ผลประโยชนทับซอน
(Conflict of interest)

ผลประโยชนทับซอน หรือ การขัดกันของผลประโยชน (Conflict of interest) หมายถึง การใชอํานาจ
ในการตัดสินใจที่มีความขัดแยงระหวาง ผลประโยชนสวนตัวหรือพรรคพวก กับผลประโยชนสวนรวม หรือ
สถานการณ ที่ บุ ค คลผู ดํ ารงตํ าแหน งอั น เป น ที่ไวว างใจ เช น ผูดํ ารงตํ าแหน งทางการเมื อง ผูดํ ารงตํ าแหน ง
ระดับสูงในองคกร หรือบุคคลที่มีบทบาทหลากหลายและบทบาทเหลานั้นก็เกิดขัดกันเอง เชน ผูจัดการฝาย
ขายอาจมี หน าที่ ปฏิ บั ติงานด วยความซื่อสั ตยสุจริต และก็อาจมีห นาที่ในทางกตัญ ู กตเวทีตอญาติ พี่น อง
ที่เสนอขายสินคาใดๆ เปนตน ตองเลือกระหวางผลประโยชน สวนตั วกับผลประโยชน ในวิชาชีพ ซึ่งทําให
ตัดสินใจยากในอันที่จะปฏิบัติหนาที่โดยปราศจากอคติไดขัดกันของผลประโยชนนี้สามารถเกิดขึ้นได แมไม
สงผลทางจริยธรรมหรือความไมเหมาะสมตางๆและสามารถทําใหทุเลาเบาบางลงไดดวยการตรวจสอบโดย
บุคคลภายนอก
ผลประโยชนทับซอนเปนสวนหนึ่งของการเริ่มทุจริต
คําวา “ทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) หมายถึง “เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควร
ไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น”
คําวา “ทุจริตตอตําแหนงหนาที่” ตามพระราชบัญญั ติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 4 “การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนงหรือละเวน
การปฏิบัติอยางใดในพฤติการณที่อาจทําใหผูอื่นเชื่อวามีตําแหนงหรือหนาที่ ทั้งที่ตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาที่
นั้น หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่น”
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 (พ.ศ.
2556 -2560)
คอรรัปชั่น คือ การใชอํานาจที่ไดรับความไววางใจในทางที่ผิดเพื่อประโยชนสวนบุคคล
การทุจริตคอรรัปชั่น คือ การใชอํานาจหรืออิทธิพลในตําแหนงหนาที่ที่ตนเองมีอยู เพื่อเอื้อประโยชน
ใหแกตนเอง ญาติพี่นอง และพวกพอง
สรุปทุจริต ก็คือการดาเนินการบางอยางที่แสวงประโยชนแกตนเองและพวกพองที่กฎหมายกําหนดใหรับ
โทษมากหรือนอย และเปนการกระทําที่ผิดศีลธรรม

มูลเหตุสําคัญของการทุจริต
(1) เจาหนาที่ขาดคุณธรรมและไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
(2) ขาดกลไกในการลงโทษและการบังคับใชกฎหมาย
(3) เจาหนาที่ไดรับคาตอบแทน หรือเงินเดือนต่ํา ไมสัมพันธกับหนาที่รับผิดชอบ
(4) สภาพการทางานเปดโอกาสเอื้ออํานวยตอการกระทําทุจริต กระบวนการปฏิบัติงานมีชองโหว
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ระดับการทุจริต

1. การทุจริตทั่วไป ไดแก โกงขอสอบ , ลอกการบาน , ซื้อสินคาละเมิดลิขสิทธิ์
2. การทุจริตในระดับทองถิ่น
3. การทุจริตในภาคเอกชน
4. การทุจริตในหนวยงานราชการ
5. การทุจริตของนักการเมืองระดับชาติ

การกระทําที่อยูในขาย Conflict of interest ไดแก
รับผลประโยชน (Accepting Benefits) คือการรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงาน
สรรพากรแลวรับเงินจากผูมาเสียภาษี หรือเปนเจาหนาที่จัดซื้อแลวไปรับไมกอลฟจากรานคา เปนตน
ใชอิทธิพล (Influence Peddling) เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาที่เพื่อ
สงผลที่เปนคุณแกฝายใด ฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม เปนตน

ผลประโยชนทับซอนมีผลตอการปฏิบัติงาน
- เปนบอเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ
- สะทอนการขาดหลักธรรมาภิบาล
- เปนอุปสรรคตอการพัฒนาประเทศ

