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๒ 

 

ค าน า 
 

 คู่มือการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับนี้ ได้รวบรวมหลักการ
และแนวคิดท่ีเป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้เพื่อการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและ
ผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ กล่าวคือ เป็นสถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมี
ผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าท่ีและความรับผิดชอบ เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัวโดย
ก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนร่วม ซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ มิได้จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สิน
เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน 
 คู่มือเล่มนี้ สะท้อนให้เห็นถึงหลักการ แนวคิดพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์เพื่อใช้ในการ
บริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อมิให้เกิดปัญหาการทุจริตประพฤติชอบและยังสะท้อนปัญหาการขาดหลัก
ธรรมาภิบาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ โดยหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อเจ้าหน้าท่ี
ผู้ปฏิบัติงานโรงพยาบาลสูงเนินทุกคน และผู้สนใจศึกษาแนวทางเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนในการบริหารและเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

 
 

       โรงพยาบาลสูงเนิน 
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๔ 

 

บทน า 
 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่งเพราะเป็นการแสวงหาประโยชน์ 
ส่วนบุคคล โดยการกระท าละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซง 
การใช้ดุลยพินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ     จนท าให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติ 
หน้าท่ีสาธารณะ   ขาดความเป็นอิสระ   ความเป็นกลางและความเป็นธรรม    จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์ 
สาธารณะของส่วนรวมและท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร  หน่วยงาน  สถาบันและสังคม  ต้องสูญเสียไป 
โดยผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไปอาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม 
ในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่นๆตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม เช่นการท่ีเจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐเรียกรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากผู้ประกอบการ เพื่อแลกเปล่ียนกับการอนุมัติการออกใบอนุญาต 
ประกอบกิจการใดๆหรือแลกเปล่ียนกับการละเว้น   การยกเว้นหรือการจัดการประมูลทรัพย์สินของรัฐ   เพื่อ 
ประโยชน์ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐและพวกพ้องฯลฯเป็นต้นท่ามกลางผู้จงใจกระท าความผิดยังพบผู้กระท าความ 
ผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก   จนน าไปสู่การถูกกล่าวหาร้องเรียนเรื่อง 
ทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา 
 ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือความขัดแย้งกัน     ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
(Conflic of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของปัญหาการ 
ทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้นและยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล และเป็นอุปสรรคต่อ 
การพัฒนาประเทศประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือนได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ 
พลเรือน  ดังท่ีปรากฏตามหมวดท่ี ๒ จริยธรรมข้าราชการพลเรือนดังนี้ 
ข้อ ๓ ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในส่ิงท่ีถูกต้องและเป็นธรรมโดยอย่างน้อย 
ต้องวางตนดังนี ้

(๑) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเล่ียงประมวลจริยธรรมนี้ใน
กรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระท าใดของข้าราชการ อาจขัดประมวลจริยธรรมข้าราชการต้องไม่กระท า
การดังกล่าว  หรือหากก าลังกระท าการดังกล่าว    ต้องหยุดกระท าการ    และส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่า การกระท านั้นขัดประมวลจริยธรรมข้าราชการจะ
กระท าการนั้นมิได้ 

(๒) เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี ้  ข้าราชการมีหน้าท่ีต้องรายงานการฝ่าฝืน
ดังกล่าวพร้อมพยานหลักฐาน(หากมี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการและหรือคณะกรรมการจริยธรรมโดยพลันในกรณีท่ี
หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ฝ่าฝืนจริยธรรม  ต้องรายงานต่อปลัดกระทรวงหรือผู้บังคับบัญชาเหนือช้ันขึ้นไปของ
หัวหน้าส่วนราชการนั้น แล้วแต่กรณีและหรือคณะกรรมการจริยธรรม 

(๓) ต้องรายงานการด ารงต าแหน่ง ท้ังท่ีได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่
ส่วนราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การมหาชน  ราชการส่วนท้องถิ่น  หน่วยงานอื่นของรัฐและกิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่
ต่อหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม  ในกรณีท่ีการด ารงต าแหน่งนั้นๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติ
หน้าท่ีหรืออาจท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีเสียหายความในข้อนี้ให้ใช้บังคับกับการเป็นลูกจ้าง  การรับจ้างท าของการ
เป็นตัวแทน  การเป็นนายหน้าและการมีนิติสัมพันธ์อื่นในท านองเดียวกันด้วย 



๕ 

 

(๔) ในกรณีท่ีข้าราชการเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระท า ซึ่งมีลักษณะตาม (๒) ของข้อนี้หรือมี
การเสนอเรื่องซึ่งมีลักษณะตาม (๒)  ของข้อนี้ผ่านข้าราชการ   ข้าราชการมีหน้าท่ีต้องคัดค้านการกระท าดังกล่าว
และบันทึกการคัดค้านของตนไว้ในรายงานการประชุมหรือในเรื่องนัน้แล้วแต่กรณี 
ข้อ ๔   ข้าราชการต้องมีจิตส านึกท่ีดีและความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี   เสียสละปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว   
โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้โดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี ้

(๑) อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้วยความรอบคอบระมัดระวังและเต็มก าลัง
ความสามารถท่ีมีอยู่ในกรณีท่ีต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วยจะต้องไม่ท าให้งานในหน้าท่ี
เสียหาย 

(๒) ละเว้นจากการกระท าท้ังปวงท่ีจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าท่ีของตนหรือของ
ข้าราชการอื่นไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการอื่นโดยมิชอบ 

(๓) ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ี ด้วยความรู้ความสามารถเย่ียงท่ีปฏิบัติในวิชาชีพ
ตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตนตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละ
กรณี 

(๔) เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้น จากการปฏิบัติหน้าท่ีต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งให้หัวหน้า
ส่วนราชการทราบโดยพลัน 

(๕) ไม่ขัดขวางการตรวจสอบ ของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนต้อง
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบตามกฎหมาย  หรือประชาชนในการ
ตรวจสอบ   โดยให้ข้อมูลท่ีเป็นจริงและครบถ้วนเมื่อได้รับค าร้องขอในการตรวจสอบ 

(๖) ไม่ส่ังราชการด้วยวาจาในเรื่องท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีท่ีส่ังราชการ
ด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามค าส่ัง
เพื่อให้ผู้ส่ังพิจารณาส่ังการต่อไป 

ข้อ ๕ ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าท่ีและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนโดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี้ 

(๑) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่นไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องพรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้มี 
บุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น  หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจาก
บุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง 

(๒) ไม่ใช้เวลาราชการเงินทรัพย์สินบุคลากรบริการหรือส่ิงอ านวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อ 
ประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่นเวน้แต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 

(๓) ไม่กระท าการใดหรือด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลง 
หรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน้าท่ีในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย 
ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อน แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณาเมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินจิฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 

(๔) ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าท่ีอื่นในราชการ  รัฐวิสาหกิจ  องค์การ
มหาชนหรือหน่วยงานของรัฐ  ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก   ในกรณีท่ีมีความขัดแย้ง



๖ 

 

ระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่มอันจ าเป็นต้องวินิจฉัย
หรือช้ีขาดต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
ข้อ ๖ ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ท่ีมิชอบ  โดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ีและไม่กระท าการอันเป็น
การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชนส่์วนรวมโดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี้ 

(๑)ไม่เรียกรับหรือยอมจะรับหรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับซึ่งของขวญัแทนตนหรือญาติของตน  
    ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ี     ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ 
    หน้าท่ีหรือไม่ก็ตาม    เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคล 
    ท่ัวไป 
(๒) ไม่ใช้ต าแหน่งหรือกระท าการท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ 
(๓) ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการการด าเนินการหรอืการท านิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคล 

อื่นจะได้ประโยชน์อนัมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
ข้อ ๗ ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยอย่างน้อย 
ต้องวางตนดังนี ้

(๑) ไม่ละเมิดรัฐธรรมนญูกฎหมายกฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบด้วยกฎหมาย    ในกรณีมีข้อ 
สงสัยหรือมีข้อทักท้วงว่าการกระท าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนญูกฎหมายกฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย
กฎหมายข้าราชการต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาและจะด าเนินการต่อไป
ได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีแล้ว 

(๒) ในกรณีท่ีเห็นว่าค าส่ังผู้บังคับบัญชาหรือการด าเนินการใดท่ีตนมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
กฎหมายกฎหรือข้อบังคับต้องทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ 

(๓) ในกรณีท่ีเห็นว่า   มติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมาย     ต้องท าเรื่องเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการ 
พิจารณาและส่งเรื่องให้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด าเนินการให้ได้ข้อยุติทางกฎหมายต่อไป 

(๔) ไม่เล่ียงกฎหมาย  ใช้หรือแนะน าให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของตนเพื่อ 
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่นและต้องเรง่แก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว 

(๕) ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยช่ือตนเองถือครองทรัพย์สิน    สิทธิหรือประโยชน์อื่นใด    แทนบุคคลอื่น 
อันเป็นการเล่ียงกฎหมายหรือใช้ช่ือบุคคลอื่นถือครองส่ิงดังกล่าวแทนตนเพื่อปกปิดทรัพย์สินของตน 

(๖) เมื่อทราบว่ามีการละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย    ในส่วนราชการของตนหัวหน้าส่วนราชการ 
ต้องด าเนินการท่ีจ าเป็นเพื่อให้เกิดการเคารพกฎหมายข้ึนโดยเร็ว 

(๗) เมื่อได้รับค าร้องหรือค าแนะน าจากผู้ตรวจการแผ่นดินหรือหน่วยงานอื่นว่ากฎหมายกฎหรือข้อบังคับ
ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการของตนสร้างภาระเกินสมควรแก่ประชาชนหรือสร้างความไม่เป็นธรรมให้
เกิดขึ้นต้องด าเนินการทบทวนกฎหมายกฎหรือข้อบังคับดังกล่าวโดยเร็ว 
ข้อ ๘ ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรมเป็นกลางทางการเมืองให้บริการแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัย
ท่ีดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมโดยอย่างนอ้ยต้องวางตนดังนี้ 

(๑) ปฏิบัติหน้าท่ีให้ลุล่วงโดยไม่หลีกเล่ียงละเลยหรือละเว้นการใช้อ านาจเกินกว่าท่ีมีอยู่ตามกฎหมาย 
(๒) ปฏิบัติหน้าท่ีหรือด าเนินการอื่น    โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของบุคคลไม่

กระท าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือก่อภาระหรือหน้าท่ีให้บุคคลโดยไม่มีอ านาจตามกฎหมาย 
(๓) ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยมีอัธยาศัยท่ีดี ปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติ

ต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรม  ในเรื่องถิ่นก าเนิด  เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ  ความพิการสภาพทางกายหรือ
สุขภาพ  สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคมความเช่ือทางศาสนาการศึกษาอบรมหรือความคิดเห็น



๗ 

 

ทางการเมือง  อันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ  เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการที่รัฐก าหนดขึ้น  เพื่อขจัดอุปสรรคหรือ
ส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพไดเช่นเดียวกับบุคคลอื่นหรือเป็นการเลือกปฏิบัติท่ีมีเหตุผลเป็นธรรม
และเป็นท่ียอมรับกันท่ัวไป 
(๔) ละเว้นการให้สัมภาษณ์   การอภิปราย การแสดงปาฐกถา  การบรรยายหรือการวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อ
ความเป็นกลางทางการเมืองเว้นแต่เป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา 
(๕) ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง  พรรคพวก  เพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความเท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

(๗) ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งท่ีมา 
ข้อ ๙ ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด  และรวดเร็วไม่ถ่วง
เวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการด าเนินงาน เพื่อการในหน้าท่ีและให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างครบถ้วนถูกต้องทันการณ์และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริงโดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี้ 

(๑) ไม่ใช้ข้อมูลท่ีได้มาจากการด าเนินงานไปเพื่อการอื่นอันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าท่ีโดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อ
เอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 

(๒) ช้ีแจง  แสดงเหตุผลท่ีแท้จริงอย่างครบถ้วน ในกรณีท่ีกระท าการอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพบุคคล
อื่นไม่อนญุาตหรือไม่อนุมัติตามค าขอของบุคคลหรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมายเว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครอง  ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ก าหนดยกเว้นไว้    ท้ังนี้จะต้อง
ด าเนินการภายในสิบห้าวันท าการนับแต่กระท าการดังกล่าวหรือได้รับการร้องขอ 
ข้อ ๑๐ ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัดโดยอย่างน้อย
ต้องวางตนดังนี ้

(๑) ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีท่ีสุดจนเต็มก าลังความสามารถ 
(๒) ใช้งบประมาณทรัพย์สิน  สิทธิและประโยชน์ท่ีทางราชการจัดให้       ด้วยความประหยัดคุ้มค่าไม่ 

ฟุ่มเฟือย 
(๓) ใช้ความรู้ความสามารถ  ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าท่ี   ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ 

โดยเคร่งครัด 
ข้อ ๑๑ ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย    อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขโดย
อย่างน้อยต้องวางตนดังนี ้

(๑) ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรอื 
สนับสนุนให้น าการปกครองในระบอบอื่นท่ีไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย 

(๒) จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์     พระราชินีและพระรัชทายาท 
ไม่ว่าทางกายหรือทางวาจา 
ข้อ ๑๒ ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงตนรักษาช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของราชการโดยรวมโดย
อย่างน้อยต้องวางตนดังนี ้

(๑) ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม  ศาสนาและประเพณี      ในกรณีท่ีมีข้อขัดแย้งระหว่างประมวล
จริยธรรมนี้กับหลักส าคัญทางศีลธรรมศาสนาหรือประเพณีข้าราชการต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณาวินิจฉัย 

(๒) หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับช้ัน  ต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ด้วยความเท่ียงธรรม      โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัวและควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด 



๘ 

 

(๓) หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับช้ันต้องสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชาท่ีมีความซื่อสัตย์  มีผลงานดีเด่น มีความรู้ความสามารถและขยันขันแข็งไม่เลือกท่ีรักมักท่ีชังและ
ยึดมั่นในระบบคุณธรรม 

(๔) ไม่กระท าการใด อันอาจน าความเส่ือมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือราชการโดยรวม 
และจรรยาข้าราชการส านักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ก าหนดให้ข้าราชการพึงถือปฏิบัติดังนี้ 
ข้อ ๑ ซ่ือสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 

๑.๑ ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าท่ีแสวงหาผลประโยชน์เพื่อตนเองหรือผู้อื่น 
๑.๒ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดถือผลประโยชน์ของทางราชการมากกว่าส่วนตน 
๑.๓ มีความรับผิดชอบต่อผลงานท่ีได้กระท าไปแล้ว 
๑.๔ ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถเสียสละและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการจนงานส าเร็จถูกต้อง

ตามมาตรฐานของงาน 
ข้อ ๒ ยืนหยัดและยึดม่ันในสิ่งที่ถูกต้อง 

๒.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดถือความถูกต้องตามหลักวิชาการกฎหมายและกรอบนโยบาย 
๒.๒ ปกป้องผลประโยชน์ของชาติและประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของประชาชน 
๒.๓ มีความกล้ายืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง 

ข้อ ๓ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปน็ธรรมและเสมอภาค 
๓.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุภาพมีน้ าใจเอื้ออาทรและมีจิตบริการต่อผู้มารับบริการอย่างเท่าเทียม 
๓.๒ บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมรวดเร็วและถูกต้อง 
๓.๓ ไม่กระท าการใดอันเป็นการช่วยเหลืออุปถัมภ์หรือเลือกปฏิบัติอย่างไม่ยุติธรรม 

ข้อ ๔ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
๔.๑ เปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานตามกรอบของกฎหมาย 
๔.๒ ก าหนดขั้นตอนและระยะเวลาในการปฏิบัติงานของแต่ละขั้นตอน 
๔.๓ เก็บหลักฐานการปฏิบัติงานไว้พร้อมส าหรับการตรวจสอบ 

ข้อ ๕ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
๕.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีให้บรรลุเป้าหมายโดยวิธีการกระบวนการท่ีถูกต้องและเป็นธรรม 
๕.๒ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรอบคอบใส่ใจระมัดระวังรวดเร็วทันเวลาและมีคุณภาพ 
๕.๓ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถและความช านาญในการปฏิบัติงานมีความคิดริเริ่ม 

ท่ีทันสมัยเพื่อสร้างสรรค์ส่ิงใหม่ 
ข้อ ๖ ด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 

๖.๑ ก่อนตัดสินใจด าเนินการใดๆต้องมีเหตุผลโดยค านึงถึงผลท่ีคาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งต่อส่วนรวมและ 
ตนเองอย่างรอบคอบ 

๖.๒ ยึดถือและปฏิบัติตนตามขนบธรรมเนียมประเพณีท่ีดีงามของสังคม 
๖.๓ น าค าสอนทางศาสนาท่ีตนนับถือเป็นแนวทางในการด ารงชีวิต 
๖.๔ เป็นต้นแบบในการด ารงชีวิตด้วยความเรียบง่ายประหยัดเหมาะสมกับฐานะของตนและสังคม 

ในคู่มือเล่มนี้ จะสะท้อนหลักการและแนวคิดท่ีเป็นสากลพร้อมข้อเสนอแนะแนวทางการประยุกต์ใช้เพื่อการ
ป้องกัน 
 
 



๙ 

 

 เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนโดยมีสาระส าคัญเป็น  ๓  บทได้แก่ 
  ๑. บทท่ี ๑ การบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๒. บทท่ี ๒ การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
  ๓. บทท่ี ๓ การให้ –รับของขวัญและประโยชน์อื่นใด 
 

ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน 
ค าว่า  “Conflict   of  Interests”       มีการใช้ค าในภาษาไทยไว้หลายค าอาทิเช่น  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
“ผลประโยชน์ขัดกัน”“ผลประโยชน์ขัดแย้ง”หรือ“การขัดกันแห่งผลประโยชน์”ถ้อยค าเหล่านี้ถือเป็นรูปแบบ 
หนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  อันเป็นการกระท าท่ีขัดต่อหลักคุณธรรมจริยธรรมและหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองท่ีดี (Good  Governance) โดยท่ัวไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ความทับซ้อนระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ       ท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐกล่าวคือเป็น
สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพลตามอ านาจหน้าท่ี  และความรับผิดชอบ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว   โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวมมีหลากหลายรูปแบบไม่จ ากัดอยู่ในรูป
ของตัวเงินหรือทรัพย์สิน เท่านั้นแต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินมีลักษณะ ๗ ประการ
ดังนี ้

