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คู่มือเกีย่ วกับการปฏิบัตงิ าน
เพือ่ ป้ องกันผลประโยชน์ ทับซ้ อนของข้ าราชการ
โรงเรียนวารินชาราบ

เขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต29
สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพืน้ ฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ
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ผลประโยชน์ทบั ซ้อน (Conflict of interest)
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน หรื อ การขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of interest) หมายถึง การใช้อานาจ
ในการตัดสิ นใจที่มีความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัวหรื อพรรคพวก กับผลประโยชน์ส่วนรวม
หรื อ สถานการณ์ ที่ บุ ค คลผูด้ ารงตาแหน่ ง อัน เป็ นที่ ไ ว้วางใจ เช่ น ผูด้ ารงตาแหน่ ง ทางการเมื อ ง ผูด้ ารง
ตาแหน่ งระดับสู งในองค์กร ผูป้ ระกอบวิชาชี พครู หรื อบุคคลที่มีบทบาทหลากหลายและบทบาทเหล่านั้นก็
เกิดขัดกันเอง เช่น ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายอาจมีหน้าที่ปฏิบตั ิงานด้วยความซื่ อสัตย์สุจริ ต และก็อาจมีหน้าที่ในทาง
กตัญญู กตเวที ต่อญาติ พี่น้อง ที่ เสนอขายสิ นค้า ใดๆ เป็ นต้น ต้องเลื อกระหว่า งผลประโยชน์ส่ วนตัวกับ
ผลประโยชน์ในวิช าชี พ ซึ่ งท าให้ตดั สิ นใจยากในอันที่ จะปฏิ บ ตั ิ หน้า ที่ โดยปราศจากอคติ ได้ข ดั กันของ
ผลประโยชน์น้ ี สามารถเกิดขึ้นได้ แม้ไม่ส่งผลทางจริ ยธรรมหรื อความไม่เหมาะสมต่างๆและสามารถทาให้
ทุเลาเบาบางลงได้ดว้ ยการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนเป็ นส่ วนหนึ่งของการเริ่ มทุจริ ต
คาว่า “ทุจริ ต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) หมายถึง “เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่น”
คาว่า “ทุจริ ตต่อตาแหน่ งหน้าที่” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการป้ องกันและ
ปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2542 มาตรา 4 “การปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิอย่างใดในตาแหน่งหรื อละเว้น
การปฏิ บตั ิอย่างใดในพฤติการณ์ ที่อาจทาให้ผอู ้ ื่นเชื่ อว่ามีตาแหน่ งหรื อหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตาแหน่ งหรื อ
หน้าที่น้ นั หรื อใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสาหรับตนเอง
หรื อผูอ้ ื่น”
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต ระยะที่ 2 (พ.ศ.
2556 -2560)
คอร์ รัปชัน่ คือ การใช้อานาจที่ได้รับความไว้วางใจในทางที่ผดิ เพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล
การทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ คือ การใช้อานาจหรื ออิทธิพลในตาแหน่งหน้าที่ที่ตนเองมีอยู่ เพื่อเอื้อประโยชน์
ให้แก่ตนเอง ญาติพี่นอ้ ง และพวกพ้อง
สรุ ปทุจริ ต ก็คือการดาเนินการบางอย่างที่แสวงประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องที่กฎหมายกาหนดให้
รับโทษมากหรื อน้อย และเป็ นการกระทาที่ผดิ ศีลธรรม
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มูลเหตุสาคัญของการทุจริต
(1) เจ้าหน้าที่ขาดคุณธรรมและไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
(2) ขาดกลไกในการลงโทษและการบังคับใช้กฎหมาย
(3) เจ้าหน้าที่ได้รับค่าตอบแทน หรื อเงินเดือนต่า ไม่สัมพันธ์กบั หน้าที่รับผิดชอบ
(4) สภาพการทางานเปิ ดโอกาสเอื้ออานวยต่อการกระทาทุจริ ต กระบวนการปฏิบตั ิงานมีช่องโหว่

