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สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

คานา
เนื่องจากปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นในระบบราชการยุคปัจจุบันส่วนหนึ่งเกิดจากผลประโยชน์
ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในการดารงตาแหน่งของเจ้าหน้าที่รัฐหรือที่เราเรียกกัน
ว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” จึงถือได้ว่าปัญหาการมีผลประโยชน์ ทับซ้อนเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง
เพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้อานาจใน
ตาแหน่ งหน้ าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุ ล พินิ จ ในการตัดสิ นใจของเจ้าหน้าที่ รัฐ จนท าให้ เกิด การละทิ้ งคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทาให้ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป
ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางการเงินและทรัพยากรต่างๆ คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม ในสังคมรวมถึง
คุณค่าอื่นๆด้วย
ดังนั้ น เพื่อช่ว ยป้ องกัน มิให้เกิดปั ญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น คณะทางานส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุราษฎร์ธานี เขต 1 ได้วิเคราะห์ความเสี่ยง และรวบรวมหลักการ แนวคิด เพื่อการบริหาร
จัดการระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สาธารณะ ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ
ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพลตามอานาจหน้าที่และความ
รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ในหลายรูปแบบไม่เฉพาะ
ในรู ปของตัว เงินหรื อ ทรั พย์ สิน เท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัว เงิน หรือทรัพย์สินด้ว ย
และได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนคู่มือเล่มนั้นจะนาเสนอถึงหลักการ แนวคิด พร้อม
ข้อเสนอแนวทางนาไปปรับใช้ในการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อลดปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ
ให้หมดไป ในที่สุด หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้บริหาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสังกัด
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เกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหาร และเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อไป
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-1ผลประโยชน์ทับซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ การขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of interest) หมายถึง การใช้อานาจ
ในการตัดสิ น ใจที่มีความขัดแย้ งระหว่าง ผลประโยชน์ส่ วนตัว หรือพรรคพวก กับผลประโยชน์ส่ว นรวม
หรือ สถานการณ์ที่บุคคลผู้ดารงตาแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ เช่น ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ผู้ดารงตาแหน่ง
ระดับสูงในองค์กร ผู้ประกอบวิชาชีพครู หรือบุคคลที่มีบทบาทหลากหลายและบทบาทเหล่านั้นก็เกิดขัดกันเอง
เช่น ผู้จัดการฝ่ายขายอาจมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และก็อาจมีหน้าที่ในทางกตัญญูกตเวที
ต่อญาติ พี่น้อง ที่เสนอขายสินค้าใดๆ เป็นต้น ต้องเลือกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ในวิชาชีพ
ซึ่งทาให้ ตัดสิ นใจยากในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติ ได้ขัดกันของผลประโยชน์นี้ส ามารถเกิดขึ้นได้
แม้ไม่ส่งผลทางจริยธรรมหรือความไม่เหมาะสมต่างๆและสามารถทาให้ทุเลาเบาบางลงได้ด้ว ยการตรวจสอบ
โดยบุคคลภายนอก
ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มทุจริต
คาว่า “ทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) หมายถึง “เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่น”
คาว่า “ทุจริ ตต่อตาแหน่งหน้ าที่ ” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐ ธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 4 “การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตาแหน่งหรือละเว้น
การปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทาให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตาแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตาแหน่งหรือหน้าที่นั้น
หรือใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสาหรับตนเองหรือผู้อื่น”
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ. 2556
-2560)
คอร์รัปชั่น คือ การใช้อานาจที่ได้รับความไว้วางใจในทางที่ผิดเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล
การทุจริตคอร์รัปชั่น คือ การใช้อานาจหรืออิทธิพลในตาแหน่งหน้าที่ที่ตนเองมีอยู่ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่
ตนเอง ญาติพี่น้อง และพวกพ้อง
สรุปทุจริต ก็คือการดาเนินการบางอย่างที่แสวงประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องที่กฎหมายกาหนดให้รับโทษ
มากหรือน้อย และเป็นการกระทาที่ผิดศีลธรรม