๑. หาประโยชน์ให้ตนเองคือการใช้อ านาจหน้าท่ีเพื่อตนเองเช่นข้าราชการใช้อ านาจหน้าท่ีท าให้บริษัท
ตัวเองได้งานรับเหมาจากรัฐหรือฝากลูกหลานเข้าท างานเป็นต้น 

 ๒. รับผลประโยชน์คือการรับสินบนหรือรับของขวัญเช่นเป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงินจากผู้มาเสีย 
               ภาษีหรือเป็นเจ้าหน้าท่ีจัดซื้อแล้วรับไม้กอล์ฟเป็นของก านัลจากร้านค้าเป็นต้น 
 ๓.  ใช้อิทธิพลเป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าท่ีเพื่อส่งผลท่ีเป็นคุณแก่ฝ่ายใด
       ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม 
 ๔.   ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตนเช่นการใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ของราชการ
      ท างานส่วนตัวเป็นต้น 
 ๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการเช่นรู้ว่า ราชการจะตัดถนน จึงรีบไปซื้อท่ีดินในบริเวณดังกล่าวดักหน้าไว้           
               ก่อนเป็นต้น 
 ๖. รับงานนอกได้แก่การเปิดบริษัทท าธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานท่ีตนเองท างานอยู่เช่นเป็นนักบัญชีแต่รับ 
              งานส่วนตัวจนไม่มีเวลาท างานบัญชีในหน้าท่ีให้กับหน่วยงานเป็นต้น 
 ๗. ท างานหลังออกจากต าแหน่งคือการไปท างานให้กับผู้อื่นหลังออกจากท่ีท างานเดิมโดยใช้ความรู้หรือ 
               อิทธิพลจากท่ีเดิมมาชิงงานหรือเอาประโยชน์โดยไม่เป็นธรรมเช่นเอาความรู้ในนโยบายและแผนของ  
               ธนาคารประเทศไทยไปช่วยธนาคารเอกชนอื่นๆหลังจากเกษียณเป็นต้น 
 

หลักส าคัญของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
•ชุมชนคาดหวังให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม      โดยให้ผลประโยชน์ของสาธารณะมีความส าคัญใน  
 อันดับต้น 
•ความซื่อตรงต่อหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ียังเป็นรากฐานส าคัญของหลักนิติธรรม(ประชาชนทุกคนเสมอภาคภายใต้ 
 กฎหมายและต้องได้รับการปฏิบัติท่ีเป็นธรรม) 
 

 



๑๐ 

 

บทที่ ๑ 
การบริหารเพื่อปอ้งกันเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน 

 

 ถ้าไม่มีการบริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างมีประสิทธิภาพ      เจ้าหน้าท่ีของรัฐก็จะเกิด 
การละเลยประโยชน์สาธารณะและให้ความส าคัญกับประโยชน์ส่วนตนหรือของคนบางกลุ่มแทน    ซึ่งจะมีผลต่อ
การปฏิบัติงานและอาจน าไปสู่การประพฤติมิชอบในท่ีสุด เนื่องจากเจ้าหน้าท่ีของรัฐก็มีชีวิตส่วนตน   มีบางครั้งท่ี
ผลประโยชน์ส่วนตน จะมาขัดแย้งกับการท าหน้าท่ี แต่ประเด็นคือต้องเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีมีอย่าง
โปร่งใสและยึดถือประโยชน์ส่วนรวมเป็นเรื่องหลักหน่วยงานภาครัฐจึงต้องจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอย่าง
โปร่งใสและพร้อมท่ีจะรับผิดชอบ    มิฉะนั้นจะเกิดความบ่ันทอนความเช่ือมั่นของประชาชนต่อการปฏิบัติหน้าท่ี
ปัจจุบันขอบเขตของผลประโยชน์ทับซ้อนขยายมากกว่าเดิม    เนื่องจากมีการร่วมมือระหว่างภาครัฐและเอกชน   
รวมถึงระหว่างหน่วยงานภาครัฐ  ท าให้มีความสัมพันธ์ซับซ้อน/ซ้อนทับมากขึ้น   หน่วยงานควรตระหนักว่า
ผลประโยชน์ทับซ้อนจะเกิดขึ้น   ในการท างานและต้องพัฒนาวัฒนธรรมองค์กรท่ีส่งเสริมการระบุและเปิดเผย
ผลประโยชน์ทับซ้อนหน่วยงานต้องขจัดความเข้าใจผิดท่ีว่าผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดในตัวมันเอง  มิฉะนั้น
ก็จะพยายามปกปิดจนเกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของรัฐและส่วนรวม   เมื่อเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน      เป็น
ปัจจัยท่ีเข้ามามีอิทธิพลในการท างานหรือการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ น าไปสู่การใช้
อ านาจหน้าท่ีในทางมิชอบหรือแม้แต่การทุจริตคอร์รัปชันหรือฉ้อราษฎร์บังหลวงดังนัน้การจัดให้มีแนวทางการ
บริหารเพื่อป้องกันเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนจะสรา้งประโยชน์มากมายแก่หน่วยงานของรัฐในด้านต่างๆเช่น 
  - ลดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
  - สามารถแก้ข้อกล่าวหาเรื่องความล าเอียงได้ง่าย 
  - แสดงความยึดมั่นในหลักธรรมมาภิบาล 
  - ประชาชนเช่ือมั่นว่าหน่วยงานปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรมและไม่มีผลประโยชน์แอบแฝง 
 

นิยามศัพท์และแนวคิดส าคัญ 
ผลประโยชน์ส่วนตน (Private interest) 
 “ผลประโยชน์” คือส่ิงใดๆท่ีมีผลต่อบุคคล/กลุ่มไม่ว่าในทางบวกหรือลบ“ผลประโยชน์ส่วนตน”ไม่ได้
ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกจิของเจ้าหน้าท่ี  แต่รวมถึงคนท่ีติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่นเพื่อน 
ญาติ คู่แข่ง ศัตรูเมื่อใด เจ้าหน้าท่ีประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสียประโยชน์เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์
ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 
 ผลประโยชน์ส่วนตนมี ๒ ประเภทคือ 
 - ท่ีเกี่ยวกับเงิน (Pecuniary) และ 
 - ท่ีไม่เกี่ยวกับเงิน (nonpecuniary) 
 ผลประโยชน์ส่วนตนท่ีเกี่ยวกับเงินไม่ได้เกี่ยวกบัการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น  แต่ยังเกี่ยวกับการเพิ่มพูน
ประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของส่ิงท่ีมีอยู่แล้วเช่นท่ีดินหุ้นต าแหน่งในบริษัทท่ีรับงานจากหน่วยงานรวมถึงการ
ได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นๆท่ีไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงนิเช่นสัมปทานส่วนลดของขวัญหรือของท่ีแสดงน้ าใจไมตรีอื่นๆ 
 ผลประโยชน์ท่ีไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลครอบครัวหรือกิจกรรมทางสังคม
วัฒนธรรมอื่นๆ เช่น สถาบันการศึกษาสมาคมลัทธิแนวคิดมักอยู่ในรูปความล าเอียง/อคติ/เลือกท่ีรักมักท่ีชังและมี
ข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเช่ือ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้ 
 



๑๑ 

 

  หน้าท่ีสาธารณะ(public duty) หน้าท่ีสาธารณะของผู้ท่ีท างานให้ภาครัฐคือการให้ความส าคัญอันดับ
ต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (Public interest) คนเหล่านี้ ไม่จ ากัดเฉพาะเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ท้ังระดับท้องถิ่นและ
ระดับ 
ประเทศเท่านั้นแต่ยังรวมถึงคนอื่นๆท่ีท างานให้ภาครัฐเช่นท่ีปรึกษาอาสาสมัคร 
  ผลประโยชน์สาธารณะคือประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคล 
และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน   การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่เบ้ืองต้นเจ้าหน้าท่ีสาธารณสุข 
ทุกคนสามารถให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ส่ิงนี้โดย 
  ท างานตามหน้าท่ีอย่างเต็มท่ีและมีประสิทธิภาพ 
  ท างานตามหน้าท่ีตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
  ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะมีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าท่ีต้องจ ากัดขอบเขตท่ี
ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าท่ี 
  หลีกเล่ียงการตัดสินใจหรือการท าหน้าท่ีท่ีมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  หลีกเล่ียงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนท่ีอาจท าให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน 
 หลีกเล่ียงการใช้ต าแหน่งหน้าท่ีหรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
 ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ท่ีไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าท่ี 
 ไม่ใช้ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในท่ีได้ขณะอยู่ในต าแหน่งขณะท่ีไปหาต าแหน่งงานใหม่ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนมี ๓ ประเภทคือ 
 ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (Actual)มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ 
สาธารณะเกิดขึ้น 
 ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (Perceived & Apparent)เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีคนเห็นว่ามีแต่ 
จริงๆอาจไม่มีก็ได้ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพก็อาจน ามาซึ่งผลเสียไม่ 
น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นจริงข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าท่ีไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตน 
อย่างมีจริยธรรมเท่านั้นแต่ต้องท าให้คนอื่นๆรับรู้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนัน้จริง 
 ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้(Potential)ผลประโยชน์ส่วนตนท่ีมีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับ 
ผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต 
หน้าที่ทับซ้อน (Conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (Competing interests) ๒ ประเภท 
  ประเภทแรกเกิดจากการที่เจ้าหน้าท่ีมีบทบาทหน้าท่ีมากกว่าหนึ่งเช่นเป็นเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงาน 
และเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วยปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาท 
หน้าท่ีท้ังสองออกจากกันได้อาจท าให้ท างานไม่มีประสิทธิภาพแม้กระท่ังเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย 
ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกนัปัญหานี้โดยแยกแยะหน้าท่ีต่างๆให้ชัดเจนแต่ยังคงปัญหาได้โดยเฉพาะอย่าง 
ยิ่งในหน่วยงานท่ีมีก าลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าท่ีบางคนเท่านั้นท่ีสามารถท างานบางอย่างท่ีคนอื่นๆท าไม่ได้คน 
ส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไมม่ีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 
  ประเภทท่ีสองเกิดจากการที่เจ้าหน้าท่ีมีบทบาทหน้าท่ีมากกว่าหนึ่งบทบาทและการท าบทบาท 
หน้าท่ีในหน่วยงานหนึ่งนั้นท าให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างท่ีอาจน ามาใช้เป็นประโยชน์แก่การท าบทบาทหน้าท่ี 
ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ผลเสียคือถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความล าเอียง/อคติต่อ 
คนบางกลุ่มควรถือว่าหน้าท่ีทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยเพราะมีหลักการจัดการแบบเดียวกัน 
นั่นคือการตัดสินใจท าหน้าท่ีต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถน ามาจัดการกับ 
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หน้าท่ีทับซ้อนได้ 
หลักการ ๔ ประการส าหรับการป้องกันเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ: การท าเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าท่ีหลักท่ีต้องตัดสินใจ 
และให้ค าแนะน าภายในกรอบกฎหมายและนโยบายจะต้องท างานในขอบเขตหน้าท่ีพิจารณาความถูกผิดไปตาม
เนื้อผ้าไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซงรวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคลปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่าง
เป็นกลางไม่มีอคติล าเอียงด้วยเรื่องศาสนาอาชีพจุดยืนทางการเมืองเผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูลฯลฯ  ท้ังนี้เจ้าหน้าท่ีไม่
เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นแต่ต้องมีจริยธรรมด้วย 
 สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด: การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัย กระบวนการ
แสวงหาเปิดเผยและจัดการท่ีโปร่งใสนั่นคือเปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมีความพร้อมรับผิดมีวิธีการต่างๆ เช่น จด
ทะเบียนผลประโยชน์โยกย้ายเจ้าหน้าท่ีจากต าแหน่งท่ีเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนการเปิดเผยผลประโยชน์
ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ี   ถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยท่ัวหน้า  จะท าให้เจ้าหน้าท่ีร่วมมือและสร้างความเช่ือมั่นแก่ประชาชนผู้รับบริการ
และผู้มีส่วนได้เสีย 
  ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง:การแก้ปัญหาหรือจัดการผลประโยชน์ 
ทับซ้อนจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าท่ี  และองค์กรการจัดการต้อง
อาศัยข้อมูลน าเข้าจากทุกระดับ    ในองค์กรฝ่ายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและนโยบายและ
เจ้าหน้าท่ีก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีตนมีเจ้าหน้าท่ีต้องจัดการกับเรื่องส่วนตนเพื่อ
หลีกเล่ียงผลประโยชน์ทับซ้อนมากท่ีสุดเท่าท่ีท าได้และหัวหน้าหน่วยงานก็ต้องเป็นแบบอย่างด้วย 
  สร้างวัฒนธรรมองค์กร: หัวหน้าหน่วยงานต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายท่ีช่วยสนับสนุนการ
ตัดสิน 
ใจในเวลาท่ีมีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นและการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าท่ีซึ่งต้องอาศัย
วิธีการดังนี ้
 ให้ข้อแนะน าและการฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีเพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติ
รวมถึง 
การใช้กฎเกณฑ์ท่ีมีในสภาพแวดล้อมการท างาน 
 ส่งเสริมให้มีการส่ือสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปล่ียนเพื่อให้เจ้าหน้าท่ีสบายใจในการ
เปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในท่ีท างาน 
 ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเจ้าหน้าท่ีเปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้น าไปใช้ในทางท่ีผิด 
 ให้เจ้าหน้าท่ีมีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่องต่อไปนี้ 
 มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าท่ีโดยรวมไว้ในข้อก าหนดทางจริยธรรม 
 กระบวนการระบุความเส่ียงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
 กลไกความพร้อมรับผิดท้ังภายในและภายนอก 
 วิธีการจัดการ(รวมถึงการลงโทษ) ท่ีท าให้เจ้าหน้าท่ีถือว่าเป็นความรับผิดชอบของตนเองท่ีจะต้องท า
ตามกฎระเบียบและมาตรฐาน 
แนวทางการบริหารเพื่อปอ้งกันเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน 
 วางกรอบการท างานเป็นวิธีการกว้างๆไม่จ ากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องสามารถ 
น าไปพัฒนาเป็นรูปแบบการจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้มี  ๖ ขั้นตอนส าหรับการพัฒนาและ 
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การปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๑) ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างท่ีมักเกิดข้ึนในองค์กร 
  ๒) พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสมรวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 
  ๓) ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารระดับต่างๆรวมถึงเผยแพร่นโยบายการป้องกันผล 
ประโยชน์ทับซ้อนให้ท่ัวถึงในองค์กร 
  ๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
  ๕) ส่ือสารให้ผู้มีส่วนได้เสียผู้รับบริการผู้สนับสนุนองค์กรและชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการ 
จัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๖) บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ าเสมอ 
 

รายละเอียดในการปฏบิัติตามแนวทางการบริหารเพื่อปอ้งกันเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 
     ขั้นตอนแรก  คือการระบุว่าในการท างานของหน่วยงานมีจุดใดบ้างท่ีเส่ียงต่อการเกิดผลประโยชน์ 
ทับซ้อนและผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีจะเกิดขึ้นได้นั้น มีประเภทใดบ้าง   เป้าหมายส าคัญคือองค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือ
ผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเป็นไปได้ เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีเกิดขึ้นจริง  และท่ีเห็นการมีส่วนร่วม
ของเจ้าหน้าท่ีมีส่วนส าคัญเพราะจะท าให้ระบุจุดเส่ียงได้ครอบคลุมและท าให้เจ้าหน้าท่ีรู้สึกเป็นเจ้าของและร่วมมือ 
กับนโยบายการระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จะต้องพิจารณานิยามและข้อก าหนดทางกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง
ประกอบด้วย 
 - ตัวอย่างของผลประโยชน์ส่วนตนเช่นผลประโยชน์ทางการเงิน/เศรษฐกิจ (เช่นหนี้) ธุรกิจส่วนตัว/ 
ครอบครัวความสัมพันธ์ส่วนตัว(ครอบครัวชุมชนชาติพันธุ์ศาสนาฯลฯ) ความสัมพันธ์กับองค์กรอื่น(เอ็นจีโอ สหภาพ
การค้าพรรคการเมืองฯลฯ) การท างานเสริมความเป็นอริ/การแข่งขันกับคนอื่น/กลุ่มอื่น 
 - ตัวอย่างของจุดเส่ียงเช่นการปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน การท าสัญญาจัดซื้อจัดจ้างการตรวจตราเพื่อ
ควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการท างานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ  การออกใบอนุญาตการให้บริการที่อุปสงค์
มากกว่าอุปทาน การกระจายงบราชการ  การปรับการลงโทษการให้เงิน/ส่ิงของสนับสนุนช่วยเหลือผู้เดือดร้อนการ
ตัดสินข้อพิพาทฯลฯท้ังนี้รวมถึงงานท่ีสาธารณะหรือส่ือมวลชนให้ความสนใจเป็นพิเศษ 
๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 
    องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  ได้แก่    ความตระหนักของผู้บริหารและ 
เจ้าหน้าท่ีเกี่ยวกับวิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคนดังนั้นกฎเกณฑ์เกี่ยวกับ 
การจัดการ จึงต้องแยกให้ชัดเจนระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบของสมาชิกในองค์กรและ
ยังต้องท าให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีสามารถรู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้นและเป็นลักษณะใด (แบบ
เกิดขึ้นจริงแบบท่ีเห็นหรือแบบเป็นไปได้เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆท่ีใช้เพื่อการจัดการ
ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้ 
๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง 
    เพื่อให้การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องต้ังแต่
เจ้าหน้าท่ีในองค์กรเอกชนท่ีมาท าสัญญา อาสาสมัคร หัวหน้างานระดับสูงและกรรมการบริหาร  การให้ความรู้จะ
เริ่มต้ังแต่การปฐมนิเทศและมีอย่างต่อเนื่อง  ในระหว่างท างานเจ้าหน้าท่ีทุกคนควรสามารถเข้าถึงนโยบายและ
ข้อมูลท่ีจะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนส่วนตัวผู้บริหารเองก็ต้องรู้วิธีจัดการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนขั้นตอนแรกของการให้ความรู้ คือ สร้างความเข้าใจ  ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อยในองค์กร   อะไรคือจุดเส่ียงท่ีระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความ



๑๔ 

 

รับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีต าแหน่งหน้าท่ีต่างกัน   ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างท่ีชัดเจน
ส าหรับการระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน  โดยเน้นตรงท่ีเป็นจุดเส่ียงมากๆ เช่น การติดต่อการร่วมท างาน
กับภาคเอกชน การลดขั้นตอนและกระจายอ านาจความสัมพันธ์กับเอ็นจีโอและกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น
นอกจากการให้ความรู้แล้ว   ความต่ืนตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร  รวมถึงการจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ     จะมี
ส่วนอย่างส าคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติตามการสร้างความต่ืนตัวและความเอาใจใส่จะช่วยในการแสวงหา
จุดเส่ียงและพัฒนาวิธีการป้องกันปัญหาท่ีจะเกิดขึ้นต่อไป 
๔) ด าเนินการเป็นแบบอย่าง 
    การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนท่ีมีประสิทธิภาพ  จ าเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ท่ีอยู่ในต าแหน่ง
ระดับบริหาร   ซึ่งต้องแสดงภาวะผู้น า  สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขัน   สนับสนุนให้เจ้าหน้าท่ี
เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและให้ความช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความส าคัญเนื่องจากเจ้าหน้าท่ีมักจะค านึงถึง
ส่ิงท่ีผู้บริหารให้ความสนใจโดยผู้บริหารต้อง 
 (๑) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอท่ีจะช้ีว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ 
 (๒) ช่ังน้ าหนักประโยชน์ขององค์กรประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์สาธารณะและพิจารณาว่าอะไรคือ
วิธีท่ีดีท่ีสุดในการจัดการหรือแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนและ 
 (๓) พิจารณาปัจจัยอื่นๆรวมถึงระดับและลักษณะของต าแหน่งหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีท่ีเกี่ยวข้องรวมถึง
ลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน 
๕) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 
    ประเด็นส าคัญคือภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสียเนื่องจากไม่ว่าจะสามารถจัดการ
กับผลประโยชน์ทับซ้อนได้ดีเพียงใด  ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้ามผลเสียท่ีเกิดขึ้น  ก็เลวร้ายไม่แพ้กันการ
ท างานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจุดเส่ียงของผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน
และพัฒนาวิธีป้องกนัไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายในหรือโอกาสการใช้อ านาจหน้าท่ีเพื่อผลประโยชน์และต้องแจ้งแก่
องค์กรภายนอกให้ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและผลท่ีตามมา    หากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย
เช่นยกเลิกสัญญาหรือด าเนินการตามกฎหมาย บางองค์กรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพื่อส่ือสารเกี่ยวกับ
หน้าท่ีและความพร้อมรับผิดท่ีผู้ท าธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและผู้ท าสัญญาด้วยนอกจากนี้ควรส่ือสารแบบสองทางกับ
องค์กรภายนอกอาจใช้วิธีต่างๆเช่นให้มีส่วนร่วม ในการระบุจุดเส่ียงและร่วมกัน   พัฒนากลไกป้องกันแก้ไขปัญหา
ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน   ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไกการแสวงหา
และแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อน  จะท าให้ได้นโยบายท่ีสอดคล้องกับความคาดหวังและได้รับความร่วมมือจากผู้มี
ส่วนได้เสียท้ังนี้ในการร่วมกันจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้องค์กรภาครัฐต้องท าให้การตัดสินใจ
ทุกขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 
    ระบบการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้องได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่ าเสมอ    โดยสอบถาม
ข้อมูลจากผู้ใช้ระบบและผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริงและตอบสนองต่อสภาพการท างาน     รวมถึง
สภาพสังคมเศรษฐกิจท่ีเปล่ียนแปลง อีกท้ังยังสร้างความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือนอกจากนี้ยังอาจเรียนรู้
จากองค์กรอื่นๆการแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ ยังถอืได้ว่าองค์กรมีความมุ่งมั่นเพื่อจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอีก
ด้วย  การทบทวนควรครอบคลุมจุดเส่ียงและมาตรการและผลการทบทวนหรือมีการเปล่ียนแปลงต้องส่ือสารให้แก่
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติให้เข้าใจและปรับเปล่ียนการท างานให้สอดคล้องกัน  โดยอาจพัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อช่วย
พัฒนาทักษะและการให้ค าปรึกษาแก่เจ้าหน้าท่ี 
 



๑๕ 

 

บทที่  ๒ 
การเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 

 
 การเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการประพฤติมิชอบและการบริหารที่บกพร่อง/อคติของภาครัฐ
เป็นรากฐานของความถูกต้องเป็นธรรม(integrity) และการยึดมั่นยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง 
  ผู้เปิดเผยผลประโยชน์: 
     ผู้เปิดเผยเป็นผู้ท่ีรายงานข้อมูลท่ีเป็นจริงเกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีมิชอบท่ีร้ายแรงของเจ้าหน้าท่ีภาครัฐท่ี
กระท าโดยมิใช่เพื่อผลประโยชน์สาธารณะหลายหน่วยงานขาดการสนับสนุนผู้เปิดเผยการกระท าผิดของเจ้าหน้าท่ี 
โดยแทนท่ีจะยกย่องชมเชยเจ้าหน้าท่ีท่ีเปิดเผยการประพฤติมิชอบคดโกงทุจริตหรือพฤติกรรมอาชญากรรม  กลับ
วิพากษ์วิจารณ์ทางลบท าให้สูญเสียความก้าวหน้าในอาชีพและแม้แต่สูญเสียงานหลักของการปกป้องคุ้มครอง
พยานใช้หลักแห่งความรับผิดชอบและการแสดงออกซึ่งความพร้อมรับผิดให้แก่สาธารณชนการเปิดเผยท่ีเหมาะสม
คือเมื่อเกิดการท าผิดท่ีร้ายแรงหรือเป็นปัญหาความเส่ียงสาธารณะการรายงานการกระท าผิดภายในองค์กรหรือ
ภายนอกองค์กรต่อสาธารณชนเป็นทางเลือกท่ีดีท่ีสุดโดยเฉพาะเมื่อช่องทางภายในและกระบวนการบริหารภายใน
ใช้การไม่ได้หรือขาดประสิทธิภาพ 
 ท าไมการเปิดเผยจึงท าได้ยาก: 
    การศึกษาวิจัยพบว่าแม้จะมีการสนับสนุนมีช่องทางวิธีการผลักดันเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการสืบเสาะการ
คดโกงและการกระท าผิด      แต่มีหลายองค์ประกอบท่ีท าให้การเปิดเผยการกระท าผิดเป็นเรื่องยากส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีปัญหาส าคัญคือการขัดแย้งกันระหว่างความเท่ียงตรงของบุคคลกับพันธะสัญญาท่ีมีต่อส่วนรวม   และกับ
ความภกัดีต่อเพื่อนหรือองค์กรซึ่งเป็นวัฒนธรรมขององค์กรภาครัฐการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
การยึดมั่นในส่ิงถูกต้องและเป็นธรรมความเท่ียงตรงส่วนบุคคลเป็นค่านิยมท่ีเป็นหลักคุณธรรมในมาตรฐานทาง
จริยธรรม(Code of Conduct) แต่ในทางตรงกันข้าม    ความจงรักภักดีเป็นสัญญาท่ีมีต่อกลุ่มคนและสังคมท่ีให้
ความส าคัญว่าบุคคลจะผิดสัญญาหรือทรยศต่อเพื่อนไม่ได้ในยามจ าเป็นปัจจัยส าคัญอีกประการท่ีท าให้บุคคลไม่
กล้ารายงานการกระท าผิดคือข้อมูลท่ีเปิดเผยและผู้เปิดเผยจะต้องเป็นข้อมูลท่ีเป็นความลับได้รับการปกป้อง  แต่
ในทางปฏิบัติผู้เปิดเผยข้อมูลการกระท าผิดมักได้รับการปฏิบัติในทางตรงกันข้ามการตัดสินใจท่ีจะเปิดเผยควรจะ
เป็นเรื่องพื้นฐานง่ายๆหลักคือจะต้องปฏิบัติอย่างโปร่งใสมีการเปิดเผยการกระท าผิดพร้อมท้ังการปกป้องข้อมูลท่ี
รายงานให้เกิดความเช่ือมั่นและไว้วางใจได้ 
  การส่งสาสน์ขององค์กร : องค์กรจะต้องขับเคล่ือน/ผลักดันให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐเปิดเผยพฤติกรรมท่ี
ผิดจริยธรรมและคดโกงว่าเป็นส่ิงท่ีภาครัฐต้องการและข้อมูลของผู้เปิดเผยจะต้องได้รับความเช่ือมั่นว่าถูกปกปิด
ต้องมีค าแนะน าแก่เจ้าหน้าท่ีว่าจะบริหารข่าวสารข้อมูลอย่างไรและจะจัดการอย่างไรเมื่อเผชิญกับกรณีเกี่ยวกับ
จริยธรรมท่ีมีแนวโน้มจะท าให้เกิดการกระท าผิด 
  กฎหมายระเบียบและนโยบาย :รากฐานของการเปิดเผยการกระท าผิดมาจากกรอบกฎหมาย
มาตรฐานทางจริยธรรมรวมทั้งนโยบายขององค์กรในมาตรฐานทางจริยธรรมจะก าหนดพฤติกรรมท่ีเป็นมาตรฐาน
และข้อแนะน าพฤติกรรมท่ียอมรับให้ปฏิบัติและไม่ยอมรับให้ปฏิบัติรวมท้ังต้องมีการรายงานการกระท าท่ีเบ่ียงเบน
จากมาตรฐานด้วยการเปิดเผยการกระท าผิดเพื่อป้องกันการละเมิดหลักคุณธรรมจ าเป็นต้องมีกลไกการรายงาน
และการตรวจสอบท่ีเป็นอิสระการเปิดเผยการกระท าผิดภายใต้กฎหมายต่างๆต้องอธิบายได้ด้วยว่าจะมีการ
ด าเนินการอย่างไรและองค์กรต้องแน่ใจว่าการเปิดเผยจะต้องได้รับการคุ้มครองพยานอย่างเต็มท่ี 



๑๖ 

 

  องค์กรควรจะท าอย่างไร:วิธีท่ีดีท่ีสุดหน่วยงานต้องมีนโยบายท่ีชัดเจนเกี่ยวกับการเปิดเผยการกระท า
ผิดมีการจัดช่องทางอ านวยความสะดวกสนับสนุนและคุ้มครองผู้เปิดเผยการกระท าผิดรวมท้ังคนอื่นๆท่ีจะได้รับ
ผลกระทบวัตถุประสงค์ของการปกป้องผู้เปิดเผยการกระท าผิดและการคุ้มครองพยานคือ 
   สนับสนุนให้บุคคลเปิดเผยการกระท าผิด 
   เพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยจะได้รับการจัดการอย่างเหมาะสม 
   เพื่อให้แน่ใจว่าจะต้องมีการปกป้องคุ้มครองพยานท่ีเหมาะสมในทุกกรณี 
 ปกติการรายงานหรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบ จะใช้การรายงานตามกระบวนการทางการบริหาร  ซึ่ง
เป็นช่องทางปกติโดยสามารถรายงานให้กับกลุ่มบุคคลต่างๆเช่นหัวหน้าผู้อ านวยการเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ (เช่น 
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม) ผู้บริหารระดับสูงคณะกรรมการจริยธรรมหรือองค์กรจริยธรรมภายนอกการรายงาน
หรือเปิดเผยการประพฤติมิชอบนั้นข้อมูลท่ีเปิดเผยควรประกอบด้วย 
 การประพฤติมิชอบในหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี 
 การบริหารที่เป็นอคติหรือ(ล้มเหลว) 
 การละเว้นละเลยเพิกเฉยเลินเล่อหรือการบริการที่ไม่เหมาะสมท าให้สูญเสียเงินของแผ่นดิน 
 การกระท าท่ีเป็นเหตุให้เป็นอันตรายต่ออนามัยสาธารณะความปลอดภัยหรืออันตรายต่อส่ิงแวดล้อม 
    ส่วนกระบวนการจะแยกต่างหากจากกระบวนการร้องทุกข์หรือร้องเรียนเช่นในกรณีการขู่คุกคามหรือ
การดูหมิ่นเหยียดหยามกันในท่ีท างาน องค์กรควรก าหนดกระบวนการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะและ
ประกาศใช้อย่างชัดเจน ประโยชน์ของกระบวนการคือบุคคลจะทราบว่าเมื่อมีความจ าเป็นต้องรายงาน/เปิดเผย
จะต้องท าอย่างไรเพื่อให้แน่ใจว่าหน่วยงานจะสนับสนุนและปกป้องกลไกจะต้องเป็นกลไกเชิงรุกตอบสนองต่อการ
เปิดเผยการกระท าผิดในกรอบของหน่วยงานในทางปฏิบัติตัวอย่างเช่นทุกคนจะต้องรับรู้โดยทันที (อย่างเป็น
สัญชาติญาณ)ว่าเมื่อเกิดข้อสงสัยว่าเกิดการคดโกงประพฤติผิดควรต้องรายงานทันทีต่อหัวหน้าบังคับบัญชาหรือผู้
ได้รับมอบหมาย และผู้บริหารระดับสูงหรือคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรการเปิดเผยการกระท าผิดเป็นส่ิง
ส าคัญและผู้รับรายงานควรให้ค าแนะน าผู้เปิดเผยถึงการตรวจสอบและส่ิงท่ีหน่วยงานจะสนับสนุนและคุ้มครอง
เจ้าหน้าท่ีของรัฐสามารถเปิดเผยการกระท าผิดได้ดังนี้ 
 ๑) การประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายป.ป.ช. 
 ๒) การบริการท่ีผิดพลาดโดยกระทบกับผลประโยชน์ของผู้อื่น 
 ๓) การละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีหรือบริหารโดยมิชอบโดยเจ้าหน้าท่ีของรัฐองค์กรของรัฐหรือผู้รับจ้างจาก
รัฐเป็นผลให้งบประมาณถูกใช้สูญเปล่า 
 ๔) การกระท าของบุคคลเป็นผลให้เกิดอันตรายต่อสุขภาพความปลอดภัยกับสาธารณะหรือกระทบต่อ
ส่ิงแวดล้อม 
 การเปิดเผยการกระท าผิดบางประเภทอาจไม่ได้รับการคุ้มครองเช่นการเปิดเผยต่อส่ือมวลชนการเปิดเผย
ท่ีก่อให้เกิดค าถามต่อความเป็นธรรมของรัฐบาลการเปิดเผยนโยบายของหน่วยงานหรือการเปิดเผยเพื่อหลีกเล่ียง
การถูกลงโทษทางวินัย 
 นโยบายและกระบวนการในการเปิดเผยจะต้องครอบคลุม: 
 เนื้อหาในการเปิดเผย 
 การเปิดเผยจะท าได้ท่ีไหนเมื่อไรและอย่างไร 
  ใครบ้างท่ีจะเป็นผู้เปิดเผย 
 เปิดเผยต่อใคร 
 เครื่องมือทดสอบและการตรวจสอบการเปิดเผย 



๑๗ 

 

 กลไกในการสนับสนุนและปกป้อง 
 กระบวนการตรวจสอบ 
 บทบาทในการบริหารและความรับผิดชอบ 
  การให้ความส าคัญกับการรายงานและวิธีการรายงานท่ียืดหยุ่น:มาตรฐานทางจริยธรรมต้องก าหนดให้
เจ้าหน้าท่ีทุกคนเปิดเผยข้อสงสัยเกี่ยวกับการคดโกง หรือการให้บริการท่ีไม่เป็นธรรมการจัดการเกี่ยวกับการ
รายงานควรยืดหยุ่น  เช่นการรายงานต่อผู้บังคับบัญชาหรือเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบหรือคณะกรรมการจริยธรรมท่ี
สามารถไปพบปะหรือรายงานได้นอกสถานท่ีหรือรายงานต่อองค์กรอิสระเช่นป.ป.ช. ปปท. ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
 การผลักดันให้เป็นรูปธรรมในทางปฏิบัติ :หน่วยงานต้องรับผิดชอบในทางปฏิบัติให้การเปิดเผย
ผลประโยชน์สาธารณะได้รับการคุ้มครองอย่างเช่ือมั่นได้และข้อมูลบุคคลต้องเก็บเป็นความลับ  ปกติหน่วยงาน
ต้องพัฒนานโยบาย/กระบวนการในการให้ค าแนะน าต่อผู้บริหารให้ตระหนักในความส าคัญสนับสนุนและปกป้อง
คุ้มครองพยานและควรมีการอบรมพิเศษแก่หัวหน้าและผู้บังคับบัญชา 
  เบ้ืองหลังความส าเร็จ:ประสิทธิภาพในการเปิดเผยการกระท าผิดท่ีดีท่ีสุด คือวัฒนธรรมการยึดถือความ
ถูกต้องขององค์กรองค์กรท่ีมีพฤติกรรมจริยธรรมและความรับผิดชอบ        รวมท้ังการให้ความส าคัญกับการ
ป้องกันปราบปรามการประพฤติมิชอบท่ีชัดเจนจะท าให้เกิดบรรยากาศจริยธรรมเชิงบวกโดยวัฒนธรรมเกิดจาก
การเสริมสร้างการเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะการปกป้องพยานและภาวะผู้น าต่อความส าคัญในการเปิดเผย
การกระท าผิดของเจ้าหน้าท่ีและผลักดันการเปิดเผยอย่างแข็งแกร่งการปกป้องสิทธิของบุคคลใดๆท่ีเกี่ยวข้องกับ
การเปิดเผยเป็นเรื่องท่ีส าคัญมากหน่วยงานจะต้องพิสูจน์ให้ได้ว่าจะให้การดูแลอย่างเหมาะสมมีการบริหาร
กระบวนการอย่างเท่าเทียมซึ่งจะท าให้เจ้าหน้าท่ีเกิดความเช่ือมั่นและพัฒนาความรับผิดชอบในการรายงาน 
 ดัชนีวัดความส าเร็จพิจารณาได้จาก: 
 มีเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบโดยตรงหรือมีเครือข่ายสนับสนุน 
 มีโปรแกรมเฉพาะส าหรับการสนับสนุนภายในองค์กรและการปกป้องคุ้มครอง 
 ให้การฝึกอบรมการตรวจสอบสืบสวนแก่เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
 การให้ค าปรึกษาแนะน าหรือการสนับสนุนทางจิตใจ/อารมณ์แก่ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ 
 มีเครือข่ายสนับสนุนอย่างไม่เป็นทางการผ่านการพบปะสนทนากับผู้เปิดเผยคนอื่นๆ 
  บทบาทส าคัญของการบริหาร: ผู้บริหารระดับล่างมีบทบาทส าคัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูล
สาธารณะ (Public Information Disclose : PID) ช่วยท าให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร  และท าให้เห็นว่าไม่
เป็นอุปสรรคในการรายงานของผู้เปิดเผยผู้อ านวยการจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนท่ีเกี่ยวข้อง
กับผลการตรวจสอบและรับผิดชอบโดยตรงต่อผลท่ีจะเกิดต่อทีมงาน    บทบาทส าคัญท่ีสุดท่ีได้จากการวิจัยคือการ
ปรับเปล่ียนทัศนคติของข้าราชการต่อการรายงานสัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าท่ี หลังจากรายงานการกระท าผิด
และภาวะผู้น าเป็นเรื่องส าคัญมากในการสร้างบรรยากาศในท่ีท างานผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์การ
ตอบสนองของข้าราชการและผลท่ีเกิดขึ้นจากการตรวจสอบต่างๆผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีต้องไม่คุกคามหรือท าให้ผู้
เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ  เป็นเหยื่อเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบต้องปกป้องและรักษาความเช่ือมั่นให้แก่บุคคลท่ี
เปิดเผยหรือผู้ต้องสงสัย   ในการเปิดเผยให้ความเช่ือมั่นว่าข้อมูลท่ีได้จะเป็นความลับ  ซึ่งเป็นปัจจัยท่ีส าคัญต่อการ
ลดแรงต่อต้านหากส่ิงท่ีเปิดเผยบางส่วนหรือท้ังหมดรั่วไหลออกไปเป็นส่ิงส าคัญ     ท่ีต้องเข้าไปจัดการโดยเร็วเพื่อ
ลดปฏิกิริยาทางลบและป้องกันผู้ต่อต้านเท่าท่ีจะท าได้บทบาทอื่นๆคือ 
 ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางท่ีเหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย 
 ปรับกลยุทธ์การบริหารความเส่ียงเพื่อจัดการกับส่ิงท่ีจะเกิดจากการเปิดเผย 
 พัฒนาโครงสร้างผู้น าแก่ลูกน้องท่ีท างานขณะมีการตรวจสอบ 