ระดับการทุจริต
1. การทุจริ ตทัว่ ไป ได้แก่ โกงข้อสอบ , ลอกการบ้าน , ซื้ อสิ นค้าละเมิดลิขสิ ทธิ์
2. การทุจริ ตในระดับท้องถิ่น
3. การทุจริ ตในภาคเอกชน
4. การทุจริ ตในหน่วยงานราชการ
5. การทุจริ ตของนักการเมืองระดับชาติ

การกระทาทีอ่ ยู่ในข่ าย Conflict of interest ได้ แก่
รับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) คือการรับสิ นบนหรื อรับของขวัญ เช่น เป็ นเจ้าพนักงาน
สรรพากรแล้วรับเงินจากผูม้ าเสี ยภาษี หรื อเป็ นเจ้าหน้าที่จดั ซื้ อแล้วไปรับไม้กอล์ฟจากร้านค้า เป็ นต้น
ใช้อิทธิพล (Influence Peddling) เป็ นการเรี ยกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตาแหน่งหน้าที่เพื่อ
ส่ งผลที่เป็ นคุณแก่ฝ่ายใด ฝ่ ายหนึ่งอย่างไม่เป็ นธรรม เป็ นต้น

ผลประโยชน์ ทบั ซ้ อนมีผลต่ อการปฏิบัติงาน
- เป็ นบ่อเกิดการทุจริ ตประพฤติมิชอบ
- สะท้อนการขาดหลักธรรมาภิบาล
- เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

รู ปแบบของผลประโยชน์ ทบั ซ้ อนแบ่ งออกเป็ น 7 รู ปแบบ
1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Aeceptance of Benefit) เช่นรับของขวัญ เงินสนับสนุน เงินที่ลูกค้า
ของหน่วยงานบริ จาคให้
2. การทาธุ รกิจกับตนเอง (Self Dealing) หรื อเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงานของตนเอง เช่น มีส่วนได้
ส่ วนเสี ยในสัญญาที่ทากับหน่วยงานต้นสังกัด
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3. การทางานหลังออกจากตาแหน่งหน้าที่สาธารณะหรื อหลังเกษียณไปแล้ว (Post Employ ment)
เช่น ลาออกจากหน่วยงานไปทางานในหน่วยงานที่ดาเนิ นธุ รกิจที่ตนเองเคยมีอานาจควบคุมกากับดูแล
4. การทางานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) เช่นตั้งบริ ษทั ดาเนินการธุ รกิจที่แข่งขัน
หรื อรับงานจากต้นสังกัด
5. การรับรู้ขอ้ มูลภายใน (Inside Information) เช่น ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์
ตนเอง
6. การใช้สมบัติของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว (Using Employer s Property for Private
Usage) เช่นการนาทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
7. การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork Barreling) เช่น
รัฐมนตรี เจ้าสังกัดอนุมตั ิโครงการไปลงในเขตพื้นที่เลือกตั้งตนเองเพื่อใช้หาเสี ยง รวมถึงใส่ ชื่อตนเองใน
ฐานะรัฐมนตรี ส.ส. สมาชิกสภาองค์กรบริ หารส่ วนจังหวัด (ส.อบจ.) เพื่อแสดงความเป็ นเจ้าของทรัพย์สิน
สาธารณะ เช่นถนนที่พกั รอรถประจาทาง อ้างเก็บน้า สวนสาธารณะ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองของต้น
เป็ นต้น
ปัจจัย 3 ประการ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
1. บุคคลดารงตาแหน่งของรัฐที่ตอ้ งรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ
2. เกิดภาวะผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกแซงการตัดสิ นใจหรื อการใช้ดุลพินิจ
3. เกิดการตัดสิ นใจเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่ วนรวม

