ศูนย์อ านวยการต่อต้านการทุจริตแห่งชาติ (ศอตช.) 
5. อ านาจหน้าที่ของส านักงาน ป.ป.ท. 
6. หลักสูตรเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทุจริต 
7. สาเหตุการทุจริตในหน่วยงานของรัฐ 
8. คดีทุจริตในภาครัฐ คือ 
9. ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) 
10. แนวทาง: การปฏิบัติตนของข้าราชการ เพ่ือป้องกันการทุจริตอย่างไร 
11. องค์ประกอบของหลักธรรมาภิบาล 6 ประการ (ส านักงาน ก.พ.) 
มีผู้เข้าร่วมประชุม ITA วันที่ 12 เมษายน 2565  ทั้งหมด 27 ราย ทาง Zoom Application 
 

จึงรายงานมาเพ่ือทราบและขออนุญาตเผยแพร่ผ่านเว็ปไซต์ 
 
 
 
 
 
 
 



แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 
ตามประกาศส านักปลัดกระทรวงสาธารณสุข  

เรื่องแนวทางการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน พ.ศ. 2561  
ส าหรับหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น                      

ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม 
 

แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงานในสังกัดโรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น 

 
ชื่อหนว่ยงาน :      กลุ่มงานบริหารทั่วไป   โรงพยาบาลหลวงพ่อเปิ่น   จังหวัดนครปฐม                     . 
วัน/เดือน/ปี :       18  เมษายน  2565 .                                                                          
 หัวข้อ: - สรุปรายงานผลการอบรมโครงการอบรม เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติชอบ เจ้าหน้าที่ของรัฐ แก่
บุคลากร ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม 
 
รายละเอียดข้อมูล (โดยสรุปหรือเอกสารแนบ) 
    - สรุปรายงานผลการอบรมโครงการอบรม เรื่อง การป้องกันและปราบปรามการทุจริต ประพฤติชอบ เจ้าหน้าที่ของรัฐ แก่
บุคลากร ส านักงานสาธารณสุข จังหวัดนครปฐม 

  Linkภายนอก: …………ไม่มี………………………………………………………………………………………………….……………… 
  หมายเหตุ: ……………………………………………………………………………………………………………………………...... 
................................................................................................................................................................................  

ผู้รับผิดชอบการให้ข ้อมูล ผู้อนุมัติรับรอง 
 

พิชาภัค  โห้นา ยุทธกรานต ์ ชินโสตร 
)นายยุทธกรานต์  ชินโสตร(  )นางสาวพิชาภคั  โห้นา(  

ต าแหน่ง นักจดัการงานท่ัวไปปฏิบตัิการ  ผู้อ านวยการโรงพยาบาลหลวงพอ่เปิ่น 

วันท่ี  18   เดอืน เมษายน    พ.ศ. 6565 วันท่ี  18   เดอืน เมษายน    พ.ศ. 6565 
 

ผู้รับผิดชอบการนำข้อมูลขึ้นเผยแพร ่
 

ภัทรพล  สระทองยอด 
)นายภัทรพล  สระทองยอด(  

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบตัิการ 
วันที่  18   เดือน เมษายน    พ.ศ. 6565 

 
 