๑๘ 

 

 ท างานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมเพื่อให้แน่ใจว่า 
ได้รับการสนับสนุนและป้องกันพยานท่ีดี 
 ปกป้องข้อมูลท่ีเกี่ยวข้องกับการเปิดเผยท่ีเป็นหลักฐาน 
 ให้เวลาและข้อมูลท่ีย้อนกลับต่อทุกฝ่ายท่ีเกี่ยวข้อง 
 ผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ีจะต้องสามารถจัดการกับบุคคลท่ีต่อต้านการเปิดเผย   โดยให้ค าปรึกษาแนะน าต่อ
ผู้ใต้บังคับบัญชาไม่ให้ท าผิดและต่ืนตัวต่อการรับรู้ต่อการกระท าผิดการคดโกงและทุจริตท่ีอาจเกิดขึ้นและ
ตรวจสอบข้อมูลอย่างระมัดระวัง ต้องแสดงบทบาทอย่างยุติธรรมเป็นกลาง ไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียและ
ตรงไปตรงมาไมว่่าจะยากเพียงไร ผู้บริหารต้องท าให้ผู้เปิดเผยมั่นใจต้ังแต่แรกในขณะรายงาน    ว่าจะได้รับการ
ปฏิบัติอย่างเป็นความลับเช่ือมั่นในกระบวนการเปิดเผยและผลท่ีเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลท่ีได้รับจากผู้เปิดเผย 
จะต้องเป็นเอกสารที่สมบูรณ์หากมีการรายงานด้วยวาจาจะต้องสรุปรายละเอียดเป็นเอกสารผู้บริหารจะต้องระงับ
ไม่ให้การกระท าใดๆของตนเข้าไปก้าวก่ายมีอิทธิพลต่อการตรวจสอบหรือท าให้ผู้อื่นรับรู้ได้ว่าท าเพื่อประโยชน์ส่วน
ตนหรือท าให้รับรู้ได้ว่ามีอิทธิพลต่อการตรวจสอบ 
  การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน :จัดโปรแกรมการพัฒนาข้าราชการต ารวจเพื่อให้
ตระหนักในความส าคัญและผลักดันให้เกิดทัศนคติทางบวกต่อการเปิดเผยข้อมูลโดยอธิบายว่าท าไมต้องเปิดเผย
และอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อข้าราชการเปิดเผยการกระท าผิด จัดให้มีการฝึกอบรม/พัฒนาการตัดสินใจเชิงจริยธรรม 
(ethical decision making) แก่ข้าราชการหรือเมื่อข้าราชการได้เล่ือนต าแหน่งเป็นหัวหน้า/ผู้บริหาร    รวมท้ัง
ต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะเฉพาะในการรับข้อรอ้งเรียน  การรายงานการเปิดเผยและจัดการกับการเปิดเผย
ข้อมูลรวมท้ังทักษะในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองพยาน 
 เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการท่ีดี (Best- practice target) : 
 หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกป้องคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลมีนโยบายและ
กระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑ์ท่ีมากเกินไปและส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารที่
ไม่เป็นธรรมหรือการคดโกงและการทุจริต 
 จัดกลไกสนับสนุน (robust support) เพื่อลดการรายงานและการรับรู้ท่ีผิดพลาดให้ค าปรึกษาการ
เปิดเผยพฤติกรรมการกระท าผิดท่ีเหมาะสมและปกป้องการต่อต้านท่ีจะมีต่อผู้เปิดเผย 
 โครงสร้างการรายงานหรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะควรเหมาะสมกับโครงสร้างธรรมชาติและ
ขนาดขององค์กร 
 นโยบายโครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต้องได้รับทราบโดยท่ัวกัน 
 จัดให้มีหลักสูตรการฝึกอบรมเพื่อให้แน่ใจว่าการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะจะได้รับการปฏิบัติอย่าง 
เหมาะสมกับผู้บริหารผู้บังคับบัญชาข้าราชการท่ัวไปเพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ีเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

บทที่ ๓ 
การให้ –การรับของขวัญและผลประโยชน์ 

 

 หลักการ/แนวคิดนี้  สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการด าเนินการตามนโยบายการให้และรับของขวัญและ
ผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ   ตามท่ีปรากฎในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนพ.ศ.๒๕๕๑และ
ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ 
อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 เจตนารมณ์เนื่องจากความเช่ือถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี
ภาครัฐ ว่าจะต้องตัดสินใจและกระท าหน้าท่ีโดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก       ปราศจากผลประโยชน์
ส่วนบุคคลหากข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ท่ีท าให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ
และการกระท าหน้าท่ีถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมท าลายความเช่ือถือไว้วางใจของประชาชน   กระทบต่อ
ความถูกต้องชอบธรรมท่ีองค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย 
 อะไรคือของขวัญและประโยชน์อืน่ใดท่ีใช้ในความหมายนี้ของขวัญและประโยชน์อื่นใดหมายถึงส่ิงใดๆ
หรือบริการใดๆ (เงินทรัพย์สินส่ิงของบริการหรืออืน่ๆท่ีมีมูลค่า) ท่ีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐได้ให้และหรือ
ได้รับอันนอกเหนือจากเงินเดือนรายได้และผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติของขวัญและผลประโยชน์
อื่นใดสามารถตีค่าตีราคาเป็นเงินหรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) 
หมายรวมถึง  สินค้าบริโภคความบันเทิงการต้อนรับให้ท่ีพักการเดินทางอุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า  บัตร
ของขวัญ  เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการและเงินเป็นต้นของขวัญและประโยชน์อื่นใดท่ีคิดเป็น
ราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมายถึงส่ิงใดๆหรือบริการใดๆท่ีไม่สามารถคิดเป็นราคาท่ีจะซื้อขาย
ได้อาทิการให้บริการส่วนตัวการปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตนการเข้าถึงประโยชน์หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการ
สัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่นๆรายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้-
รับของขวัญและหรือผลประโยชน์อื่นใดในทางปฏิบัติ 
 เราจะจัดการอย่างไรการจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆมี๓ค าถามท่ีใช้ในการตัดสินใจว่าจะ
รับหรือไม่รับของขวัญและหรือผลประโยชน์คือ 
 ๑) เราควรรับหรือไม่ 
 ๒) เราควรรายงานการรับหรือไม ่
 ๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่เราควรรับหรือไม ่
 ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับแต่มีหลายโอกาสท่ีเราไม่สามารถปฏิเสธได้หรือเป็นการ
รับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคมอย่างไร
ก็ตามมีหลายโอกาสท่ีไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะรับ 
 ๑) ถ้าเป็นการให้เงินท่านจะต้องปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆการรับเงินสดหรือส่ิงใดๆท่ีสามารถเปล่ียน
กลับมาเป็นเงินเช่น ล็อตเตอรี่ หุ้นพันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและอาจเข้าข่ายการรับสินบน 
  การถูกเสนอส่ิงใดๆนอกเหนือจากเงินนั้นส่ิงท่ีควรน ามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจคือ 
 ท าไมเขาจึงเสนอให้เช่นให้แทนค าขอบคุณการเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม่ 
 ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ท่ีจะส่งผลต่อการท างานในอนาคต 



๒๐ 

 

 ถ้าท่านท างานอยู่ในกลุ่มเส่ียงอ่อนไหว  หรืออยู่ในข่ายท่ีต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ เช่น งาน
ตรวจสอบภายในงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้างการออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาตต่างๆฯลฯ
ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น 
 ๒) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม      หรือไม่หาก
การรับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมแล้วผลประโยชน์ส่วนตนท่ี
ได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการหรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติโดย
มิชอบการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมเป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิชอบ
และการทุจริตคอร์รัปชันในแต่ละส่วนราชการ  ควรก าหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง    
โดยส่วนราชการท่ีอยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเส่ียงต่อการประพฤติมิชอบควรก าหนดนโยบายด้านนี้อย่างเคร่งครัด
มากกว่าหน่วยงานอื่นๆ หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานท่ีว่า“การกระท าและการตัดสินใจใดๆ
จะต้องกระท าด้วยความเป็นกลางปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการและปกป้องผลประโยชน์ของ
สังคมไทยโดยรวม”ดังนั้นองค์กรหรือบุคคลใดๆไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตน   หรือตนเองเหนือองค์กรหรือบุคคลอื่นท าให้เกิดความส่ันคลอนความเช่ือถือ
ไว้วางใจท่ีประชาสังคมมีต่อภาครัฐและท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม  ประการส าคัญสมาชิกท้ังหมดในสังคม
ต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมภายใต้ระบอบระชาธิปไตย ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐมีพันธะผูกพันท่ี
จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยกระท าและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใสความพร้อมรับผิดชอบ
และแสดงพฤติกรรมท่ีถูกต้องเท่ียงธรรมตลอดเวลาท่ีมีอาชีพรับข้าราชการ 
เราต้องรายงานหรือไม่ 
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตั์ดสินจากหลักการต่อไปนี้ 
 ๑) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมายกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  เช่น ประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติรวมท้ังนโยบายของหน่วยงานเช่นการห้ามรับของขวัญหรอืประโยชน์
จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลท่ีก าลังจะมาท าการค้าการสัญญาว่าจะให้-รับกับองค์กรหรือบุคคลท่ีจะขอท า
ใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ ฯลฯ หน่วยงานควรก าหนดนโยบายด้านนี้ให้เคร่งครัด   และมี
กระบวนการท่ีช่วยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม    การรายงานการ
รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ    ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ 
 ๒) บทบาทหน้าท่ีของท่านในองค์กร: ถ้าข้าราชการนั้นๆท างานในขอบข่ายท่ีอ่อนไหวและต้องการความ
เช่ือถือไว้วางใจเป็นพิเศษและหรือกลุ่มท่ีเกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ท้ังจากระดับองค์กรและระดับ
บุคคล  อาทิเช่น งานตรวจสอบงานจัดซื้อจัดจ้างการให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาตฯลฯ ควรให้แน่ใจท่ีสุดว่าตัวท่าน
และองค์กรมีความเท่ียงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย    แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
ห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ  และมิได้ก าหนดให้รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์ท่านควรด ารง
ความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆหลักการการก าหนดว่า
ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด  ควรต้องรายงานหรือไม่ควรต้องให้องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่หรือควรเป็นของ
ข้าราชการให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า  ๓,๐๐๐ บาทท้ังนี้ให้ปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐพ.ศ. ๒๕๔๓    ไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นจะมีค่าเพียงเล็กน้อยก็ไม่
ควรรับ    เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันหรือพนัธะกับผู้ให้และอาจก่อให้เกิดความเส่ือมศรัทธาต่อประชาชน
แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ 



๒๑ 

 

 ของขวัญท้ังหมดท่ีมีค่าทางวัฒนธรรมหรอืประวติัศาสตร์เช่นงานศิลปะพระพุทธรูปเครื่องประดับ
โบราณฯลฯแม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อยของขวัญนัน้ๆย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่าจะมีค่าราคา
เท่าใด 
 ของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาทไม่ต้องรายงาน
และอาจเก็บเป็นของตนเองได้ 
 ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆเมื่อเทียบกับราคาตลาดแล้วมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาทต้องรายงาน
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้และเจ้าหน้าท่ีมีความจ าเป็นต้องรับให้องค์กร   โดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า
สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐคนนั้นๆรับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่  หรือให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สินของ
องค์กรเพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม   องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นรายกรณีไป เช่น  ของขวัญในการย้ายหน่วยงาน   ในขณะด ารงต าแหน่ง
เดิมของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงานของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีเพื่อนร่วมงานให้เมื่อ
เจ็บป่วยฯลฯ 
 ถ้าในปีงบประมาณใดๆคุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากผู้ให้คนเดียวกันกลุ่ม
เดียวกันหรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆครั้งเมื่อรวมกันท้ังปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาทต้องรายงานของขวัญ
หรือผลประโยชน์แต่ละอย่างท่ีได้รับ 
 ถ้าในปีงบประมาณใดๆได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการแม้จะต่างคนต่างกลุ่มเพื่อเป็น
การขอบคุณในการให้บริการที่ดีแต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาทต้องรายงานของขวัญหรือ
ผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น 
 ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆท่ีได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชนองค์กร
เอกชน) ท่ีได้อย่างสม่ าเสมอบ่อยครั้ง อาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือนก่อให้เกิดอคติใน
การให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐหรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบและคาดหวังว่าจะได้รับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการควรปฏิเสธการรับ 
 เงินสดหรือส่ิงใดๆท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้นพันธบัตร  ล็อตเตอรี่) ต้องปฏิเสธไม่รับ
ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆเราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่ ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เองหากมีค่าไม่เกิน๓,๐๐๐
บาทถ้าเกินกว่านี้ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่าข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐนั้นๆ  จะเก็บไว้เองได้หรือไม่
หรือเป็นทรัพย์สินของส่วนราชการและส่วนราชการพิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร  
การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร 
 การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นและพร้อมกับการฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือนตัดเงินเดือนจนกระท่ังถงึไล่ออกขึ้นกับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน
นอกจากนั้นหากการรับของขวัญ หรือผลประโยชน์นั้นๆ เข้าข่ายการรับสินบน  ฉ้อฉลทุจริต และสามารถพิสูจน์ได้
ว่าข้าราชการ    และหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐนั้นรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรมก่อให้เกิด
ผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบหากถูกตัดสินว่าผิดจริงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทาง
อาญาด้วย 
 การรับของขวัญและผลประโยชน์: กุญแจแห่งความเส่ียง การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆเป็น
สาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติ  มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ   
ก่อให้เกิดการท าลายความเช่ือถือศรัทธาของประชาชนต่อภาครัฐและต่อข้าราชการ 
กุญแจแห่งความเสี่ยง ๒ ประการที่ส าคัญคือ 



๒๒ 

 

 ๑. ความพยายามท่ีจะหลบเล่ียงกฎเกณฑ์ท าการตีค่าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน์น้อยกว่าความ
เป็นจริงการตีค่าราคาต่ ากว่าความเป็นจริงนั้นบุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่าของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้นๆ มีค่าต่ ากว่าท่ีเป็นจริง  เพื่อหลีกเล่ียงการรายงานการกระท าดังกล่าว     นับเป็นการคดโกงและ
หลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
 ๒. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลท่ีเกิดขึ้น การรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆอาจ
ท าให้ติดเป็นนิสัยอย่างรวดเร็ว   ก่อให้เกิดความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์   ในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการท าให้เกิดความรู้สึกชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการหรือผู้รับงานรับจ้างรับเหมาฯลฯท่ีเป็น
ผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน์ตอบแทนท่ีได้รับท าให้มีการปฏิบัติ
ตอบแทนเกินกว่ามาตรฐานท่ีก าหนดสถานการณ์เช่นนี้   ผู้รับจ้างผู้รับเหมาและหรือผู้รับจัดซื้ออาจรับรู้ผิดพลาด
และเข้าใจว่า    การรับจ้างต่างๆไม่จ าเป็นต้องท าในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค่าการบริการ  นอกจากนั้นหากเกิด
การปฏิบัติเป็นวัฒนธรรมการท างานขององค์กรข้าราชการและหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ 
“การรับรางวัล”จากการปฏิบัติหน้าท่ีและละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีโดยความรับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่าเป็นการรับสินบน 
สถานการณ์ตัวอย่าง 
 เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบน้ าหนักรถยนต์รับค่าตอบแทนจ านวน๒๗ครั้งเป็นเงนิ ๑๑๐,๐๐๐ บาทเพื่อให้การ
อนุญาตรถบรรทุกท่ีบรรทุกสินค้าท่ีมีน้ าหนักเกินกว่าท่ีกฎหมายก าหนดให้ขนส่งสินค้าได้       กรณีนี้นอกจากจะ
เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมผิดวินัย  ขั้นไล่ออกจากราชการ  แล้วยังมีโทษทางอาญาแผ่นดินด้วยในการ
พิจารณาวินิจฉัยโทษทางอาญาผู้พิพากษาได้ระบุเหตุผลว่าการกระท าของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นก่อให้เกิดความไม่
ปลอดภัยต่อสาธารณชนท าลายทรัพย์สินสาธารณะ (ถนน) เป็นการสมยอมของเจ้าหน้าท่ียอมให้ผู้รับบริการกระท า
ผิดกฎหมายและเป็นการให้ผลประโยชน์ในทางมิชอบต่อบริษัทท่ีเป็นเจ้าของกิจการรถบรรทุกรวมทั้งเจ้าของสินค้า
และส่ังลงโทษจ าคุกเป็นเวลา ๑  ปีโดยไม่รอลงอาญา   การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริงมีแนวโน้มท่ีจะ
เป็นไปได้มากท่ีเราจะรับของขวัญและผลประโยชน์โดยเฉพาะส่ิงท่ีถูกใจเราบุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและ
หรือผลประโยชน์ใดๆถือได้ว่าเป็นความผิดแต่ผู้รับมักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังนี้ 
“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าวแต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน ้าใจหรือหากไม่รับจะเป็นการท้าลาย
สัมพันธภาพระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง” 
“คนอื่นๆก็ท้าเช่นนี ท้าไมฉันจะท้าบ้างไม่ได้” 
“ดูซิฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการท้างานดังนั นมันเป็นการยุติธรรมท่ีเราจะได้รางวัลหรือผลประโยชน์พิเศษบ้าง” 
“เพราะฉันเป็นคนพิเศษจริงๆดังนั นผู้บังคับบัญชาจึงชมฉันและเป็นเรื่องธรรมดาท่ีฉันมักเป็นคนแรกเสมอท่ีได้รับ
โอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา” 
“มันเป็นแค่ตัวอย่างฟรีให้ทดลองใช้และฉันก็ไม่คิดว่าหน่วยงานของฉันจะส่ังสินค้าชนิดนี แม้ว่าฉันจะให้ค้าแนะน้าก็
ตาม” 
“ฉันไม่เห็นมีกฎระเบียบใดๆเกี่ยวกับการให้ของขวัญดังนั นฉันกไ็ม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ” 
 ท่านต้องระลึกอยู่เสมอว่าเหตุผลท่ีใช้กล่าวอ้างเช่นนี้ไม่สามารถปกป้องท่านจากการถูกด าเนินการทางวินัย
หากการกระท าของท่านเป็นการกระท าท่ีมิชอบ 
สถานการณ์ตัวอย่าง 
 หน่วยงานภาครัฐหนึ่ง  ส่งนักทรัพยากรบุคลท่ีท าหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้าง    ให้เข้าร่วมสัมมนาด้านทรัพยากร
บุคคลเจ้าหน้าท่ีผู้นั้นได้รับรางวัลมูลค่า๗,๐๐๐บาทจากการเป็นผู้เข้าร่วมสัมมนาท่ีมีบุคลิกเป็นpersonnelplanner
ซึ่งบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค้าท่ีเป็นคู่ค้ากับหน่วยงานเจ้าหน้าท่ีได้เก็บของรางวัลนั้นไว้โดยไมไ่ด้รายงาน
หน่วยงานเนื่องจากคิดว่าเป็นรางวัลท่ีตนชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรมการสัมมนาผู้บังคับบัญชาได้มีการตระหนัก