การฉ้ อราษฎร์ บังหลวง (Corruptionป )
1. พฤติกรรมหรื อการกระทา ไม่กระทาตามกฎหมายที่กาหนดไว้ (Nonfeasance)
2. การกระทาที่นอ้ ยกว่าหรื อไม่ดีเท่าที่กฎหมายระบุไว้ (Malfeasance)
3. การกระทาเกินหรื อมากกว่าที่กฎหมายกาหนดไว้ (Overfeasance)
4. เคารพยาเกรงคนรวยคนมีอานาจมากกว่าคนดี (Misfeasance)

แนวทางการปฏิบัติตนเองของเจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐ
- หลักนิติธรรม
- หลักคุณธรรม
- หลักความโปร่ งใส
- หลักการมีส่วนร่ วม
- หลักความรับผิดชอบ
- หลักความคุม้ ค่า
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รู ปแบบทัว่ ๆไปของการทุจริตและประพฤติมชิ อบ
1. รับสิ นบน
2. คอร์ รัปชัน่
3. ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
4. การนักยอกทรัพย์สินของรัฐ
5. เอื้อประโยชน์เข้าตัวเอง พรรพวก หรื อพี่นอ้ ง
6. จัดทาโครงการที่ได้ผลประโยชน์ตอบแทนไม่คุม้ ค่าเงินที่ลงทุนไป

ข้ าราชการประจาทัว่ ไป กิจกรรมทีม่ คี วามเสี่ ยง
1. การนาข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อพวกพ้อง
2. หัวหน้าหน่วยงานซึ่ งครอบครัวประกอบธุ รกิจรับเหมาก่อสร้างแต่งตั้งให้ญาติ/คนสนิท/คนที่มี
ความสัมพันธ์ฉนั ญาติข้ ึนเป็ นผูอ้ านวยการกองพัสดุ
3. การช่วยญาติมิตรหรื อคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอานาจ
4. การรับผลประโยชน์หรื อการเรี ยกร้องสิ่ งตอบแทน จากการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
5. การรับงานนอกหรื อการทาธุ รกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน
6. การทางานหลังเกษียณให้กบั หน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขดั กับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม
7. การนารถราชการไปใช้ในกิจธุ ระส่ วนตัวและในหลายกรณี มีการเบิกค่าน้ามันด้วย
8. การนาบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่ วนตัว
9. การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ประจา
...ฯลฯ...

ประชาชน
- การให้ค่าน้ าร้อนน้ าชาให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ

การป้ องกันการทุจริต
1. สร้างจิตสานึก ผลประโยชน์ทบั ซ้อนเป็ นเรื่ องผิดด้านจริ ยธรรม หากกระทาผิดถือว่าโกง
- คอยเฝ้ าระวังตรวจสอบ
2. สิ นบน
- กาหนดราคาของขวัญ
- การรับของขวัญ มีการจดบันทึกไว้
3. เปิ ดเผยข้อมูล
4. จับตาระวัง
5. กาหนดระยะเวลา
- ข้าราชการเกษียณอายุราชการ
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- หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะมีสองบทบาทที่ผลประโยชน์ขดั กัน

4 กลไกกันโกง
1. การสร้างความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคส่ วนต่างๆ
2. พัฒนากฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
- ดาเนินคดีรวดเร็ ว
- ไม่มีขอ้ ยกเว้น
- ไม่รอลงโทษ
- ไม่ละเว้นโทษ
3. ส่ งเสริ มสร้างพลังอานาจทางสังคมให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการต้านทุจริ ตมากขึ้น
4. การเสริ มสร้างสังคมคุณธรรม ความดี สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ส่ วนราชการ และ
สังคม โดยการ
- สร้างจิตสานึกสาธารณะ
- สร้างค่านิยมเชิงบวก
- ลดการกระทาทุจริ ต
- มุ่งเน้นพัฒนาจิตใจ
- ไม่เชิดชูวตั ถุ

การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการดาเนินการตามนโยบายการให้และรับ
ของขวัญ และผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรื อนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวลจริ ยธรรมข้าราชการ
พลเรื อน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่ วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรื อน
พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ เรื่ องหลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
เนื่องจากความเชื่ อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบตั ิงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐว่า จะต้อง
ตัดสิ นใจและกระทาหน้าที่ โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็ นหลัก ปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล หาก
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ทาให้มีอิทธิ พลต่อการตัดสิ นใจ และ
การกระทาหน้าที่ถือว่าเป็ นการประพฤติมิชอบ ย่อมทาลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน กระทบต่อ
ความถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริ หารราชการรวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครอง
ในระบอบประชาธิปไตย
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• อะไรคือของขวัญและประโยชน์ อนื่ ใดทีใ่ ช้ ในความหมายนี้
ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่ งใด ๆ หรื อบริ การใด ๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่ งของ บริ การ
หรื ออื่นๆ ที่มีมูลค่า) ที่ขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรื อได้รับที่นอกเหนื อจากเงินเดือน รายได้
และผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ
ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็ นเงิน หรื ออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้
ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สิ นค้าบริ โภค ความบันเทิง การต้อนรับ ให้ที่
พัก การเดินทาง อุปกรณ์เครื่ องใช้ เช่น ตัวอย่างสิ นค้า บัตรของขวัญ เครื่ องใช้ส่วนตัว บัตรกานัล บัตรลด
ราคาสิ นค้าหรื อบริ การ และเงิน เป็ นต้น
ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็ นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่ งใด ๆ
หรื อบริ การใด ๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็ นราคาที่จะซื้ อขายได้ อาทิเช่น การให้บริ การส่ วนตัว การปฏิบตั ิดว้ ย
ความชอบส่ วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรื อการสัญญาว่าจะให้หรื อการสัญญาว่าจะได้รับ
ประโยชน์มากกว่าคนอื่น ๆ

ข้ อเสนอแนะในการพิจารณาเกีย่ วกับการให้ -รับของขวัญและหรื อผลประโยชน์ อื่นใด
ในทางปฏิบัติ
• เราจะจัดการอย่ างไร
การจะรับของขวัญและหรื อผลประโยชน์ใด ๆ มี ๓ คาถาม ที่ใช้ในการตัดสิ นใจว่าจะรับ
หรื อไม่รับของขวัญและหรื อผลประโยชน์ คือ
1) เราควรรับหรื อไม่
2) เราควรรายงานการรับหรื อไม่
3) เราสามารถเก็บไว้เป็ นของตนเองได้หรื อไม่

