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พระราชบัญญัติ 

มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกัน 
และปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ๓) 

พ.ศ.  ๒๕๖๑ 
 

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร 
ให้ไว้  ณ  วันที่  ๑๐  พฤษภาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

เป็นปีที่  ๓  ในรัชกาลปัจจุบัน 
สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ  บดินทรเทพยวรางกูร  มีพระราชโองการโปรดเกล้าฯ   

ให้ประกาศว่า 
โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต 
จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ  ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้โดยคําแนะนําและยินยอมของ 

สภานิติบัญญัติแห่งชาติทําหน้าที่รัฐสภา  ดังต่อไปนี้ 
มาตรา ๑ พระราชบัญญั ตินี้ เรียกว่า   “พระราชบัญญั ติมาตรการของฝ่ ายบ ริหาร 

ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ๓)  พ.ศ.  ๒๕๖๑” 
มาตรา ๒ พระราชบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

เป็นต้นไป 
มาตรา ๓ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๑/๑)  ของมาตรา  ๑๗  แห่งพระราชบัญญัติมาตรการ

ของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  
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“(๑/๑) กํากับดูแลสํานักงานในการส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วม 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต” 

มาตรา ๔ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็น  (๓/๑)  ในวรรคสองของมาตรา  ๕๑  แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

“(๓/๑) ดําเนินการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชาชนรวมตัวกันเพื่อมีส่วนร่วมในการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต  รวมตลอดทั้งรณรงค์ให้ความรู้  ต่อต้าน  หรือชี้เบาะแส  รวมทั้งเสริมสร้างทัศนคติ
และค่านิยมเก่ียวกับความซื่อสัตย์สุจริตทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน” 

มาตรา ๕ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสี่ของมาตรา  ๕๑  แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของ
ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

“ในการดําเนินการตาม  (๓/๑)  ถ้าคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
ได้กําหนดมาตรการและกลไกท่ีเก่ียวข้องไว้  ให้สํานักงานให้ความร่วมมือและดําเนินการให้สอดคล้องกับ
มาตรการและกลไกดังกล่าว” 

มาตรา ๖ ให้เพิ่มความต่อไปนี้ เป็นมาตรา  ๕๑/๒  แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของ 
ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  

“มาตรา ๕๑/๒ ในการดําเนินการตามมาตรา  ๕๑  วรรคสอง  (๓/๑)  ให้คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  
แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนคณะหนึ่งเพื่อให้คําเสนอแนะ  ช่วยเหลือ  และร่วมมือกันดําเนินการกับสํานักงาน  

คณะกรรมการตามวรรคหน่ึงให้ประกอบด้วยเลขาธิการเป็นประธานกรรมการ  รองเลขาธิการ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติที่ เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติมอบหมาย  ผู้แทนจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคมที่เก่ียวข้องกับ 
การป้องกันและปราบปรามการทุจริตไม่เกินสี่คน  และผู้ทรงคุณวุฒิ ไม่เกินสามคน  เป็นกรรมการ   
โดยให้เลขาธิการแต่งตั้งข้าราชการในสํานักงานเป็นเลขานุการหนึ่งคน  และผู้ช่วยเลขานุการไม่เกินสองคน   

การแต่งตั้งผู้แทนจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม  และผู้ทรงคุณวุฒิตามวรรคสอง  ให้เป็นไป
ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ คณะกรรมการ  ป .ป .ท .  กําหนด  โดยให้ผู้ แทนจากภาคเอกชนและ 
ภาคประชาสังคม  และผู้ทรงคุณวุฒิ  มีวาระการดํารงตําแหน่งคราวละสามปี 

ให้ประธานกรรมการและกรรมการตามวรรคสองได้รับเบ้ียประชุมและประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่น
ตามระเบียบที่คณะรัฐมนตรีกําหนด” 

มาตรา ๗ ให้เพิ่มความต่อไปนี้เป็นวรรคสองและวรรคสามของมาตรา  ๕๘  แห่งพระราชบัญญัติ
มาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑ 
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“เม่ือคณะกรรมการ  ป .ป.ท .  มีมติให้กันบุคคลไว้เป็นพยานตามวรรคหนึ่งแล้ว  ห้ามมิให้
ดําเนินคดีอาญาหรือดําเนินการทางวินัยกับบุคคลซึ่งถูกกันไว้เป็นพยานนั้น  และบุคคลนั้นอาจได้รับ 
ความช่วยเหลือได้ตามสมควรจนคดีถึงที่สุด  เว้นแต่บุคคลนั้นฝ่าฝืนหลักเกณฑ์  วิธีการ  หรือเง่ือนไข 
การกันไว้เป็นพยานตามวรรคหน่ึง 