๒๓ 

 

ถึงความหมายท่ีอาจแอบแฝงมาจากการให้และตัดสินใจว่าจะต้องมีการรายงานของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเป็น
ของหน่วยงานโดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตัวของเขาในการเข้าร่วมสัมมนา  เป็นเพราะได้รับการสนับสนุนจาก
หน่วยงาน   ดังนั้นเป็นความชอบธรรมของหน่วยงานท่ีจะตัดสินว่าจะจัดการอย่างไรกับรางวัลนี้เนื่องจากราคาของ
รางวัลและบทบาทในหน้าท่ีมีความเส่ียงในเรื่องผลประโยชน์ในท่ีสุดเจ้าหน้าท่ีจึงถูกขอร้องให้สละรางวัลแก่
หน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม 
โมเดลส าหรับการตัดสินใจ 
ประเด็นการตัดสินใจ 
 เจตนารมณ์ : อะไรเป็นเจตนาของการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ 
 กฎระเบียบ: มีกฎระเบียบหรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ 
 ความเปิดเผย: มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด 
 คุณค่า: ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่าราคาเท่าใด 
 หลักจริยธรรม: มีหลักจริยธรรมท่ีเกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่และมีอะไรบ้าง 
 อัตลักษณ์ : ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพื่ออะไร 
 เวลาและโอกาส: เวลาและโอกาสในการให้คืออะไร 
 
บทสรุป 
 ความเช่ือถือไว้วางใจและจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐท่ีดีเมื่อท่านเป็นข้าราชการและหรือ
เจ้าหน้าท่ีภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใดท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าท่ีและตัดสินใจโดยปราศจากอคติท่านถูก
คาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ   นอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชน์ท่ีรัฐจัดให้ 
แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่ง   จะอนุญาตให้รับของขวัญได้ซึ่งถือว่าเป็นของท่ีระลึกในโอกาสท่ีเหมาะสม
อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ  การฝ่าฝืนขอบเขตด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีไม่เหมาะสม 
จะน าไปสู่ความเส่ียงต่อการทุจริตและท าลายช่ือเสียงของท่านรวมท้ังองค์กรของท่านเอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๒๔ 

 

บทที่  ๔ 
การเรี่ยไรตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐพ.ศ.๒๕๔๔ 

 

 ตามท่ีส านักงานก.พ.  ได้ก าหนดแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม   ข้าราชการพล
เรือนกรณีการเรี่ยไรโดยก าหนดให้หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาศึกษาและปฏิบัติตามกฎหมาและระเบียบ
ต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร ตลอดจนส่งเสริมและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนและป้องกันมิให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยนั้นปัจจุบันการเรี่ยไรมีรูปแบบท่ีหลากหลาย
มีความซับซ้อนมากขึ้นซึ่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐก็อาจมีความเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรได้เช่นการขอรับบริจาคเงินหรือ
ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์สาธารณะ  การขอรับการสนับสนุนหรือการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเหตุการณ์ส าคัญต่างๆ
แม้ว่าเรื่องดังกล่าวจะเป็นวัฒนธรรมท่ีดีท่ีแสดงออกถึงความมีน้ าใจการเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ช่วยเหลือเกื้อกูลกัน  แต่การ
ด าเนินการกรณีดังกล่าวอาจเป็นช่องทางหนึ่งในการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบ   ท าให้เกิดความไม่เป็นกลางในการ
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการ   หรือใช้อ านาจหน้าท่ีโดยมิชอบรวมท้ังอาจน าไปสู่การทุจริตและประพฤติมิชอบอันจะ
ก่อให้เกิดความเดือนร้อนแก่ประชาชนโดยท่ัวไปได้  ซึ่งการกระท าดังกล่าวถือเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนและเป็นความผิดทางวินัยด้วยแนวทางการด าเนินการตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือนแจ้งตามหนังสือส านักงานก.พ.ท่ีนร๑๐๑๓.๗/ว๑๑ ลงวันท่ี ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๗ ก าหนดให้คณะกรรมการ
จริยธรรมประจ าส่วนราชการสอดส่องดูแลให้ข้าราชการพลเรือนปฏิบัติตามแนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ   ตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกฎหมายและระเบียบต่างๆท่ีเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรและน าไปสู่การปฏิบัติได้
อย่างถูกต้องเหมาะสมจึงได้ท าแนวทางการปฏิบัติราชการกรณีการเรี่ยไรให้มีความชัดเจนยิ่งขึ้น  เพื่อเป็นการ
ส่งเสริมวัฒนธรรมการท างานท่ีดีภายในหน่วยงานเพื่อสร้างทัศนคติและความเข้าใจท่ีถูกต้อง     รักษาศักดิ์ศรี
ข้าราชการให้เป็นท่ีเช่ือถือและไว้วางใจแก่ประชาชนตลอดจนเพื่อให้ผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรของส านักงาน
เขตสุขภาพที่๙ทราบและประพฤติปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องเหมาะสมและสอดคล้องกับประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือนรวมท้ังกฎหมายระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องต่อไป 
ความหมายของการเร่ียไร 
 พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไรพ.ศ. ๒๔๘๗และระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของ
หน่วยงานของรัฐพ.ศ. ๒๕๔๔ได้ก าหนดนิยามของการเรี่ยไรไว้ดงันี ้
  พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไรพ.ศ.๒๔๘๗ 
        พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไรพ.ศ.๒๔๘๗ได้ก าหนดนิยามของ“การเรี่ยไร” ไว้ในมาตรา ๔ โดยให้
การเรี่ยไรหมายความรวมตลอดถึงการซื้อขายแลกเปล่ียนชดใช้หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือโดยปริยายว่า
มิใช่เป็นการซื้อขายแลกเปล่ียนชดใช้หรือบริการธรรมดาแต่เพื่อรวบรวมทรัพย์สินท่ีได้มาท้ังหมดหรือบางส่วนไปใช้
ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย 
  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐพ.ศ.๒๕๔๔ ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐพ.ศ.๒๕๔๔ ได้ก าหนดนิยามของ“การเรี่ยไร”ไว้ในข้อ๔ซึ่งมี
ความหมายว่าการเก็บเงินหรือทรัพย์สิน  โดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สินตามใจสมัครและให้หมายความ
รวมถึงการซื้อขายแลกเปล่ียนชดใช้หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือโดยปริยายว่ามิใช่เป็นการซื้อขาย
แลกเปล่ียนชดใช้หรือบริการธรรมดาแต่เพื่อรวบรวมเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้มาท้ังหมด  หรือบางส่วนไปใช้ในกิจการ
อย่างใดอย่างหนึ่งนั้น ด้วยแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร 



๒๕ 

 

  ผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรของส านักงบประมาณจะต้องประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนรวมท้ังกฎหมายระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องโดยมีแนวทางการ
ปฏิบัติดังนี้ 
  ผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรทุกคนจะต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบโดยอาศัย
ต าแหน่งหน้าท่ีและไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมท้ังนี้ต้องไม่ใช้
ต าแหน่งหรือกระท าการท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด   เพราะความมีอคติและห้ามมิให้น าผลการปฏิบัติ
หรือไม่ปฏิบัติของผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นท่ีเกิดจากการเรี่ยไรมาประกอบการพิจารณาให้คุณให้โทษ   หรือ
ใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคลและไม่ท าให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นเดือดร้อนหรือเกิดความอึดอัดใจ 
  ผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรทุกคนต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าท่ีและยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนโดยต้องไม่กระท าการหรือด ารงต าแหน่งหรือ
ปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของหน้าท่ีโดยในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยให้ผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาทราบตามล าดับช้ัน 
  ห้ามใช้สัญลักษณ์ตราสัญลักษณ์หรือทรัพยากรของรัฐเช่นบุคลากรทรัพย์สินและเวลาราชการในการ
เรี่ยไรเว้นแต่เป็นกรณีท่ีได้รับอนุญาตหรือได้รับยกเว้นตามกฎหมายและห้ามมิให้จัดให้มีการเรี่ยไรหรือท าการเรี่ยไร
ในกรณีดังต่อไปนี ้
  เรี่ยไรเพื่อรวบรวมทรัพย์สินเพื่อน ามาให้หรือชดใช้ให้แก่จ าเลยเพื่อใช้เป็นค่าปรับเว้นแต่จะเป็นการ
เรี่ยไรในระหว่างวงศ์ญาติของจ าเลยนั้นเอง 
  เรี่ยไรโดยก าหนดเก็บเงินหรือทรัพย์สินอย่างอื่นเป็นอัตราโดยค านวณตามเกณฑ์ปริมาณสินค้า
ผลประโยชน์หรือวัตถุอย่างอื่น 
  เรี่ยไรอนัเป็นเหตุให้เส่ือมทรามแก่ความสงบเรียบร้อยหรือศีลธรรมอันดีของประชาชน 
  เรี่ยไรอนัเป็นเหตุกระทบกระเทือนอย่างรุนแรงถึงสัมพันธไมตรีกับต่างประเทศ 
  เรี่ยไรเพื่อจัดหายุทธภัณฑ์ให้แก่ต่างประเทศ 
  หน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพท่ี๙จะจัดให้มีการเรี่ยไร  หรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรโดย 
การเข้าช่วยเหลือหรือมีส่วนร่วมในการจัดให้มีการเรี่ยไรในฐานะเป็นผู้ร่วมจัดให้มีการเรี่ยไร   หรือเป็นประธาน 
กรรมการอนุกรรมการคณะท างานท่ีปรึกษาหรือฐานะอื่นใดมิได้เว้นแต่เป็นการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง 
กับการเรี่ยไรซึ่งได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐได้แก่ 
  (๑) เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและมีมติคณะรัฐมนตรีให้เรี่ยไรได้ 
  (๒) เป็นการเรี่ยไรที่รัฐบาลหรือส่วนราชการจ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายหรือบรรเทา 
ความเสียหายท่ีเกิดจากสาธารณะภัยหรือเหตุการณ์ใดท่ีส าคัญ 
 (๓) เป็นการเรี่ยไรเพื่อรว่มกันท าบุญเนื่องในโอกาสการทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน 
 (๔) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพท่ี๙เป็นผู้ด าเนินการเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานเองหรือ 
เพื่อประโยชน์สาธารณะโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ได้จ านวนเงินหรือมูลค่าทรัพย์สินหรือจ านวนเงินและมูลค่าทรัพย์ 
สินรวมกันไม่เกนิจ านวน ๕๐๐,๐๐๐ บาท 
 (๕) เป็นการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว 
 (๖) เป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอืน่ท่ีได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นในการขออนุมัติแล้ว
หรือเป็นการเรี่ยไรที่ได้รับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐโดยมีลักษณะและ 



๒๖ 

 

วัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้ 
 (๑) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพท่ี๙ด าเนินการเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงาน 
ในสังกัดเขตสุขภาพที่๙เอง 
 (๒) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพท่ี๙เป็นผู้ด าเนินการเพื่อประโยชน์แก่การป้องกนัหรือ
พัฒนาประเทศ 
 (๓) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพท่ี๙ด าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ 
 (๔) เป็นกรณีท่ีหน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพที่๙เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติ
บุคคลท่ีได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว 
  กรณีท่ีหน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพที่๙ได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นให้จัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมี
ส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรแล้วต้องด าเนินการดังต่อไปนี้ 
  กระท าการเรี่ยไรเป็นการทั่วไปโดยประกาศหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชนแต่หากเป็นการเรี่ยไรในถนน
หลวงหรือในท่ีสาธารณะหรือเป็นการเรี่ยไร   โดยโฆษณาด้วยส่ิงพิมพ์วิทยุกระจายเสียงหรือส่ืออย่างอื่นในท านอง
เดียวกันจะกระท าได้ เมื่อได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าท่ีแล้วเว้นแต่เป็นการเรี่ยไรที่ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐหรือเป็นการเรี่ยไรเพื่อกุศลสงเคราะห์ในโอกาสท่ีบุคคลชุมนุม
กันประกอบศาสนกิจหรือเป็นการเรี่ยไรโดยขายส่ิงของในงานออกร้านหรือในท่ีนัดประชุมเฉพาะแห่งท่ีได้จัดให้มี
ขึ้นโดยชอบด้วยกฎหมาย 
 ก าหนดสถานท่ีหรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไร 
 ออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพยสิ์นให้แก่ผู้บริจาคทุกครั้งเว้นโดยลักษณะแห่งการเรี่ยไร
ไม่สามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกล่าวได้  ก็ให้จัดท าเป็นบัญชีการรับเงินหรือทรัพย์สินนั้นไว้เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบได้ 
 จัดท าบัญชีการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้จากการเรี่ยไรตามระบบบัญชีของทางราชการภายใน ๙๐
วันนับแต่วันท่ีส้ินสุดการเรี่ยไรหรือทุก ๓ เดือนในกรณีท่ีเป็นการเรี่ยไรที่กระท าอย่างต่อเนื่องและปิดประกาศโดย
เปิดเผยณ  หน่วยบริการที่ได้รับอนุมัติให้ท าการเรี่ยไรไมน่้อยกว่า  ๓๐    วันและจัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการ
ด าเนินการเรี่ยไรดังกล่าวไว้ส าหรับให้ประชาชนค้นหาและศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการด้วย 
 รายงานการเงินของการเรี่ยไรพรอ้มท้ังส่งบัญชีการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้จากการเรี่ยไรให้
ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน๓๐วันนับแต่วันท่ีได้จัดท าบัญชีดังกล่าวหรือในกรณีท่ีเป็นการเรี่ยไรที่ได้
กระท าอย่างต่อเนื่องให้รายงานการเงนิพร้อมท้ังส่งบัญชีดังกล่าวทุก ๓ เดือน 
  การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรนัน้ห้ามหน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพที่ ๙ด าเนินการ
ดังนี ้
 ก าหนดประโยชน์ท่ีผู้บริจาคหรือบุคคลอื่นจะได้รับซึ่งมิใช่ประโยชน์ท่ีหน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพท่ี ๙ 
ได้ประกาศไว ้
  ก าหนดให้ผู้บริจาคต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเป็นจ านวนหรือมูลค่าท่ีแน่นอนเว้นแต่โดยสภาพมี
ความจ าเป็นต้องก าหนดเป็นจ านวนเงินท่ีแน่นอนเช่นการจ าหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงหรือบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
เป็นต้น 
 กระท าการใดๆท่ีเป็นการบังคับให้บุคคลใดท าการเรี่ยไรหรือบริจาคหรือกระท าในลักษณะท่ีท าให้บุคคล
นั้นต้องตกอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงท่ีจะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรหรือบริจาคไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อมหรือท าให้บุคคลนั้นเกิดความหวาดหวั่นหรือเกรงกลัว 



๒๗ 

 