• เราควรรับหรือไม่
ตามหลักการทางจริ ยธรรมแม้วา่ เราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ หรื อ
เป็ นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรื อให้กนั ตามมารยาทที่ปฏิบตั ิกนั
ในสังคม อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็ นการเหมาะสมอย่างยิง่ ที่จะรับ
1) ถ้าเป็ นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่วา่ จะเป็ นโอกาสใด ๆ การรับเงินสดหรื อสิ่ งใด ๆ ที่
สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็ นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ น้ พันธบัตร เป็ นการฝ่ าฝื นประมวลจริ ยธรรม และอาจเข้า
ข่ายการรับสิ นบน
การถูกเสนอสิ่ งใด ๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่ งที่ควรนามาเป็ นเหตุผลในการตัดสิ นใจ
คือ
- ทาไมเขาจึงเสนอให้ เช่ น ให้ แทนคาขอบคุณ การเสนอให้ มีผลต่ อการตัดสิ นใจ
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ในการปฏิ บัติตนหรื อไม่
- ความประทับใจของท่ านต่ อของขวัญและหรื อผลประโยชน์ ที่จะส่ งผลต่ อ
การทางานในอนาคต
ถ้าท่านทางานอยูใ่ นกลุ่มเสี่ ยง อ่อนไหว หรื ออยูใ่ นข่ายที่ตอ้ งได้รับความไว้วางใจเป็ นพิเศษ เช่น งาน
ตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่าง ๆ การจัดซื้ อจัดจ้าง การออกใบอนุ ญาตหรื อการอนุ มตั ิ/อนุ ญาต
ต่าง ๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบตั ิตามนโยบายและหลักจริ ยธรรมเรื่ องนี้ มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น
2) การรั บ ก่ อให้เกิ ดการขัดแย้ง ระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและส่ วนรวมหรื อไม่ หากการรั บ
ก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ แล้วผลประโยชน์ส่วนตน
ที่ได้รับกลายเป็ นมีอิทธิ พลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ หรื อก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็ นการ
ประพฤติโดยมิชอบ
การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่ วนรวม เป็ นตัวกระตุน้ ให้เกิ ดการประพฤติมิชอบ
และการทุจริ ตคอร์ รัปชัน่ ในแต่ละส่ วนราชการควรกาหนดนโยบายการรั บของขวัญและผลประโยชน์ ของ
ตนเอง โดยส่ วนราชการที่ อยู่ในกลุ่มปฏิ บัติหน้ าที่ ที่เสี่ ยงต่ อการประพฤติมิชอบ ควรกาหนดนโยบายด้ านนี ้
อย่ างเคร่ งครั ดมากกว่ าหน่ วยงานอื่น ๆ หลักการการปฏิบตั ิงานในภาครัฐอยูบ่ นพื้นฐานที่วา่ “การกระทาและ
การตัดสิ นใจใด ๆ จะต้องกระทาด้วยความเป็ นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสี ยในการให้บริ การ และ
ปกป้ องผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม”
ดัง นั้น องค์ ก รหรื อ บุ ค คลใด ๆ ไม่ ค วรใช้ ข องขวัญ หรื อผลประโยชน์ ม าแสวงหาความชอบ
ผลประโยชน์ให้กบั องค์กรของตนหรื อตนเอง เหนื อองค์กรหรื อบุคคลอื่น ทาให้เกิ ดความสั่นคลอนความ
เชื่อถือไว้วางใจที่ประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และทาให้เกิดความไม่เป็ นธรรมในสังคมประการสาคัญ สมาชิก
ทั้งหมดในสังคมต้องได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิ ปไตย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ภาครัฐมีพนั ธะผูกพันที่จะต้องปฏิ บตั ิ งานอย่างเป็ นธรรมโดยกระทาและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความ
โปร่ งใส ความพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตลอดเวลาที่มีอาชี พรับข้าราชการ
ไม่ว่าของขวัญและหรื อผลประโยชน์น้ นั จะมีค่าเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิ ดความรู ้สึกผูกพัน
หรื อพันธะกับผูใ้ ห้ และอาจก่อให้เกิดความเสื่ อมศรัทธาต่อประชาชน