มูลเหตุสาคัญของการทุจริต
(1) เจ้าหน้าที่ขาดคุณธรรมและไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
(2) ขาดกลไกในการลงโทษและการบังคับใช้กฎหมาย
(3) เจ้าหน้าที่ได้รับค่าตอบแทน หรือเงินเดือนต่า ไม่สัมพันธ์กับหน้าที่รับผิดชอบ
(4) สภาพการทางานเปิดโอกาสเอื้ออานวยต่อการกระทาทุจริต กระบวนการปฏิบัติงานมีช่องโหว่

ระดับการทุจริต
1. การทุจริตทั่วไป ได้แก่ โกงข้อสอบ, ลอกการบ้าน, ซื้อสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
2. การทุจริตในระดับท้องถิ่น
3. การทุจริตในภาคเอกชน
4. การทุจริตในหน่วยงานราชการ
5. การทุจริตของนักการเมืองระดับชาติ
0

-2การกระทาที่อยู่ในข่าย Conflict of interest ได้แก่
รับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงาน
สรรพากรแล้วรับเงินจากผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วไปรับไม้กอล์ฟจากร้านค้า เป็นต้น
ใช้อิทธิพล (Influence Peddling) เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตาแหน่งหน้าที่เพื่อส่งผล
ที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม เป็นต้น

ผลประโยชน์ทับซ้อนมีผลต่อการปฏิบัติงาน
- เป็นบ่อเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ
- สะท้อนการขาดหลักธรรมาภิบาล
- เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนแบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ
1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Aeceptance of Benefit) เช่นรับของขวัญ เงินสนับสนุน เงินที่ลูกค้าของ
หน่วยงานบริจาคให้
2. การทาธุรกิจกับตนเอง (Self Dealing) หรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของตนเอง เช่น มีส่วนได้ส่วน
เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานต้นสังกัด
3. การทางานหลังออกจากตาแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณไปแล้ว (Post Employ ment)
เช่น ลาออกจากหน่วยงานไปทางานในหน่วยงานที่ดาเนินธุรกิจที่ตนเองเคยมีอานาจควบคุมกากับดูแล
4. การทางานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) เช่นตั้งบริษัทดาเนินการธุรกิจ
ที่แข่งขันหรือรับงานจากต้นสังกัด
5. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) เช่น ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ตนเอง
6. การใช้สมบัติของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว (Using Employer s Property for Private Usage)
เช่นการนาทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
7. การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลื อกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork Barreling)
เช่น รัฐมนตรีเจ้าสังกัดอนุมัติโครงการไปลงในเขตพื้นที่เลือกตั้งตนเองเพื่อใช้หาเสียง รวมถึงใส่ชื่อตนเองในฐานะ
รัฐมนตรี ส.ส. สมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินสาธารณะ
เช่น ถนนที่พักรอรถประจาทาง อ้างเก็บน้า สวนสาธารณะ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองของต้น เป็นต้น
ปัจจัย 3 ประการ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
1. บุคคลดารงตาแหน่งของรัฐที่ต้องรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ
2. เกิดภาวะผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจหรือการใช้ดุลพินิจ
3. เกิดการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม

การฉ้อราษฎร์บังหลวง (Corruptionป )
1. พฤติกรรมหรือการกระทา ไม่กระทาตามกฎหมายที่กาหนดไว้ (Nonfeasance)
2. การกระทาที่น้อยกว่าหรือไม่ดีเท่าที่กฎหมายระบุไว้ (Malfeasance)
3. การกระทาเกินหรือมากกว่าที่กฎหมายกาหนดไว้ (Overfeasance)
4. เคารพยาเกรงคนรวยคนมีอานาจมากกว่าคนดี (Misfeasance)

-3แนวทางการปฏิบัติตนเองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
- หลักนิติธรรม
- หลักคุณธรรม
- หลักความโปร่งใส
- หลักการมีส่วนร่วม
- หลักความรับผิดชอบ
- หลักความคุ้มค่า