รูปแบบของผลประโยชนทับซอนแบงออกเปน 7 รูปแบบ

1. การรับผลประโยชนตางๆ (Acceptance of Benefit) เชนรับของขวัญ เงินสนับสนุน เงินที่ลูกคา
ของหนวยงานบริจาคให
2. การทําธุรกิจกับตนเอง (Self-Dealing) หรือเปนคูสัญญากับหนวยงานของตนเอง เชน มีสวนได
สวนเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานตนสังกัด
3. การทํางานหลังออกจากตําแหนงหนาที่สาธารณะหรือหลังเกษียณไปแลว (Post Employ meant)
เชน ลาออกจากหนวยงานไปทางานในหนวยงานที่ดําเนินธุรกิจที่ตนเองเคยมีอํานาจควบคุมกํากับดูแล
4. การทํางานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) เชนตั้งบริษัทดําเนินการธุรกิจที่
แขงขันหรือรับงานจากตนสังกัด
5. การรับรูขอมูลภายใน (Inside Information) เชน ใชประโยชนจากขอมูลภายในเพื่อประโยชนตนเอง
6. การใชสมบัติของหนวยงานเพื่อประโยชนสวนตัว (Using Employer s Property for Private
Usage) เชนการนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชสวนตัว
7. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชนทางการเมือง (Pork Barreling) เชน รับ
มนตรีเจาสังกัดอนุมัติโครงการไปลงในเขตพื้นที่เลือกตั้งตนเองเพื่อใชหาเสียง รวมถึงใสชื่อตนเองในฐานะ
รัฐมนตรี ส.ส. สมาชิกสภาองคกรบริหารสวนจังหวัด (ส.อบจ.) เพื่อแสดงความเปนเจาของทรัพยสินสาธารณะ เชน
ถนนที่พักรอรถประจําทาง อางเก็บนา สวนสาธารณะ ทั้งนี้เพื่อประโยชนทางการเมืองของตน เปนตน
ปจจัย 3 ประการ ที่กอใหเกิดความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม
1. บุคคลดํารงตําแหนงของรัฐที่ตองรับผิดชอบตอประโยชนสาธารณะ
2. เกิดภาวะผลประโยชนสวนตนเขามาแทรกแซงการตัดสินใจหรือการใชดุลพินิจ
3. เกิดการตัดสินใจเพื่อประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม
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การฉอราษฎรบังหลวง (Corruptionป )

1. พฤติกรรมหรือการกระทํา ไมกระทําตามกฎหมายที่กําหนดไว (Nonfeasance)
2. การกระทําที่นอยกวาหรือไมดีเทาที่กฎหมายระบุไว (Malfeasance)
3. การกระทําเกินหรือมากกวาที่กฎหมายกําหนดไว (Overfeasance)
4. เคารพยําเกรงคนรวยคนมีอํานาจมากกวาคนดี (Misfeasance)

แนวทางการปฏิบัติตนเองของเจาหนาที่ของรัฐ
- หลักนิติธรรม
- หลักคุณธรรม
- หลักความโปรงใส
- หลักการมีสวนรวม
- หลักความรับผิดชอบ
- หลักความคุมคา

รูปแบบทั่วๆไปของการทุจริตและประพฤติมิชอบ

1. รับสินบน
2. คอรรัปชั่น
3. ผลประโยชนทับซอน
4. การยักยอกทรัพยสินของรัฐ
5. เอื้อประโยชนเขาตัวเอง พรรพวก หรือพี่นอง
6. จัดทําโครงการที่ไดผลประโยชนตอบแทนไมคุมคาเงินที่ลงทุนไป

ขาราชการประจําทั่วไป กิจกรรมทีม่ ีความเสี่ยง

1. การนําขอมูลลับ/ขอมูลภายในมาใชประโยชนใหแกตนเองหรือพวกพอง
2. หัวหนาหนวยงานซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางแตงตั้งใหญาติ/คนสนิท/คนที่มี
ความสัมพันธฉันญาติขึ้นเปนผูอํานวยการกองพัสดุ
3. การชวยญาติมิตรหรือคนสนิทใหไดงานในหนวยงานที่ตนมีอํานาจ
4. การรับผลประโยชนหรือการเรียกรองสิ่งตอบแทน จากการปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบ
5. การรับงานนอกหรือการทําธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหนวยงาน
6. การทํางานหลังเกษียณใหกับหนวยงานที่มีผลประโยชนขัดกับหนวยงานตนสังกัดเดิม
7. การนํารถราชการไปใชในกิจธุระสวนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกคานามันดวย
8. การนําบุคลากรของหนวยงานไปใชเพื่อการสวนตัว
9. การรับงานจากภายนอกจนกระทบตอการปฏิบัติหนาที่ประจํา
...ฯลฯ...