เราต้ องรายงานหรือไม่
การรายงานการรับของขวัญและหรื อผลประโยชน์ตดั สิ นจากหลักการต่อไปนี้
1) ธรรมชาติของผูใ้ ห้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญหรื อ
ประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรื อบุคคลที่กาลังจะมาทาการค้า การสัญญาว่าจะให้-รับ กับองค์กรหรื อ
บุคคลที่จะขอทาใบอนุ ญาตหรื อรับการตรวจสอบด้านต่าง ๆ ฯลฯหน่วยงานควรกาหนดนโยบายด้านนี้
ให้เคร่ ง ครั ดและมี ก ระบวนการที่ ช่ วยให้ขา้ ราชการและเจ้า หน้าที่ ภาครั ฐสามารถจัดการเรื่ องนี้ ไ ด้อย่า ง
เหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็ นทางการ
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2) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้น ๆ ทางานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและต้องการ
ความเชื่ อถื อไว้วางใจเป็ นพิเศษ และหรื อกลุ่มที่ เกี่ ยวกับการได้ประโยชน์หรื อเสี ยประโยชน์ท้ งั จากระดับ
องค์กร และระดับบุคคล อาทิเช่ น งานตรวจสอบ งานจัดซื้ อจัดจ้าง การให้ใบอนุ ญาต/ยึดใบอนุ ญาต ฯลฯ
ควรให้แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรม และจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้วา่ หน่วยงานของท่าน
มิได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรื อผลประโยชน์ใด ๆ และมิได้กาหนดให้รายงานการรับ
ของขวัญและผลประโยชน์ ท่านควรดารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรื อปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรื อ
ผลประโยชน์น้ นั ๆ
หลักการการก าหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรื อไม่ ควรจะต้องให้
องค์กรเก็บรักษาไว้หรื อไม่ หรื อควรตกเป็ นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อย
กว่า 3,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้ปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ เรื่ อง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
-ของขวัญทั้งหมดที่ มีค่า ทางวัฒนธรรมหรื อประวัติศาสตร์ เช่ น งานศิ ลปะ พระพุ ทธรู ป เครื่ องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรื อเป็ นเรื่ องเล็กน้อย ของขวัญนั้น ๆ ย่อมเป็ นทรัพย์สินขององค์กร
ไม่วา่ จะมีค่าราคาเท่าใด
-ของขวัญ หรื อผลประโยชน์ ที่ ไ ด้รับ เมื่ อเที ย บกับ ราคาตลาด มี ค่ า น้อ ยกว่า 3,๐๐๐ บาท ไม่ ต้อ ง
รายงานและอาจเก็บเป็ นของตนเองได้

แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ
ของขวัญหรื อผลประโยชน์ใด ๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน 3,๐๐๐ บาท ต้องรายงานหน่วยงาน
และลงทะเบียนไว้
ถ้าของขวัญหรื อผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาด ระหว่าง 3,001 – 15,000 บาท และเจ้าหน้าที่มี
ความจาเป็ นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่ วนราชการตัดสิ นว่า สมควรให้ขา้ ราชการหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
คนนั้น ๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรื อไม่
ถ้าของขวัญหรื อผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดมากกว่า 15,000 บาท ให้ส่งมอบเป็ นทรัพย์สิน
ขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะและหรื อตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้
ข้าราชการหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ้ นั เก็บรักษาของไว้เป็ นกรณี ไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงาน
ในขณะดารงตาแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรื อลาออกจากงาน ของขวัญหรื อ
ผลประโยชน์ที่เพื่อนร่ วมงานให้เมื่อเจ็บป่ วย ฯลฯ
ถ้าในปี งบประมาณใด ๆ คุณค่ารวมของขวัญและหรื อผลประโยชน์ที่ได้รับจากผูใ้ ห้คนเดียวกัน
กลุ่มเดียวกัน หรื อผูใ้ ห้มีความสัมพันธ์กนั หลาย ๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปี มีค่ามากกว่า 3,000 บาทต้องรายงาน
ของขวัญหรื อผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ
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ถ้าในปี งบประมาณใด ๆ ได้ของขวัญและหรื อผลประโยชน์จากผูร้ ับบริ การ แม้จะต่างคนต่างกลุ่ม
เพื่อเป็ นการขอบคุณในการให้บริ การที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่าสามพันบาทต้องรายงานของขวัญ
หรื อผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น
ของขวัญและหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเพื่อเป็ นการขอบคุณจากผูร้ ับบริ การ (ประชาชน
องค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่าเสมอ บ่อยครั้ง อาจทาให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิ พลบิดเบือน
ก่อให้เกิดอคติในการให้บริ การของข้าราชการหรื อเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรื ออาจก่อให้เกิดความรู ้สึกชอบ และ
คาดหวังว่าจะได้รับของขวัญและหรื อผลประโยชน์เมื่อมีผมู ้ ารับบริ การ ควรปฏิเสธการรับ
เงินสดหรื อสิ่ งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็ นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ น้ พันธบัตร ล็อตเตอรี่ ) ต้องปฏิเสธ
ไม่รับไม่วา่ จะอยูใ่ นสถานการณ์ใด ๆ)