 ให้บุคลากรของหน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพท่ี๙ออกท าการเรี่ยไรหรือใช้ส่ังขอร้องหรือบังคับให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นออกท าการเรี่ยไร 
  ผู้บริหารข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพท่ี๙ท่ีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการ
เรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีมิใช่หน่วยงานของรัฐซึ่งได้รับอนญุาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตาม
กฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้วจะต้องไม่กระท าการดังนี้ 
 ใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าท่ีให้ปรากฏในการด าเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วยส่ิงพิมพต์าม
กฎหมายว่าด้วยการพิมพ์หรือส่ืออย่างอื่นหรือด้วยวิธีการอื่นใด 
 ใช้ส่ังขอร้องหรือบังคับผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลใดช่วยท าการเรี่ยไรให้หรือกระท าในลักษณะท่ีท าให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงท่ีจะไม่ช่วยท าการ
เรี่ยไรให้ได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 ห้ามมิให้จ่ายเงินหรือทรัพย์สินท่ีเรี่ยไรได้มาในกิจการอย่างอื่นนอกเหนือวัตถุประสงค์แห่งการเรี่ยไร
ตามท่ีได้แสดงไว้เว้นแต่เป็นค่าใช้จ่ายพอสมควรในการเรี่ยไรนัน้เองและถ้าไม่อาจด าเนินการตามวัตถุประสงค์แห่ง
การเรี่ยไรตามท่ีได้แสดงไว้   หรือเหลือจ่ายเพราะเหตุใดๆก็จะต้องรายงานให้คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของ
หน่วยงานของรัฐทราบและคณะกรรมการฯมีอ านาจส่ังให้ส่งเงินหรือทรัพย์สินดังกล่าว  เพื่อประกอบการกุศลหรือ
สาธารณประโยชน์อย่างหนึ่งอย่างใดตามท่ีเห็นสมควร 
 ห้ามมิให้มีการเรี่ยไรจากข้าราชการพ่อค้าและประชาชนเพื่อซื้อของขวัญให้ข้าราชการช้ันผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชาเนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น  วันเกิดวันขึ้นปีใหม่การโยกย้ายการเล่ือนต าแหน่งการเล้ียงรับรอง
ข้าราชการผู้ใหญ่หรือผู้บังคับบัญชาท่ีไปตรวจราชการตลอดจนการมอบของฝากของอภินันทนาการซึ่งมีราคาแพง
โดยปราศจากเหตุตามปกติประเพณีนิยมซึ่งหากมีความประสงค์ท่ีจะแสดงความยินดีหรือความปรารถนาดีควรใช้
บัตรอวยพรหรือการลงนามในสมุดอวยพรแทนท้ังนี้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีควบคุมดูแลให้บุคลากรทุกคนปฏิบัติตาม
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนรวมท้ังกฎหมายระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีท่ี
เกี่ยวข้องส าหรับกรณีการเรี่ยไรด้วย 
ผลของการจงใจฝ่าฝืนแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนกรณีการเรี่ยไร 
 กรณีท่ีผู้บริหารข้าราชการหรือบุคลากรของหน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพที่ ๙  ปฏิบัติตนโดยจงใจฝ่าฝืน
แนวทางการปฏิบัติกรณีการเรี่ยไรนั้นถือว่าเป็นผู้กระท าความผิดทางวินัยผู้บังคับบัญชาต้องด าเนินการลงโทษทาง
วินัยตามควรแก่กรณีและกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาเห็นว่าการกระท านั้น  อาจมีเหตุเกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติ
มิชอบในวงราชการ   มีมูลความผิดทางอาญาหรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอื่นผู้บังคับบัญชาจะต้องแจ้งให้
หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในเรื่องนั้นพิจารณาด าเนินการต่อไป 
 นอกจากความผิดทางวินัยดังกล่าวผู้ท่ีจงใจฝ่าฝืนแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพล
เรือนรวมท้ังกฎหมายระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องกรณีการเรี่ยไรนัน้  อาจมีความผิดตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการเรี่ยไรพ.ศ.๒๔๘๗ มาตรา ๑๗- มาตรา๒๐ ซึ่งก าหนดโทษไว้ทั้งโทษปรับและโทษจ าคุก
ส าหรับกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาละเลยไม่ก าชับให้มีการเสริมสร้างพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยและป้องกันมิให้ผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชากระท าผิดวินัยผู้บังคับบัญชาผู้นั้นอาจมีความผิดทางวินัยได้ดังนั้นผู้บริหารข้าราชการบุคลากรทุก
คนสมควรประพฤติตนให้สอดคล้องกับประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนรวมท้ังกฎหมายระเบียบและมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีเกี่ยวข้องส าหรับกรณีการเรี่ยไรอย่างเคร่งครัดด้วย 
 
 
 



๒๘ 

 

บทที่ ๕ 
การใช้รถราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการพ.ศ.๒๕๒๓ 

 

 เนื่องจากปัจจุบันหน่วยงานในสังกัดเขตสุขภาพท่ี๙มียานพาหนะเพื่อใช้ประโยชน์ในทางราชการเป็น
จ านวนมากย่อมเป็นช่องทางท่ีจะท าให้เกิดการน ายานพาหนะดังกล่าว มาใช้เป็นการส่วนตัวหรือเกี่ยวเนื่องกับงาน
ส่วนตัวอันถือเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนอีกประเภทหนึ่ง   ดังนั้นบุคลากรทุกคนจึงต้องมีความตระหนักว่า
ยานพาหนะดังกล่าวเป็นของทางราชการและมีไว้เพื่อใช้ในประโยชน์ของทางราชการเท่านั้นจึงต้องปฏิบัติตาม
ระเบียบท่ีเกี่ยวข้องโดยเคร่งครัดซึ่งระเบียบเกี่ยวกับรถราชการท่ีใช้ในปัจจุบันได้แก่  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ  พ.ศ. ๒๕๒๓  โดยสามารถสรุประเบียบดังกล่าวได้ดังนี้ 
บททั่วไป 
 ระเบียบดังกล่าวนี้ใช้ส าหรับรถยนต์และรถจักรยานยนต์ของส่วนราชการโดยรถราชการแบ่งได้ท้ังส้ิน๕ 
ประเภทได้แก่รถประจ าต าแหน่ง,รถส่วนกลาง,รถรับรอง,รถรับรองประจ าจังหวัดและรถอารักขาความหมายตาม
ระเบียบนี้ 
  ส่วนราชการหมายความว่ากระทรวงทบวงกรมส านักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐท้ังในส่วนกลาง
ส่วนภูมิภาคหรือในต่างประเทศแต่ไม่รวมถึงรัฐวิสาหกิจหน่วยงานตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการส่วน
ท้องถิ่นหรือหน่วยงานอืน่ซึง่มีกฎหมายบัญญัติให้มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่น 
 หัวหน้าส่วนราชการ 
 ในส่วนบริหารราชการส่วนกลางหมายความว่าอธิบดีหรือหัวหน้าส่วนราชการท่ีเรียกช่ืออย่างอื่นและมี
ฐานะเป็นกรมตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดินและกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวงทบวง
กรม 
 ในส่วนราชการบริหารส่วนภูมิภาคหมายความว่าผู้ว่าราชการจังหวัด 
  รถประจ าต าแหน่งหมายความว่ารถยนต์ทางราชการจัดให้แก่ข้าราชการผู้ด ารงต าแหน่งบังคับบัญชา
ต้ังแต่ระดับผู้ช่วยหัวหน้าส่วนราชการรองหัวหน้าส่วนราชการหัวหน้าส่วนราชการขึ้นไปผู้ด ารงต าแหน่งผู้ตรวจ
ราชการระดับกระทรวงและเอกอัครราชทูตประจ ากระทรวงฯ 
  รถส่วนกลางหมายความว่ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ท่ีจัดไว้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของส่วน
ราชการ 
  รถรับรอง หมายความว่า   รถยนต์ท่ีจัดไว้เป็นพาหนะรับรองชาวต่างประเทศซึ่งเป็นแขกของทาง
ราชการส าหรับส่วนราชการในต่างประเทศท่ีไม่มีรถรับรองให้หมายความรวมถึงรถประจ าต าแหน่งเมื่อใช้เป็น
พาหนะรับรองคนไทยและชาวต่างประเทศซึ่งเป็นแขกของทางราชการเฉพาะคราวนั้นด้วย 
  รถรับรองประจ าจังหวัดหมายความว่ารถยนต์ท่ีจังหวัดจัดไว้เพื่อเข้าร่วมขบวนหรือเป็นพาหนะรับรอง
บุคคลส าคัญ 
  รถอารักขาหมายความว่ารถยนต์หรือรถจักรยานยนต์ท่ีส่วนราชการท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการถวาย
อารักขาและรักษาความปลอดภัยพระบรมวงศานุวงศ์จัดไว้ใช้เป็นพาหนะเพื่อการนั้น 
หน้าที่ของส่วนราชการเกี่ยวกับรถราชการ 
 รถส่วนกลางต้องให้มีตราเครื่องหมายของส่วนราชการโดยเป็นไปตามระเบียบก าหนดเว้นแต่มีเหตุผล
และความจ าเป็นให้ขอยกเว้นโดย 
 รถส่วนกลางต้องมีตราเครื่องหมายประจ าของส่วนราชการขนาดกว้างหรือยาวไม่น้อยกว่า ๑๘ 
เซนติเมตรและอักษรช่ือเต็มของส่วนราชการขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๕ เซนติเมตรหรือช่ือย่อขนาดสูงไม่น้อยกว่า ๗.๕ 
เซนติเมตรไว้ด้านข้างนอกรถท้ังสองข้าง 
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 รถจักรยานยนต์ขนาดลดลงตามส่วน 
 ตราเครื่องหมายและอักษรช่ือหรืออักษรชื่อสังกัดส่วนราชการให้พ่นด้วยสีขาว 
  จัดท าบัญชีแยกประเภทรถแต่ละคันตามแบบของระเบียบหลักฐานการได้มาและการจ าหน่ายจ่ายโอน
รถราชการ 
 ในกรณีท่ีมีการจ าหน่ายให้ลบหรือท าลายตราเครื่องหมายก่อนส่งมอบ 
 กรณีท่ีส่วนราชการมีเหตุผลและความจ าเป็นซึ่งเห็นว่าการมีตราเครื่องหมายและอักษรช่ือหรืออักษรชื่อ
ย่ออาจไม่ปลอดภัยแก่ผู้ใช้รถหรือไม่เหมาะสมแก่การปฏิบัติงาน      ให้ขออนุมัติต่อปลัดกระทรวงเพือ่ขอยกเว้น
การมีตราเครื่องหมายและอักษรช่ือหรืออักษรชื่อย่อโดยรถคันใดได้รับการยกเว้นการมีตราเครื่องหมายและอักษร
ช่ือแสดงสังกัดของส่วนราชการให้ส่วนราชการปฏิบัติดังนี้ 
 รายงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรี 
 รายงานส านักงานการตรวจเงินแผ่นดิน 
และให้มีการพิจารณาทบทวนเหตุผลและความจ าเป็นของการยกเว้นในช่วงเวลาอันเหมาะสมอยู่เสมอ 
หมวด ๒ การจัดหา 
เกณฑ์ส าหรับจัดหารถทดแทน 
กรณีการจัดหารถเพื่อทดแทนรถเก่าจะต้องใช้งานมาไม่น้อยกว่าระยะเวลาดังนี้ 
 (๑) รถนั่งส่วนกลาง ๕ ปีข้ึนไป 
 (๒) รถประจ าต าแหน่ง ๖ ปีข้ึนไป 
 (๓) รถท่ีจัดหาจากส่วนราชการโดยตรงให้คิดอายุการใช้งานลดลง ๑ ปี 
โดยขนาดเครื่องยนต์และราคาจะต้องเป็นไปตามส านักงบประมาณก าหนดในช่วงเวลานั้นๆการใช้รถ 
 รถส่วนกลางรถรับรองและรถรับรองประจ าจังหวัดให้ใช้เพื่อกิจการอันเป็นส่วนรวมของส่วนราชการ
หรือเพื่อประโยชน์ของทางราชการ 
 ห้ามผู้มีสิทธิได้รับรถประจ าต าแหน่งซึ่งได้รถประจ าต าแหน่งแล้วน ารถส่วนกลางไว้ใช้อีกเว้นแต่มีเหตุผล
ความจ าเป็นเฉพาะคราวท้ังนี้ให้ระบุเหตุผลความจ าเป็นท่ีต้องใช้รถส่วนกลางด้วย 
การเก็บรักษาและซ่อมบ ารุง 
 รถส่วนกลางหากเกิดการสูญหายหรือเสียหายขึ้นในการเก็บรักษาท่ีอื่นผู้ดูแลจะต้องรับผิดชอบ 
 ส่วนราชการต้องตรวจสอบและดูแลสภาพรถในเรื่องมลพิษและระดับเสียง 
 ส่วนราชการต้องจัดท าสมุดและแสดงรายการซ่อมบ ารุงรถแต่ละคัน 
 การเก็บรักษารถส่วนกลางรถรับรองรถรับรองประจ าจังหวัดให้อยู่ในความควบคุมและรับผิดชอบ 
ของส่วนราชการโดยเก็บรักษาในสถานท่ีเก็บหรือบริเวณของส่วนราชการ  เว้นแต่หัวหน้าส่วนราชการหรือผู้ท่ี 
ได้รับมอบอ านาจจากหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาอนุญาตให้น ารถไปเก็บรักษาท่ีอื่นเป็นการช่ัวคราวหรือเป็น 
ครั้งคราวได้ในกรณีต่อไปนี้คือ 
 (๑) ส่วนราชการไม่มีสถานท่ีเก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอหรือ 
 (๒) มีราชการจ าเป็นและเร่งด่วนหรือการปฏิบัติราชการลับ 
การอนุญาตให้น ารถส่วนกลางไปเก็บรักษาท่ีอื่นเป็นการช่ัวคราวเนื่องมาจากส่วนราชการไม่มีสถานท่ี 
เก็บรักษาปลอดภัยเพียงพอให้เจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบในการเก็บรักษารถส่วนกลาง   จัดท ารายงานขออนุญาต 
พร้อมด้วยเหตุผลความจ าเป็นและรายละเอียดของสถานท่ีท่ีจะน ารถส่วนกลางไปเก็บรักษาซึ่งแสดงให้เห็นได้ 
อย่างชัดเจนว่ามีความปลอดภัยเพียงพอเสนอประกอบการพิจารณาของผู้มีอ านาจอนุญาตด้วยทุกครั้งเมื่อได้ 
รับอนุญาตแล้วให้ส่วนราชการรายงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีตามระเบียบ และส านักงานตรวจเงินแผ่นดิน 
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ทราบดังนั้นการใช้รถนอกเหนือจากท่ีระบุดังกล่าวข้างต้นจึงเป็นการขัดกับระเบียบฯถือว่ามีความผิดกรณีเกิด 
การสูญหายหรือเสียหายขึ้น 
 ให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาตามล าดับจนถึงหัวหน้าส่วนราชการโดยเร็ว 
 ต้องรับผิดชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความสูญหาย 
การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง 
 แต่ละปีงบประมาณต้องส ารวจและก าหนดเกณฑ์การใช้ส้ินเปลืองเช้ือเพลิงของรถทุกคันเพื่อเป็น 
หลักฐานในการเบิกจ่ายเช้ือเพลิงและการตรวจสอบของเจ้าหน้าท่ีฝ่ายตรวจสอบ 
 รถส่วนกลางรถรับรองรถรับรองประจ าจังหวัดให้เบิกจ่ายค่าเช้ือเพลิงตามท่ีได้ต้ังงบประมาณหลักฐาน 
เช่นสมุดบันทึกการใช้รถแต่ละคัน ,สมุดรายการซ่อมบ ารุงแต่ละคันฯ 
  ทุกต้นปีงบประมาณต้องส ารวจรถราชการว่ายังมีสภาพใช้งานจริงจ านวนเท่าใด 
  ในแต่ละปีงบประมาณให้ส ารวจถึงอัตราความส้ินเปลืองในการใช้น้ ามันเช้ือเพลิงและน้ ามันหล่อล่ืน 
ของรถราชการแต่ละคัน 
 ให้แจ้งผลหน่วยตรวจสอบภายในส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและส านักงบประมาณ (หนังสือ 
ท่ีนร๐๒๑๕/ว(ล) ๒๒๔๐ลว.๑๖กพ.๒๕๓๙ ) 
ปัญหาในการปฏิบัติงาน 
 ไม่ได้จัดท าใบขออนุญาตใช้รถยนต์ (แบบ๓) สมุดบันทึกการใช้รถยนต์ส่วนกลาง (แบบ๔) 
 เมื่อเสร็จส้ินการใช้รถยนต์ส่วนกลางในแต่ละวันในบางครั้งจะเก็บรักษารถยนต์ส่วนกลางไว้ที่บ้าน 
 ไม่มีตราเครื่องหมายหน่วยงานประจ ารถยนต์ติดไว้ด้านข้างนอกรถยนต์ท้ัง๒ข้าง 
 เบิกจ่ายน้ ามันเช้ือเพลิงให้กับรถโดยไม่ระบุหมายเลขทะเบียนรถยนต์ 
 เบิกจ่ายน้ ามันเช้ือเพลิงให้กับรถคันเดียวกันในวันเดียวกัน 
 เบิกค่าน้ ามันเช้ือเพลิงนอกเส้นทางไปปฏิบัติราชการ 
 มีการเบิกจ่ายน้ ามันเช้ือเพลิงให้กับรถท่ีไม่ใช่รถของทางราชการ 
 มีการเบิกจ่ายน้ ามันเช้ือเพลิงผิดประเภทรถ 
 มีการเบิกจ่ายน้ ามันเช้ือเพลิงโดยไม่มีใบส่ังจ่ายน้ ามัน 
 เบิกจ่ายน้ ามันเช้ือเพลิงให้กับพาหนะส่วนตัวของเจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารในการเดินทางไปราชการ 
 ให้ตราเครื่องหมายรถยังไม่ถูกต้อง 
 บันทึกการได้มาของรถส่วนกลางในทะเบียนครุภัณฑ์ 
 ไม่ได้จัดท าสมุดการใช้รถให้เป็นปัจจุบัน 
 ไม่ได้ท าการจัดเก็บและบ ารุงรักษารถราชการ 
 มีหลักฐานการน ารถยนต์เข้าซ่อมและเบิกจ่ายเงินค่าซ่อมแต่ระหว่างน ารถยนต์เข้าซ่อมนั้นมีการ 
เบิกจ่ายค่าน้ ามันเช้ือเพลิงให้กับรถยนต์ 
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ภาคผนวก 
แบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ 

Evidence – Based Integrity &Transparency Assessment 
    ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ       ประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  ด าเนินการส ารวจ
ระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐโดยใช้แบบประเมินซึ่งได้รับการออกแบบ
เพื่อวัดระดับคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานภายในองค์กรของหน่วยงานภาครัฐผลประเมินจะแสดง
ถึงระดับความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานและเป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อแก้ไขปรับปรุงและพัฒนาการ
ปฏิบัติราชการให้มีความโปร่งใสมากยิ่งขึ้น ความร่วมมือจากหน่วยงานของท่านในการตอบแบบส ารวจจะสนับสนุน
ให้เกิดการปรับปรุงระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในองค์กรส่งผลให้องค์กรมีบรรยากาศและวัฒนธรรมใน
การท างานท่ีดีตลอดจนช่วยสร้างความเช่ือมั่นของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อองค์กร   ส านักงานป.ป.ช. 
ขอขอบคุณในความร่วมมือมาณโอกาสนี้ 
ช่ือหน่วยงานภารกิจหลักของหน่วยงานคือวิธีการตอบแบบประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการด าเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (แบบส ารวจใช้หลักฐานเชิงประจักษ์ Evidence – Based Integrity & Transparency 
Assessment: EBIT) 
๑. โปรดใส่เครื่องหมาย ลงในช่อง ท่ีเป็นตัวเลือกค าตอบท่ีสอดคล้องกับข้อเท็จจริงส าหรับหน่วยงานของท่าน
และหากมีเอกสารหรือหลักฐานอ้างอิงให้ใส่เครื่องหมาย ลงในช่อง พร้อมระบุช่ือเอกสารและส่งมอบเอกสาร/
หลักฐานท่ีอ้างอิงนั้น 
๒. “ภารกิจหลัก”หมายถึงภารกิจหลักตามอ านาจหน้าท่ีของหน่วยงานท่ีได้เลือกส าหรับตอบเฉพาะข้อค าถามท่ีมี
ค าว่า“ภารกิจหลัก”โดยพิจารณาจากภารกิจท่ีมีจ านวนบุคลากรหรือได้รับการจัดสรรงบประมาณหรือมีระยะเวลา
ในการด าเนินงานตามภารกิจนั้นๆมากกว่าภารกิจอื่นส่วนข้อค าถามท่ีไม่ได้ระบุค าว่า“ภารกิจหลัก”หมายถึงการ
ด าเนินงานในภาพรวมของหน่วยงาน 
๓. ข้อค าถามเกี่ยวกับ“ภารกิจหลัก” (EB๔– EB๗) หน่วยงานต้องใช้เอกสาร/หลักฐานท่ีมีความ 
สอดคล้องกับ“ภารกิจหลัก”ตามท่ีหน่วยงานได้ระบุไว้ในแบบส ารวจฯมาตอบค าถาม 
๔. รายช่ือหลักฐานท่ีระบุในแบบส ารวจฯนี้จะเป็นรายช่ือหลักฐานท่ีใช้เป็นแนวทางการตอบข้อค าถามท้ังนี้
หน่วยงานอาจใช้หลักฐานอื่นๆส าหรับการตอบข้อค าถามนั้นได้โดยให้ใส่เครื่องหมาย ลงในช่อง อื่นๆโดยระบุ
ช่ือเอกสาร 
๕. “การจัดซื้อจัดจ้าง”หมายถึงการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.๒๕๓๕ และ
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติมรวมถึงระเบียบท่ีรัฐวิสาหกิจ/หน่วยงานของอื่นของรัฐใช้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้าง 
๖. “แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง”หมายถึงแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างตามท่ีคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน
ก าหนด 
หมายเหตุ: หน่วยงานท่ีเข้ารับการประเมินควรศึกษาวิธีการตอบแบบส ารวจฯจากคู่มือค าอธิบายแบบส ารวจใช้
หลักฐานเชิงประจักษ์ให้ละเอียดก่อนด าเนินการตอบแบบส ารวจฯประเด็นค าถามมีไม่มี การให้และเปิดเผยข้อมูล
ในการจัดซื้อจัดจ้างEB๑ หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไร 
๑) มีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ 
(ภายในระยะเวลา๓๐วันท าการหลังจากท่ีได้รับการจัดสรรงบประมาณประจ าปีพ.ศ. ๒๕๕๙) หรือไม่ 
มีหลักฐานคือ 