การคุ้มครองตามวรรคสอง  ย่อมได้รับความคุ้มครองทั้งตําแหน่งของพยานที่ดํารงตําแหน่งอยู่ 
และการเลื่อนขั้นเงินเดือนรวมถึงสิทธิประโยชน์อื่นด้วย  เว้นแต่บุคคลนั้นไม่สมควรได้รับการคุ้มครอง   
เม่ือคํานึงถึงพฤติการณ์และสภาพของการกระทําผิดแล้ว  หรือฝ่าฝืนเง่ือนไขการกันไว้เป็นพยาน” 

มาตรา ๘ ให้ยกเลิกความในมาตรา  ๕๘/๒  แห่งพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหาร 
ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติมาตรการของ
ฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  (ฉบับที่  ๒)  พ.ศ.  ๒๕๕๙  และให้ใช้ความตอ่ไปนี้แทน 

“มาตรา ๕๘/๒ เม่ือความปรากฏว่าหน่วยงานของรัฐใดมีวิธีปฏิ บัติหรือการดําเนินงาน 
ที่มีลักษณะอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้  ให้สํานักงานแจ้งให้หัวหน้าหน่วยงานของรัฐทราบเพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขต่อไป 

(๑) ไม่เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนญุาตของทางราชการ 
(๒) เป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนแก่ผู้ใช้บริการหรือประชาชน  ทั้งนี้  ตามหลักเกณฑ์และวิธีการ

ที่คณะกรรมการ  ป.ป.ท.  กําหนด 
(๓) เป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการอย่างร้ายแรง 
ในกรณีตาม  (๑)  หากสํานักงานเห็นว่ามีเหตุอันสมควร  ให้สํานักงานแจ้งคณะกรรมการพัฒนา

ระบบราชการทราบ  เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป 
เม่ือได้รับแจ้งตามวรรคหน่ึง  หัวหน้าหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องสั่งการให้มีการตรวจสอบและ

ดําเนินการ  แล้วแจ้งผลการดําเนินการให้สํานักงานทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง  หากจะต้อง
ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขต้องกําหนดระยะเวลาท่ีจะดําเนินการแล้วเสร็จให้สํานักงานทราบด้วย  ในกรณี 
ที่หัวหน้าหน่วยงานของรัฐไม่ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขภายในกําหนดเวลาดังกล่าวโดยไม่มีเหตุอันสมควร  
ให้สํานักงานรายงานคณะกรรมการ  ป.ป.ท.  เพื่อพิจารณาดําเนินการตามมาตรา  ๑๗  (๑)  หรือ  (๒)  ต่อไป  
ทั้งนี้  หากกรณี ใดมีลักษณะส่อไปในทางทุจริตในภาครัฐ  ให้คณะกรรมการ  ป .ป .ท .  รายงานให้
คณะรัฐมนตรีและคณะกรรมการ  ป.ป.ช.  ทราบ  เพื่อดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ต่อไป” 

 
ผู้รับสนองพระราชโองการ 

พลเอก  ประยุทธ์  จันทร์โอชา 
นายกรัฐมนตรี 
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หมายเหตุ  :-  เหตุผลในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับน้ี  คือ  โดยที่รัฐมีหน้าที่ในการส่งเสริม  สนับสนุน  และ
ให้ความรู้แก่ประชาชนถึงอันตรายที่เกิดจากการทุจริตและประพฤติมิชอบท้ังในภาครัฐและภาคเอกชน  และ 
จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือป้องกันและขจัดการทุจริตและประพฤติมิชอบอย่างเข้มงวด  
รวมท้ังกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนรวมตัวกันเพ่ือมีส่วนร่วมในการรณรงค์ให้ความรู้  ต่อต้าน  หรือช้ีเบาะแส  
โดยได้รับความคุ้มครองจากรัฐ  สมควรกําหนดให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและ
สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐสามารถมีส่วนร่วมในการดําเนินการในเรื่องดังกล่าว  
และเพ่ือให้ เกิดความสอดคล้องกับมาตรการและกลไกที่ เก่ียวข้องที่ กําหนดขึ้นตามพระราชบัญญั ติ 
ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  นอกจากน้ี  สมควรปรับปรุงบทบัญญัติ 
ในพระราชบัญญัติมาตรการของฝ่ายบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.  ๒๕๕๑  ให้สอดคล้องกับ
สภาวการณ์ปัจจุบันและเพ่ือรองรับอํานาจหน้าที่ในเรื่องดังกล่าวที่จะกําหนดให้แก่คณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตในภาครัฐและสํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ  โดยกําหนด 
ให้มีคณะกรรมการเพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการดังกล่าว  รวมทั้งเพ่ิมเติมมาตรการในการคุ้มครองบุคคล 
ที่ถูกกันไว้เป็นพยาน  และแก้ไขเพ่ิมเติมมาตรการป้องกันการทุจริตในภาครัฐให้มีประสิทธิภาพย่ิงขึ้น   
จึงจําเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี 