เราจะเก็บรักษาไว้ เองได้ หรือไม่
1) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน 3,000 บาท
2) หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง 3,001 – 15,000 บาท ส่ วนราชการต้องพิจารณาตัดสิ นว่า
ข้าราชการหรื อเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้น ๆ จะเก็บไว้เองได้หรื อไม่
3) หากราคามากกว่า 15,000 บาท จะต้องให้เป็ นทรัพย์สินของส่ วนราชการ และส่ วนราชการ
พิจารณาตัดสิ นว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์ สินหรือประโยชน์ อนื่ ใด โดย
ธรรมจรรยาของเจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๑๐๓)
ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดงั ต่อไปนี้
(1) จากญาติ ซึ่ งให้โดยเสน่หาตามจานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป
(2) จากบุคคลอื่นราคาหรื อมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
การรับทรัพย์ สินหรือประโยชน์ อนื่ ทีม่ ีมูลค่ าเกินกว่ า 3,000 บาท โดยมีความจาเป็ นต้ องรับเพือ่ รักษาไมตรี
มิตรภาพ ต้ องแจ้ งผู้บริหารสู งสุ ดของหน่ วยงานโดยทันทีทสี่ ามารถกระทาได้

หากมีความจาเป็ นต้ องรับเพราะเพือ่ รักษาไมตรี...จะทาอย่ างไร
แจ้งผูบ้ งั คับบัญชา ซึ่ งเป็ นหัวหน้าส่ วนราชการ วินิจฉัย
มีเหตุผล รับได้ - รับไว้
ไม่เหตุควรรับ - ส่ งคืน ส่ งคืนไม่ได้ มอบให้ส่วนราชการ

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้ วยการเรี่ยไรของหน่ วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ22 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ ยไรของบุคคลหรื อนิติบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการเรี่ ยไรซึ่ งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้อง
ไม่กระทาการดังต่อไปนี้
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(1) ใช้หรื อแสดงตาแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการดาเนินการเรี่ ยไรไม่วา่ จะเป็ นการโฆษณาด้วย
สิ่ งพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์ หรื อสื่ ออย่างอื่นหรื อด้วยวิธีการอื่นใด
(2) ใช้ สั่ง ขอร้อง หรื อบังคับให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลใดช่วยทาการเรี่ ยไรให้หรื อกระทาใน
ลักษณะให้ผนู ้ ้ นั อยูใ่ นภาวะจายอมไม่สามารถปฏิเสธ หรื อหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยทาการเรี่ ยไรไม่วา่ ทางตรง
หรื อทางอ้อม

การฝ่ าฝื นกฎนีม้ โี ทษอย่ างไร
การฝ่ าฝื นนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรื อผลประโยชน์น้ นั และพร้อมฝ่ าฝื นการปฏิบตั ิ ตาม
ประมวลจริ ยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทัง่ ถึงไล่ออก ขึ้นกับความร้ายแรงของการ ฝ่ า
ฝื นนอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรื อผลประโยชน์น้ นั ๆ เข้าข่ายการรับสิ นบน ฉ้อฉล ทุจริ ต และ
สามารถพิสูจน์ได้วา่ ข้าราชการและหรื อเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้น ๆ รับของขวัญหรื อผลประโยชน์ซ่ ึ งมีผลต่อ
ความเป็ นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผใู ้ ห้โดยมิชอบ หากถูกตัดสิ นว่าผิดจริ ง ผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกคน
อาจมีส่วนร่ วมในการรับโทษทางอาญาด้วย
-จาคุกไม่เกิน 3 ปี หรื อ ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรื อ ทั้งจาทั้งปรับ
• การรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่ งความเสี่ ยง
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใด ๆ เป็ นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู ้วา่ มีการปฏิบตั ิอย่างมีอคติ มีอิทธิ พล
ต่อการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ ก่อให้เกิดการทาลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อ
ภาครัฐและต่อข้าราชการ