รูปแบบทั่วๆไปของการทุจริตและประพฤติมิชอบ
1. รับสินบน
2. คอร์รัปชั่น
3. ผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การนักยอกทรัพย์สินของรัฐ
5. เอื้อประโยชน์เข้าตัวเอง พรรพวก หรือพี่น้อง
6. จัดทาโครงการที่ได้ผลประโยชน์ตอบแทนไม่คุ้มค่าเงินที่ลงทุนไป

ข้าราชการประจาทั่วไป กิจกรรมทีม่ ีความเสี่ยง
1. การนาข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
2. หัวหน้าหน่วยงานซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่งตั้งให้ญาติ/คนสนิท/คนที่มี
ความสัมพันธ์ฉันญาติขึ้นเป็นผู้อานวยการกองพัสดุ
3. การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอานาจ
4. การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทน จากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
5. การรับงานนอกหรือการทาธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน
6. การทางานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม
7. การนารถของทางราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ามันด้วย
8. การนาบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว
9. การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจา
...ฯลฯ...

ประชาชน
- การให้ค่าน้าร้อนน้าชาให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ

การป้องกันการทุจริต
1. สร้างจิตสานึก ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดด้านจริยธรรม หากกระทาผิดถือว่าโกง
- คอยเฝ้าระวังตรวจสอบ
2. สินบน
- กาหนดราคาของขวัญ
- การรับของขวัญ มีการจดบันทึกไว้
3. เปิดเผยข้อมูล
4. จับตาระวัง

-45. กาหนดระยะเวลา
- ข้าราชการเกษียณอายุราชการ
- หลีกเลี่ยงสถานการณ์ที่จะมีสองบทบาทที่ผลประโยชน์ขัดกัน

4 กลไกกันโกง
1. การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ
2. พัฒนากฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
- ดาเนินคดีรวดเร็ว
- ไม่มีข้อยกเว้น
- ไม่รอลงโทษ
- ไม่ละเว้นโทษ
3. ส่งเสริมสร้างพลังอานาจทางสังคมให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการต้านทุจริตมากขึ้น
4. การเสริมสร้างสังคมคุณธรรม ความดี สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ส่วนราชการ และสังคม โดยการ
- สร้างจิตสานึกสาธารณะ
- สร้างค่านิยมเชิงบวก
- ลดการกระทาทุจริต
- มุ่งเน้นพัฒนาจิตใจ
- ไม่เชิดชูวัตถุ

การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์
หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการดาเนินการตามนโยบายการให้และรับของขวัญ
และผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ข้อบังคับ
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐว่า จะต้องตัดสินใจและกระทาหน้าที่ โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก
ปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล หากข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ทาให้มี
อิทธิพลต่อการตัดสินใจ และการกระทาหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมทาลายความเชื่อถือไว้วางใจ
ของประชาชน กระทบต่อความถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบ
ต่อกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

• อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี้
ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริการหรืออื่นๆ
ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และผลประโยชน์
จากการจ้างงานในราชการปกติ
ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้ ของขวัญ
ที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง การต้อนรับ ให้ที่พัก การเดินทาง
อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรกานัล บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ
และเงิน เป็นต้น

-5ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใดๆ
หรือบริการใดๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วยความชอบ
ส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับ ประโยชน์มากกว่าคนอื่นๆ

แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ
ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน 3,๐๐๐ บาท ต้องรายงานหน่วยงาน
และลงทะเบียนไว้
ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาด ระหว่าง 3,001 – 15,000 บาท และเจ้าหน้าที่
มีความจาเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคน
นั้นๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่
ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดมากกว่า 15,000 บาท ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สิน
ขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะดารงตาแหน่งเดิม
ของขวัญในโอกาสเกษีย ณอายุร าชการหรื อลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่เพื่อนร่ว มงานให้
เมื่อเจ็บป่วย ฯลฯ
ถ้ า ในปี ง บประมาณใดๆ คุ ณ ค่ า รวมของขวั ญ และหรื อ ผลประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ จากผู้ ใ ห้ ค นเดี ย วกั น
กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า 3,000 บาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ
ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคนต่างกลุ่ม เพื่อเป็น
การขอบคุ ณในการให้ บ ริ ก ารที่ ดี แต่ เมื่ อ รวมกั นแล้ ว มี ค่า มากกว่ าสามพั นบาทต้อ งรายงานของขวั ญหรื อ
ผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น
ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชน องค์กร
เอกชน) ที่ได้อย่างสม่าเสมอ บ่อยครั้ง อาจทาให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน ก่อให้เกิดอคติ
ในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และคาดหวังว่าจะได้รับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ
เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่าง เช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ต้องปฏิเสธไม่รับ
ไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ)

เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่
1) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน 3,000 บาท
2) หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง 3,001 – 15,000 บาท ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่า
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้น ๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่
3) หากราคามากกว่า 15,000 บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ และส่วนราชการพิจารณา
ตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๑๐๓)
ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้
(1) จากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป
(2) จากบุคคลอื่นราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท

-6การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นที่ มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท โดยมีความจาเป็นต้องรับเพื่อรักษาไมตรี
มิตรภาพ ต้องแจ้งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานโดยทันทีที่สามารถกระทาได้

หากมีความจาเป็นต้องรับเพราะเพื่อรักษาไมตรี...จะทาอย่างไร
แจ้งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ วินิจฉัย
มีเหตุผล รับได้ - รับไว้
ไม่เหตุควรรับ - ส่งคืน ส่งคืนไม่ได้ มอบให้ส่วนราชการ

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ 22 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่ว ยงานของรัฐ จะต้องไม่กระทาการ
ดังต่อไปนี้
(1) ใช้หรือแสดงตาแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการดาเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์
ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์ หรือสื่ออย่างอื่นหรือด้วยวิธีการอื่นใด
(2) ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยทาการเรี่ยไรให้หรือกระทาในลักษณะ
ให้ผู้นั้นอยู่ในภาวะจายอมไม่สามารถปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยทาการเรี่ยไรไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร
การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น และพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติ ตามประมวล
จริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออก ขึ้นกับความร้ายแรงของการ ฝ่าฝืนนอกจากนั้น
หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น ๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉล ทุจริต และสามารถพิสูจน์ได้ว่า
ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆ รับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรม ก่อให้เกิด
ผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทาง
อาญาด้วย
-จาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือ ทั้งจาทั้งปรับ
• การรับของขวัญและผลประโยชน์: กุญแจแห่งความเสี่ยง
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใด ๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติ มีอิทธิพลต่อการ
ตัด สิ น ใจในการปฏิบั ติห น้ าที่ ร าชการ ก่อ ให้ เ กิด การทาลายความเชื่อ ถือ ศรัท ธาของประชาชนต่ อภาครั ฐ
และต่อข้าราชการ

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ได้กาหนดมาตรฐานการป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการ ได้แก่ หมวด 2
ข้อ 3 (3)
ข้อ 5 (1) , (2) , (3) , (4)
ข้อ 6 (1) , (2) , (3)
ข้อ 7 (4) , ( 5)
ข้อ 8 (5)
ข้อ 9 (1)

-6ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 กาหนดให้มาตรฐานทาง
จริยธรรมและจรรยาของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมที่กาหนดขึ้น ซึ่งสานักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งให้สานักงาน ก.ค.ศ. ดาเนินการจัดทา
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามค่านิยมหลัก (Core Value) 9
ประการ ของมาตรฐานจริยธรรมสาหรับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ให้คาแนะนาให้หน่วยงานทั้งหลายถือปฏิบัติ
จากความเป็นมาดังกล่าว สานักงาน ก.ค.ศ. ได้เสนอร่างประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในการประชุม ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 ซึ่งที่ประชุมพิจารณา
และเห็นชอบร่างประมวลจริยธรรมฯดังกล่าวแล้ว โดยมีค่านิยมหลักกาหนดไว้ ดังนี้