หลักฐานหรือ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีได้แสดงว่ามีการประกาศเผยแพร่แผนปฏิบัติการ 



๓๒ 

 

จัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ (ภายในระยะเวลา๓๐วันท าการหลังจากท่ีได้รับการจัดสรร 
งบประมาณประจ าปีพ.ศ. ๒๕๕๙) 

อื่นๆโปรดระบ ุ
๒) มีการเผยแพร่ข้อมูลอย่างเป็นระบบเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ต่อไปนี้หรือไม ่
 ๒.๑ ช่ือโครงการ  
 ๒.๒ งบประมาณ  
 ๒.๓ ผู้ซื้อซอง     
 ๒.๔ ผู้ยื่นซอง     
 ๒.๕ ผู้ได้รับคัดเลือก มีหลักฐานคือ 
 หลักฐานหรือ Print Screen จากเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีได้แสดงข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างใน 
ปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ (โครงการท่ีได้ด าเนินการจัดซื้อจัดจ้างแล้วณวันท่ีหน่วยงานได้จัดส่งข้อมูล 
ตามแบบ EBIT ให้กับผู้ประเมิน) 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
EB๒ในปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๙หน่วยงานของท่านมีการด าเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แต่ละโครงการให้สาธารณชนทราบโดยผ่านเว็บไซต์หรือส่ืออื่นๆอย่างไร (กรณีการจัดซื้อจัดจ้างมากกว่า๕โครงการ
ให้แสดงหลักฐาน๕โครงการท่ีมีงบประมาณสูงสุด) 
๑) มีการประกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าระยะเวลาตามท่ีกฎหมายของแต่ละ
หน่วยงานก าหนดหรือไม่ มีหลักฐานคือ 
 Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
๒) มีการประกาศเผยแพร่หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกตัดสินผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการหรือไม่ 
 มีหลักฐานคือ 
 Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
ประเด็นค าถามมีไม่มี 
๓) มีการประกาศวิธีการค านวณราคากลางของแต่ละโครงการหรือไม่ มีหลักฐานคือ 
 Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
๔) มีการประกาศรายช่ือผู้เสนอราคา/งานท่ีมีสิทธิได้รับการคัดเลือกแต่ละโครงการหรือไม่ มีหลักฐานคือ 
 Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
๕) มีการรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละโครงการพร้อมระบุวิธีการจัดซื้อจัดจ้างและเหตุผลท่ีใช้ในการตัดสินผล
การจัดซื้อจัดจ้างหรือไม่ มีหลักฐานคือ 
 Print Screen เอกสารจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
EB๓การวิเคราะห์การพัฒนาแผนและกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง 
๑) มีการจัดท ารายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘หรือไม่ มีหลักฐานคือ 
 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๘ 



๓๓ 

 

 Print Screen รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๘จากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 รายงานประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๘ท่ีแสดงหัวข้อเกี่ยวกับสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
๒) มีการจัดท ารายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘หรือไม่ มีหลักฐาน
คือ 
 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๘ 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
๓) มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินงานจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ในลักษณะดังต่อไปนี้หรือไม ่
๓.๑) ร้อยละของจ านวนโครงการจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณพ.ศ. 
๒๕๕๘ มีหลักฐานคือ 
 รายงานการวิเคราะห์ 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
ประเด็นค าถามมีไม่มี 
๓.๒) ร้อยละของจ านวนงบประมาณจ าแนกตามวิธีการจัดซื้อจัดจ้างประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๘ มี
หลักฐานคือ 
 รายงานการวิเคราะห์ 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
๔) มีการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๙ตามรายงานการวิเคราะห์ผล
การจัดซื้อจัดจ้างในปีท่ีผ่านๆมาหรือไม่ มีหลักฐานคือ 
 รายงานแสดงส่ิงท่ีปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๙ 
 ข้อมูลแสดงการปรับปรุงการด าเนินงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๕๙ 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
มาตรฐานการปฏิบัติงาน 
EB๔การด าเนินงานตามคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
๑) หน่วยงานของท่านมีแนวทางการปฏิบัติงานหรอืคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักหรือไม่มี
หลักฐานคือ 
 บันทึก/หนังสือส่ังการแนวทางการปฏิบัติงาน 
 คู่มือการปฏิบัติงาน/คู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
๒) หน่วยงานของท่านมีรายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือก าหนดมาตรฐานการ
ปฏิบัติงานตามภารกิจหลักหรือไม่ มีหลักฐานคือ 
 รายงานผลการปฏิบัติงานตามแนวทางการปฏิบัติงานหรือคู่มือก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงาน 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
ความเป็นธรรม/ไม่เลือกปฏิบัติ 
EB๕ความเป็นธรรมในการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก 
๑) หน่วยงานของท่านมีระบบเกณฑ์หรือเครื่องมือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักท่ีมีความเป็นธรรม/ไม่เลือก
ปฏิบัติเป็นมาตรฐานเดียวกันโปร่งใสและมีประสิทธิภาพหรือไม่ (เช่นเกณฑ์ท่ีชัดเจนเพื่อลดการใช้ดุลพินิจของ
เจ้าหน้าท่ีระบบการให้บริการออนไลน์ระบบบัตรคิว) มีหลักฐานคือ 



๓๔ 

 

 เอกสารคู่มือ 
 บัตรคิวการให้บริการ 
 ทะเบียนควบคุมการให้บริการรับเรื่อง 
 เกณฑ์ลดการใช้ดุลพินิจของเจ้าหน้าท่ี 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
ประเด็นค าถามมีไม่มี 
๒) หน่วยงานของท่านมีการแสดงขั้นตอนการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักอัตราค่าบริการถ้ามี) และระยะเวลาท่ีใช้
ในการด าเนินการให้ผู้ใช้บริการหรือให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทราบอย่างชัดเจนหรือไม่ มีหลักฐานคือ 
 แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
 แนวทางการปฏิบัติงาน 
 คู่มือการให้บริการ 
 Print Screen แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือคู่มือการปฏิบัติงานจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
๓) หน่วยงานของท่านมีระบบการป้องกนัหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีในภารกิจหลัก
หรือไม่ มีหลักฐานคือ 
 ระบบการป้องกันหรือการตรวจสอบเพื่อป้องกนัการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี 
 ระเบียบ/ข้อบังคับท่ีบังคับใช้ต่อผู้ท่ีละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
การมีส่วนร่วม (ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน) 
EB๖ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติราชการตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
๑) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการหรือการปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลักหรือไม่ มีหลักฐานคือ 
 รายงานการประชุม 
 รายงานการประชุมท่ีระบุรายช่ือและรายละเอียดความคิดเห็นของบุคคล/หน่วยงานผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
๒) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าแผนงาน/โครงการหรือปรับปรุงแกไ้ขพัฒนาการปฏิบัติราชการ
ในภารกิจหลักหรือไม่ มีหลักฐานคือ 
 โครงการ 
 รายงานการประชุม 
 รายงานสรุปการร่วมจัดท าแผน/โครงการ 
 ภาพถ่ายกิจกรรมการร่วมจัดท าแผน/โครงการ 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
ประเด็นค าถามมีไม่มี 
๓) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมด าเนินการตามโครงการหรือปรับปรุงแก้ไขพัฒนาการปฏิบัติราชการใน
ภารกิจหลักหรือไม่ มีหลักฐานคือ 
 โครงการ 
 รายงานการประชุม 
 รายงานสรุปการร่วมด าเนินการตามโครงการ 



๓๕ 

 

 ภาพถ่ายกิจกรรมการร่วมด าเนินการตามโครงการ 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
๔) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมตรวจสอบติดตามประเมินผลโครงการหรือประเมินผลการปรับปรุงแก้ไข
พัฒนาการปฏิบัติราชการในภารกิจหลักหรือไม่ มีหลักฐานคือ 
 รายงานประเมินผล 
 รายงานติดตามผลการด าเนินงาน 
 ภาพถ่ายกิจกรรมความก้าวหน้าในการด าเนินโครงการ . 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
๕) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการปรับปรุงแก้ไขพัฒนาโครงการในภารกิจหลักอย่างต่อเนื่องเมื่อส้ินสุด
โครงการหรือไม่ มีหลักฐานคือ 
 รายงานผลการด าเนินงาน 
 รายงานการประชุม 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
การเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักของหน่วยงาน 
EB๗หน่วยงานของท่านมีช่องทางท่ีให้ประชาชนเข้าถึงข้อมูลตามภารกิจหลักต่อไปนี้หรือไม่ 
๑) มีหน่วยประชาสัมพันธ์ณท่ีท าการของหน่วยงานหรือไม่ มีหลักฐานคือ 
 โครงสร้างหน่วยงาน 
 แผนผังการปฏิบัติงาน 
 ค าส่ังการปฏิบัติงาน 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
 
๒) มีข้อมูลตามภารกิจหลักตามท่ีกฎหมายก าหนดทางเว็บไซต์ของหน่วยงานหรือส่ือสังคม(Social Media) หรือไม่ 

มีหลักฐานคือ 
 Print Screen เอกสารเผยแพร่บนเว็บไซต์หรือส่ือสังคมของหน่วยงาน 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
ประเด็นค าถามมีไม่มี 
๓) มีระบบการให้ข้อมูลตามภารกิจหลักผ่านหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือระบบ Call Center โดยมีระบบตอบรับ
อัตโนมัติหรือมีเจ้าหน้าท่ีของหน่วยงานให้บริการข้อมูลตลอดเวลาท าการหรือไม่ มีหลักฐานคือ 
 ระบุหมายเลขโทรศัพท์เฉพาะหรือหมายเลข Call Center 
 บรรจุอยู่ในโครงสร้างหน่วยงาน 
 แผนผังการปฏิบัติงาน 
 ค าส่ังการปฏิบัติงาน 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
๔) มีการเผยแพร่ข้อมูลตามภารกิจหลักทางส่ือต่อไปนี้หรือไม่ 
๔.๑หนังสือพิมพ์ มีหลักฐานคือ 
๔.๒วารสาร มีหลักฐานคือ 
๔.๓จุลสาร มีหลักฐานคือ 
๔.๔แผ่นพับ มีหลักฐานคือ 



๓๖ 

 

๔.๕โทรทัศน์ มีหลักฐานคือ 
๔.๖วิทยุ มีหลักฐานคือ 
๔.๗ส่ือสังคม มีหลักฐานคือ 
๔.๘อื่นๆโปรดระบุ มีหลักฐานคือ 
การตอบสนองข้อร้องเรียน 
EB๘ หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเรื่องรอ้งเรียนอย่างไร 
๑) มีการก าหนดขั้นตอน/กระบวนการเรือ่งร้องเรยีนและการตอบสนองหรือรายงานให้ผู้ร้องเรียนทราบหรือไม่ 

มีหลักฐานคือ 
 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน 
 แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
ประเด็นค าถามมีไม่มี 
๒) มีการก าหนดช่องทางการร้องเรียนหรือไม่ มีหลักฐานคือ 
 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน 
 แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
๓) หน่วยงานของท่านมีการก าหนดหน่วยงานหรือผู้รับผิดชอบเรื่องร้องเรียนหรือไม่ มีหลักฐานคือ 
 คู่มือการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน 
 แผนผังการปฏิบัติงานเรื่องร้องเรียน 
 ค าส่ังการปฏิบัติงาน 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
๔) มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้างพร้อมระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขหรือไม่ 

มีหลักฐานคือ 
 Print Screen รายงานผลการด าเนินงานเรื่องรอ้งเรียนจัดซื้อจัดจ้างจากเว็บไซต์ของหน่วยงาน 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
๕) รายงานสรุปผลการด าเนินการเรื่องร้องเรียนท่ัวไปพร้อมท้ังระบุปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไขหรือไม่ 

มีหลักฐานคือ 
 รายงานผลการด าเนินงานเรื่องร้องเรียนท่ัวไป 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
การต่อต้านการทุจริตในองค์กร 
EB๙หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างไร 
๑) มีการประชุมหรือสัมมนาภายในองค์กรเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ีหรือไม่ 

มีหลักฐานคือ 
 รายงานการประชุมหรือสัมมนาเจ้าหน้าท่ีเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปีท่ีบันทึก) กิจกรรมเกี่ยวกับการให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ี 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
๒) มีการจัดท าคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ 



๓๗ 

 

มีหลักฐานคือ 
 คู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
ประเด็นค าถามมีไม่มี 
๓) มีการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าท่ีหรือไม่ 

มีหลักฐานคือ 
 รายงานผลการฝึกอบรมตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปีท่ีบันทึก) ประกอบกจิกรรมการให้ความรู้ตามคู่มือหรือประมวลจริยธรรม
เกี่ยวกับการ 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
๔) มีการปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ 

มีหลักฐานคือ 
 รายงานผลการด าเนินงานปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
๕) มีแนวทางการปฏิบัติงานในการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัด
จ้างหรือไม่ มีหลักฐานคือ 
 เอกสารแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคคลากรในหน่วยงานถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน
การจัดซื้อจัดจ้าง 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
๖) มีรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและข้อเสนอแนะหรือไม่ มีหลักฐานคือ 
 รายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 บันทึกข้อความรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
๗) มีการน าข้อเสนอแนะจากรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนไปปรับปรุงระบบการ
ท างานหรือไม่ มีหลักฐานคือ 
 รายงานการปรับปรุงระบบการท างานจากข้อเสนอแนะรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
 บันทึกข้อความรายงานผลการปรับปรุงจากข้อเสนอแนะการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
EB๑๐หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นอย่างไร 
๑) มีการวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงานประจ าปี
งบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘หรือไม่ มีหลักฐานคือ 
 รายงานวิเคราะห์ผลการด าเนินการตามแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน
ประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕๘ 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
ประเด็นค าถามมีไม่มี 
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๒) หน่วยงานของท่านมีการด าเนินการตามแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตต่อในปีงบประมาณพ.ศ. 
๒๕๕๙หรือไม่ มีหลักฐานคือ 
 เอกสารผลการด าเนินตามแผนงาน/โครงงาน/กิจกรรมด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
(อย่างน้อย๑โครงการ) 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
๓) มีแผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐หรือไม่  
มีหลักฐานคือ 
 แผนปฏิบัติการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจ าปีงบประมาณพ.ศ.๒๕๖๐ 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
EB๑๑หน่วยงานของท่านมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานท่ีโปร่งใสอย่างไร 
๑) มีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานเพื่อการบริหารงานท่ีโปร่งใสหรือไม่ มีหลักฐานคือ 
 รายช่ือคณะกรรมการ/กรรมการ/สมาชิกของกลุ่มวัตถุประสงค์ของการจัดต้ังกลุ่มและระเบียบหรือ 
แนวทางการด าเนินงานของกลุ่ม 
 ค าส่ังแต่งต้ังคณะท างานเกี่ยวกับคุณธรรมจริยธรรม 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
๒) กรณีท่ีมีการรวมกลุ่มของเจ้าหน้าท่ีเพื่อการบริหารงานท่ีโปร่งใสกลุ่มดังกล่าวมีกิจกรรมท่ีแสดงถึงความพยายาม
ท่ีจะปรับปรุงการบริหารงานของหน่วยงานให้มีความโปร่งใสยิ่งขึ้นหรือไม่ มีหลักฐานคือ 
 ผลการด าเนินงานของกลุ่ม 
 ภาพถ่าย (ระบุวัน/เดือน/ปีท่ีบันทึก) กิจกรรมการรวมกลุ่ม 
 อื่นๆโปรดระบ ุ
 

ขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งท่ีกรุณาให้ข้อมูลตามแบบส ารวจ 
ส านักป้องกันการทุจริตภาครัฐ 

ส านักงานป.ป.ช. 
โทร. ๐๒๒๘๒๓๑๖๑ต่อ๑๒๑–๒และ๐๒๒๘๒๐๕๕๘ 

โทรสาร๐๒๒๘๒๐๕๖๐ 
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ประมวลจริยธรรมองค์กรคุณธรรมโปร่งใสกับการป้องกันเร่ืองผลประโยชน์ทับซ้อน 
ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี 

ว่าด้วยการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ 
พ.ศ.๒๕๔๔ 

____________ 
 โดยท่ีเป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย    การเรี่ยไรของทางราชการพ.ศ.
๒๕๓๙ ให้เหมาะสมยิ่งขึ้นอาศัยอ านาจตามความในมาตรา๑๑ (๘) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริการราชการ
แผ่นดินพ.ศ.๒๕๓๔นายกรัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะรัฐมนตรีจึงวางระเบียบไว้ดังต่อไปนี ้
 ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐพ.ศ.๒๕๔๔" 
 ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ ๓ ให้ยกเลิกระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของทางราชการพ.ศ.๒๕๓๙ 
 ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ 
 "การเรี่ยไร" หมายความว่าการเก็บเงินหรือทรัพย์สินโดยขอร้องให้ช่วยออกเงินหรือทรัพย์สินตามใจสมัคร
และให้หมายความรวมถึง  การซื้อขายแลกเปล่ียนชดใช้หรือบริการซึ่งมีการแสดงโดยตรงหรือโดยปริยายว่ามิใช่
เป็นการซื้อขายแลกเปล่ียนชดใช้หรือบริการธรรมดาแต่เพื่อรวบรวมเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้มาท้ังหมด หรือบางส่วน
ไปใช้ในกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งนั้นด้วย"เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไร" หมายความว่าเข้าไปช่วยเหลือโดยมี
ส่วนร่วมในการจัดให้มีการเรี่ยไรในฐานะเป็นผู้ร่วมจัดให้มีการเรี่ยไรหรือเป็นประธานกรรมการอนุกรรมการ
คณะท างานท่ีปรึกษาหรือในฐานะอื่นใดในการเรี่ยไรนัน้"หน่วยงานของรัฐ" หมายความว่าส่วนราชการหรือ
หน่วยงานท่ีอยู่ในก ากับดูแลของรัฐทุกระดับท้ังในราชการส่วนกลางราชการส่วนภูมิภาคราชการส่วนท้องถิ่นและ
รัฐวิสาหกิจ 
 "เจ้าหน้าท่ีของรัฐ" หมายความว่าข้าราชการพนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ 
 ข้อ ๕ ให้ปลัดส านักนายกรัฐมนตรีรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด๑ 
บททั่วไป 

____________ 
 ข้อ ๖ หน่วยงานของรัฐจะจัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรมิได้เวน้แต่เป็นการ
เรี่ยไรตามข้อ ๑๙ หรือได้รับอนุมัติจากกคร. หรือกคร.จังหวัดแล้วแต่กรณีท้ังนี้ตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ใน
ระเบียบนี้ หน่วยงานของรัฐซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตในการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรนอกจาก
จะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย การควบคุมการเรี่ยไรแล้วจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้
ด้วยในกรณีนี้กคร. อาจก าหนดแนวทางปฏิบัติของหน่วยงานของรัฐดังกล่าวให้สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการ
ควบคุมการเรี่ยไรก็ได้ 
 ข้อ ๗  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติตามระเบียบนี้โดยเคร่งครัด ในกรณี
ท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้บังคับบัญชาด าเนินการลงโทษทางวินัยแก่เจ้าหน้าท่ี
ของรัฐผู้นั้นตามควรแก่กรณีและในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชาเห็นว่าการกระท านั้น   อาจมีเหตุเกี่ยวข้องกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบในวงราชการมีมูลความผิดทางอาญาหรืออาจเป็นการฝ่าฝืนกฎหมายอื่น      ให้ผู้บังคับบัญชา
แจ้งให้หน่วยงานท่ีมีอ านาจหน้าท่ีในเรื่องนั้นเพื่อพจิารณาด าเนินการต่อไป 
 



๔๐ 

 

หมวด๒ 
คณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ 

__________ 
 ข้อ ๘ ให้มีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐเรียกโดยย่อว่า "กคร."ประกอบด้วยรอง
นายกรัฐมนตรีที่นายกรัฐมนตรีมอบหมายเป็นประธานกรรมการผู้แทนส านักนายกรัฐมนตรีผู้แทนระทรวงกลา 
โหมผู้แทนกระทรวงการคลังผู้แทนกระทรวงมหาดไทยผู้แทนกระทรวงศึกษาธิการผู้แทนกระทรวงสาธารณสุข
ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาผู้แทนส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
ผู้แทนส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินและผู้ทรงคุณวุฒิซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังอีกไม่เกนิส่ีคนเป็นกรรมการและ
ผู้แทนส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีเป็นกรรมการและเลขานุการกคร. จะแต่งต้ังข้าราชการในส านักงานปลัด
ส านักนายกรัฐมนตรีจ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
 ข้อ ๙ ให้กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังมีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองปีกรรมการซึ่งพน้จาก
ต าแหน่งอาจได้รับแต่งต้ังอีกได้ให้กรรมการ     ซึ่งพ้นจากต าแหน่งตามวาระปฏิบัติหน้าท่ีไปพลางก่อนจนกว่าจะมี
การแต่งต้ังกรรมการใหม่เข้ารับหน้าท่ี 
 ข้อ ๑๐ นอกจากการพ้นจากต าแหน่งตามวาระตามข้อ๙กรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังพน้จาก
ต าแหน่งเมื่อ 
  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) ต้องโทษจ าคุกตามค าพิพากษาถึงท่ีสุดให้จ าคุกเว้นแต่เป็นโทษส าหรับความผิดท่ีกระท า 
โดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ   
 (๔) เป็นคนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ 
 (๕) เป็นบุคคลล้มละลาย 
 (๖) นายกรัฐมนตรีให้ออก 
          ในกรณีท่ีกรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีแต่งต้ังพ้นจากต าแหน่งก่อนวาระให้นายกรัฐมนตรีแต่งต้ังผู้อื่นเป็น
กรรมการแทนและให้กรรมการ  ซึ่งได้รับแต่งต้ังอยู่ในต าแหน่งเท่าวาระท่ีเหลืออยู่ของกรรมการซึ่งตนแทนเว้นแต่
วาระการด ารงต าแหน่งของกรรมการเหลืออยู่ไม่ถึงเก้าสิบวันจะไม่แต่งต้ังกรรมการแทนกไ็ด้ 
 ข้อ ๑๑ การประชมของกคร. ต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึง่ของจ านวนกรรมการท้ังหมดจึง
จะเป็นองค์ประชุมในการประชุมคราวใดถ้าประธานกรรมการไม่อยู่ในท่ีประชุมหรือไม่สามารถปฏิบัติหน้าท่ีได้ให้
กรรมการท่ีมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในท่ีประชุมการวินิจฉัยช้ีขาดของท่ีประชุมให้ถือเสียงข้าง
มากกรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนนถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในท่ีประชุมออกเสียงเพิ่มข้ึน
อีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงช้ีขาด 
 ข้อ ๑๒ กคร. มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 
  (๑) พิจารณาเสนอความเห็นต่อคณะรัฐมนตรีในการแก้ไขปรับปรุงระเบียบนี้ 
  (๒) พิจารณาอนุมัติให้หน่วยงานของรัฐท่ีประสงค์จะท าการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง 
กับการเรี่ยไรในเขตกรุงเทพมหานครหรือในเขตท้องท่ีเกินหนึ่งจังหวัดจัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง
กับการเรี่ยไรตามหลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี้ 
  (๓) ตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
  (๔) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการยื่นค าขออนุมัติให้จัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วน 
เกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรตามระเบียบนี ้



๔๑ 

 

  (๕) ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีด าเนินการกับส่ิงของท่ีหน่วยงานของรัฐได้รับมาจากการเรี่ยไร 
โดยฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
  (๖) ให้ค าปรึกษาแก่หน่วยงานของรัฐและเจ้าหน้าท่ีของรัฐในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ 
  (๗) มอบหมายให้กคร.จังหวัดปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีเห็นสมควร 
  (๘) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีระเบียบนี้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของกคร.หรือตามท่ี 
คณะรัฐมนตรีหรือนายกรัฐมนตรีมอบหมาย 
 เมื่อกคร. ได้พิจารณาอนุมัติตาม (๒) แล้วให้แจ้งให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินทราบด้วย 
 ข้อ ๑๓ กคร. จะแต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานเพื่อพิจารณาหรือปฏิบัติการอย่างใดอย่างหนึ่ง
ตามท่ีกคร. มอบหมายก็ได้การประชุมของคณะอนุกรรมการหรือคณะท างานให้น าข้อ๑๑มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 ข้อ ๑๔ ให้มีส านักงานเลขานุการกคร. ขึ้นในส านักงานปลัดส านักนายกรัฐมนตรีมีหน้าท่ีปฏิบัติงานธุรการ 
และงานอื่นตามท่ีกคร. มอบหมาย 
 

หมวด๓ 
คณะกรรมการควบคุมการเร่ียไรจังหวัด 

______________ 
 ข้อ ๑๕ ให้มีคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรจังหวัดในทุกจังหวัดยกเว้นกรุงเทพมหานครเรียกโดยย่อว่า 
"กคร. จังหวัด"  โดยออกนามจังหวัดนั้น  ประกอบด้วยผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการรองผู้ว่าราชการ
จังหวัดท่ีผู้ว่าราชการจังหวัด    มอบหมายหนึ่งคนปลัดจังหวัดอัยการจังหวัดท่ีผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังหนึ่งคน
หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัดของส านักงานต ารวจแห่งชาติศึกษาธิการจังหวัด  สรรพากรจังหวัด   สาธารณสุข
จังหวัด  นายกเทศมนตรีนครหรือนายกเทศมนตรีเมืองท่ีเป็นท่ีต้ังจังหวัด ผู้แทนหอการค้าจังหวัดผู้แทนสมาคมหรือ
ชมรมธนาคารพาณิชย์จังหวัดผู้แทนสภาอุตสาหกรรมจังหวัดบุคคลอื่นซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังอีกไม่เกินสาม
คนเป็นกรรมการ   และหัวหน้าส่วนราชการประจ าจังหวัดซึ่งผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังหนึ่งคนเป็นกรรมการและ
เลขานุการกคร.จังหวัดจะแต่งต้ังเจ้าหน้าท่ีของรัฐภายในจังหวัดจ านวนไม่เกินสองคนเป็นผู้ช่วยเลขานุการก็ได้ 
 ข้อ ๑๖ ให้กคร.จังหวัดมีหน้าท่ีช่วยกคร. ปฏิบัติการในจังหวัดและให้มีอ านาจหน้าท่ีดังต่อไปนี้ 

(๑) พิจารณาอนุมัติให้หน่วยงานของรัฐท่ีประสงค์จะท าการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับ
การเรี่ยไรภายในเขตจังหวัดจัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรตาม
หลักเกณฑ์ท่ีก าหนดไว้ในระเบียบนี ้

(๒) ปฏิบัติการอื่นใดตามท่ีระเบียบนี้ก าหนดให้เป็นอ านาจหน้าท่ีของกคร.จังหวัดหรือตามท่ีกคร.  
มอบหมาย เมื่อกคร. จังหวัดได้พิจารณาอนุมัติตาม (๑) แล้วให้แจ้งหน่วยงานของส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินใน
ภูมิภาคนั้นและรายงานกคร. ให้ทราบด้วย 
 ข้อ ๑๗ ให้น าความในข้อ๙ข้อ๑๐ข้อ๑๑และข้อ๑๓มาใช้บังคับกับวาระการด ารงต าแหน่งและการพ้นจาก
ต าแหน่งของกรรมการซึง่ผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งต้ังการประชุมกคร.จังหวัดและการแต่งต้ังคณะอนุกรรมการหรือ
คณะท างานโดยอนุโลม 

 
 
 
 
 



๔๒ 

 

หมวด๔ 
หลักเกณฑ์การเรี่ยไร 

____________ 
 ข้อ ๑๘ การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรที่กคร. หรือกคร.จังหวัดแล้วแต่กรณีจะพิจารณา
อนุมัติให้ตามข้อ๖ได้นั้นจะต้องมีลักษณะและวัตถุประสงค์อย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี ้
  (๑) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพื่อประโยชน์แก่หน่วยงานของรัฐนั้นเอง 
  (๒) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพื่อประโยชน์แก่การป้องกันหรือพัฒนา 
ประเทศ 
  (๓) เป็นการเรี่ยไรที่หน่วยงานของรัฐเป็นผู้ด าเนินการเพื่อสาธารณประโยชน์ 
  (๔) เป็นกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ี
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรแล้ว 
 ข้อ ๑๙ การเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรดังต่อไปนี้ให้ได้รับยกเว้นไม่ต้องขออนุมัติจา
กกคร. หรือกคร.จังหวัดแล้วแต่กรณี 
 (๑) เป็นนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาลและมีมติคณะรัฐมนตรีให้เรี่ยไรได้ 
 (๒) เป็นการเรี่ยไรที่รัฐบาลหรือหน่วยงานของรัฐจ าเป็นต้องด าเนินการเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายหรือ 
บรรเทาความเสียหายท่ีเกิดจากสาธารณภัยหรือเหตุการณ์ใดท่ีส าคัญ 
 (๓) เป็นการเรี่ยไรเพื่อรว่มกันท าบุญเนื่องในโอกาสการทอดผ้าพระกฐินพระราชทาน 
 (๔) เป็นการเรี่ยไรตามข้อ๑๘ (๑) หรือ (๓) เพื่อให้ได้เงินหรือทรัพย์สินไม่เกนิจ านวนเงนิ 
หรือมูลค่าตามท่ีกคร. ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 

(6) เป็นการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรตามข้อ๑๘ (๔) ซึ่งกคร. ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
ยกเว้นให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการได้โดยไม่ต้องขออนุมัติ 
(๖) เป็นการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรัฐอืน่ท่ีได้รับอนุมัติหรือได้รับยกเว้นในการขออนุมัติตามระเบียบนี้
แล้ว 
ข้อ ๒๐ ในกรณีท่ีหน่วยงานของรัฐได้รับอนุมัติหรอืได้รับยกเว้นตามข้อ ๑๘ ให้จัดให้มีการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วน
เกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการดังต่อไปนี ้
  (๑) ให้กระท าการเรี่ยไรเป็นการทั่วไปโดยประกาศหรือเผยแพร่ต่อสาธารณชน 
  (๒) ก าหนดสถานท่ีหรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพย์สินจากการเรี่ยไร 
  (๓) ออกใบเสร็จหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพย์สินให้แก่ผู้บริจาคทุกครั้งเว้นแต่โดยลักษณะ
แห่งการเรี่ยไร   ไม่สามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกล่าวได้ก็ให้จัดท าเป็นบัญชีการรับเงินหรือทรัพย์สินนั้นไว้
เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ 
 (๔) จัดท าบัญชีการรับจ่ายเงินหรือทรัพย์สินท่ีได้จากการเรี่ยไรตามระบบบัญชีของทางราชการภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันท่ีส้ินสุดการเรี่ยไรหรือทุกสามเดือน ในกรณีท่ีเป็นการเรี่ยไรที่กระท าอย่างต่อเนื่องและปิดประกาศ
โดยเปิดเผยณท่ีท าการของหน่วยงานของรัฐท่ีได้ท าการเรี่ยไรไม่น้อยกว่าสามสิบวันเพื่อให้บุคคลท่ัวไปได้ทราบและ
จัดให้มีเอกสารเกี่ยวกับการด าเนินการเรี่ยไรดังกล่าวไว้ ณ    สถานท่ีส าหรับประชาชนสามารใช้ในการค้นหาและ
ศึกษาข้อมูลข่าวสารของราชการด้วย 
  (๕) รายงานการเงินของการเรี่ยไรพร้อมท้ังส่งบัญชีตาม (๔) ให้ส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินภายใน
สามสิบวันนับแต่วันท่ีได้จัดท าบัญชีตาม (๔) แล้วเสร็จหรือในกรณีท่ีเป็นการเรี่ยไรที่ได้กระท าอย่างต่อเนื่องให้
รายงานการเงินพร้อมท้ังส่งบัญชีดังกล่าวทุกสามเดือน 



๔๓ 

 

ข้อ ๒๑ ในการเรี่ยไรหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรห้ามมิให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการดังต่อไปนี้ 
 (๑) ก าหนดประโยชน์ท่ีผู้บริจาคหรือบุคคลอื่นจะได้รับซึ่งมิใช่ประโยชน์ท่ีหน่วยงานของรัฐได้ประกาศไว้ 
 (๒) ก าหนดให้ผู้บริจาคต้องบริจาคเงินหรือทรัพย์สินเป็นจ านวนหรือมูลค่าท่ีแน่นอนเว้นแต่โดยสภาพมี
ความจ าเป็นต้องก าหนดเป็นจ านวนเงินท่ีแน่นอนเช่นการจ าหน่ายบัตรเข้าชมการแสดงหรือบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน
เป็นต้น 
 (๓)กระท าการใดๆท่ีเป็นการบังคับให้บุคคลใดท าการเรี่ยไรหรือบริจาคหรือกระท าในลักษณะท่ีท าให้
บุคคลนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจ ายอม ไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงท่ีจะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรหรือบริจาคไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อม 
 (๔) ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐออกท าการเรี่ยไรหรือใช้ส่ังขอร้องหรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นออก
ท าการเรี่ยไร 
ข้อ ๒๒ เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง     กับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่กระท า
การดังต่อไปนี ้
 (๑) ใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าท่ีให้ปรากฏในการด าเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วยส่ิงพิมพ์ตาม
กฎหมายว่าด้วยการพิมพ์หรือส่ืออย่างอื่นหรือด้วยวิธีการอื่นใด 
 (๒) ใช้ส่ังขอร้องหรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลใดช่วยท าการเรี่ยไรให้หรือกระท าในลักษณะท่ีท า
ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลอื่นนั้นต้องตกอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงท่ีจะไม่ช่วยท าการ
เรี่ยไรให้ได้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 
 

บทเฉพาะกาล 
_____________ 

 ข้อ ๒๓ การเรี่ยไรการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรหรือการให้ความร่วมมือกับหน่วยงานของรฐัหรือ
เจ้าหน้าท่ีของ รัฐผู้ใดในการเรี่ยไรที่ได้รับการอนุมติัหรือได้รับยกเว้นในการขออนุมัติจากคณะกรรมการควบคุมการ
เรี่ยไรของ  ทางราชการตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของทางราชการพ.ศ.๒๕๓๙และ
ด าเนินการไปก่อนวันท่ีระเบียบนี้ใช้บังคับก็ให้ด าเนินการต่อไปได้ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีวา่ด้วยการเรี่ยไร
ของทางราชการพ.ศ.๒๕๓๙ จนกว่าจะแล้วเสร็จ 
 ข้อ ๒๔ ให้กคร. และกคร.จังหวัดตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของทางราชการพ.ศ.
๒๕๓๙ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีอยู่ในวันท่ีระเบียบนี้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาปฏิบัติหน้าท่ีกคร.และกคร.จังหวัดตาม
ระเบียบนี้ไปพลางก่อนจนกว่าจะได้มีการแต่งต้ังกรรมการซึ่งนายกรัฐมนตรีหรือผู้ว่าราชการจังหวัดแล้วแต่กรณี
แต่งต้ังตามระเบียบนี้เข้ารับหน้าท่ี 
 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี   ๒ กุมภาพันธ์   พ.ศ. ๒๕๔๔ 
 
 
       ชวน   หลีกภัย 
              (นายชวน หลีกภัย) 
                                    นายกรัฐมนตรี 