หมวด 3 ค่านิยมหลักของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ข้อ 4 บุคคลผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการทุกตาแหน่งมีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายคุณธรรม
จริยธรรม อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนและผู้เรียนตามหลักธรรมาภิบาล โดยต้องยึดมั่น
ในค่านิยมหลัก ดังนี้
(1) ยึดมัน่ ในคุณธรรมจริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาตามที่ตนนับถือ
(2) ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและจงรักภักดีต่อชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(3) ต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่และต้องยึดถือประโยชน์ของผู้เรียนและประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน หรือส่วนกลุ่ม
(4) มีจิตสานึกที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส
และสามารถตรวจสอบได้
(5) ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัดกระทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และชอบด้วยกฎหมาย
(6) มีความซื่อสัตย์สุจริต ละเว้นการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่ ไม่กระทาการอัน
เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(7) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ผู้เรียนและประชาชน
โดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม

ข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้-รับของขวัญและหรือผลประโยชน์อื่นใด
ในทางปฏิบัติ
• เราจะจัดการอย่างไร
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ มี ๓ คาถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับ หรือไม่รับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์ คือ
1) เราควรรับหรือไม่
2) เราควรรายงานการรับหรือไม่
3) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่

-7• เราควรรับหรือไม่
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ หรือเป็นการ
รับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน ในสังคม
อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ
1) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถ
เปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม และอาจเข้าข่ายการรับ
สินบน
การถูกเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรนามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ
- ทาไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนคาขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม่
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อ
การทางานในอนาคต
ถ้าท่านทางานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ เช่น งาน
ตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ /อนุญาตต่างๆ
ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น
2) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หากการรับก่อให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ แล้วผลประโยชน์ส่วนตน ที่ได้รับกลายเป็น
มีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติโดยมิชอบ
การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิชอบ และการทุจริต
คอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนราชการควรกาหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง โดยส่วนราชการ
ที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบ ควรกาหนดนโยบายด้านนี้อย่างเคร่งครัดมากกว่าหน่วยงาน
อื่นๆ หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานที่ว่า “การกระทาและการตัดสินใจใดๆ จะต้องกระทาด้วย
ความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม”
ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใด ๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ ผลประโยชน์
ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ทาให้เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือไว้วางใจที่
ประชาชนในสังคมมีต่อภาครัฐ และทาให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมประการสาคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคมต้อง
ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะผูกพัน
ที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยกระทาและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อมรับผิดชอบ
และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับข้าราชการไม่ว่าของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้น
จะมีค่าเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันหรือพันธะกับผู้ให้ และอาจก่อให้เกิดความเสื่อม
ศรัทธาต่อประชาชน

เราต้องรายงานหรือไม่
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้
1) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญหรือประโยชน์
จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่กาลังจะมาทาการค้า การสัญญาว่าจะให้-รับ กับองค์กรหรือบุคคลที่จะขอทา
ใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่างๆ หน่วยงานควรกาหนดนโยบายด้านนี้ ให้เคร่งครัดและมีกระบวนการ
ที่ช่วยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญ
และหรือผลประโยชน์ใดๆ ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ

-82) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้น ๆ ทางานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและต้องการความ
เชื่อถือไว้วางใจเป็ น พิเศษ และหรื อกลุ่ มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์ห รือเสี ยประโยชน์ทั้งจากระดับองค์กร
และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้แน่ใจ
ที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรม และจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้กาหนดนโยบาย
เกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ และมิได้กาหนดให้รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์
ท่านควรดารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ
หลักการการกาหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้องให้องค์กรเก็บ
รักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า 3,๐๐๐ บาท
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
-ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป เครื่อง-ประดับ
โบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้นๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กร ไม่ว่าจะมีค่า
ราคาเท่าใด
-ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า 3,๐๐๐ บาท ไม่ต้องรายงาน
และอาจเก็บเป็นของตนเองได้
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