ประชาชน

- การใหคาน้ํารอนน้ําชาใหแกเจาหนาที่เพื่อแลกกับผลประโยชนที่จะไดรับ

การปองกันการทุจริต
1. มาตรการดานความโปรงใส
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1.1 เปดโอกาสใหผูมีสวนไดสวนเสียเขามามีสวนรวมในการดําเนินงานตามภารกิจหลัก
1.2 ใหดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจางดวยความโปรงใส ดังนี้
1.2.1 มีการเผยแพรแผนการจัดซื้อจัดจาง ประจําป
1.2.2 เผยแพรขอมูลการจัดซื้อจัดจาง เพื่ อให สาธารณชนตรวจสอบข อมู ลการ
จัดซื้อจัดจางได
โดยมีองคประกอบชื่อโครงการ งบประมาณ ผูซื้อซอง ผูไดรับเลือก
1.2.3 กําหนดแนวทางการตรวจสอบถึงความเกี่ยวของระหวางเจาหนาที่ ที่เกี่ยวของกับ
การจัดซื้อจัดจาง และผูเสนองาน เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
1.3 การดําเนินงานเกี่ยวกับการเปดเผยขอมูลการจัดซื้อจัดจางแตละโครงการใหสาธารณชน
ทราบ ผานเว็บไซตและสื่ออื่น ๆ
1.4 มีชองทางใหประชาชนถึงขอมูลของหนวยงาน ดังนี้
1.4.1 มีหนวยประชาสัมพัน ธ ณ สํานักงานของหนวยงาน โทรศัพท โทรสาร
Web Site , Facebook , LINE ของสํานักอนามัยสิ่งแวดลอม
1.2.2 มีขอมูลอํานาจหนาที่ตามที่กฎหมายกําหนดทางเว็บไซตของหนวยงานหรือสื่ออื่นๆ
2. มาตรการดานความพรอมรับผิดชอบ
2.1 ผูบริหาร ตองแสดงเจตจํานงที่มุงนําหนวยงานใหมีการดําเนินงานดวยความชื่อสัตย
สุจริต และพรอมที่จะแสดงความรับผิดชอบ หากหนวยงานนั้นสงผลกระทบและเกิดความเสียหายตอสังคมโดย
สวนรวม และตองสนับสนุนงบประมาณหรือการดําเนินการเพื่อใหเกิดความโปรงใสและซื่อสัตยสุจริตมากขึ้น
ในหนวยงาน
2.2 ผู บ ริ ห าร และบุ ค ลากรของหน ว ยงาน ต อ งปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยความเต็ ม ใจ
เต็มความสามารถ มีความกระตือรือรนมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน
๒.3 ผู บ ริ ห าร และบุ คลากรของหนวยงาน ตองใหความสําคัญ กับ การปฏิบัติงานตาม
ภารกิจหนาที่ความรับผิดชอบมากกวาสวนตัว ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน ตองมีสวนในความรับผิดชอบ
หากเกิดความเสียหายอันเนื่องมาจากการปฏิบัติงานที่ผิดพลาดของตนเอง
2.4 ผูบริหาร และบุคลากรของหนวยงาน ตองเปดโอกาสพรอมรับฟงการวิพากษ หรือติชม
จากประชาชน ผูรับบริการ ผูมีสวนไดสวนเสีย
2.5 มีการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องรองเรียนการปฏิบัติงาน การใหบริการของหนวยงาน ดังนี้
2.5.1 มีการกําหนดชองทางการรองเรียนและขั้นตอน กระบวนการจัดการเรื่องรองเรียน
2.5.2 มีการกําหนดหนวยงานหรือเจาหนาที่ผูรับผิดชอบเรื่องรองเรียน
2.5.3 มีระบบการตอบสนอง หรือรายงานผลการดําเนินงานเกี่ยวกับเรื่องรองเรียน
ใหผูรองเรียนทราบ
2.5.4 มีรายงานสรุปผลการดําเนินการเรื่องรองเรียน พรอมระบุปญหา อุปสรรค และ
แนวทางแกไขและเผยแพรใหสาธารณชนรับทราบ ผานเว็บไซตหรือสื่ออื่น ๆ
5
3. มาตรการดานความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน
3.1 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน ไมเรียกรับเงินหรือผลประโยชนอื่นใดเพื่อแลกกับการ
ใหบริการหรือการอํานวยความสะดวก

3.2 ผูบริหาร ขาราชการ พนักงาน ไมใชอํานาจหนาที่ เพื่อเอื้อประโยชนแกตนเองและพวกพอง
3.3 ผูบริหารสงเสริมการตรวจสอบการทํางานตามระบบการตรวจสอบภายใน
4. มาตรการดานวัฒนธรรม คุณธรรม ภายในองคกร
4.1 ผูบริหาร และบุคลากรของหนวยงาน ตองปฏิบัติตามจริยธรรมและจรรยาขาราชการ
กรมอนามัย
4.2 ผูบริหาร และบุคลากรของหนวยงาน เมื่อพบเห็นการทุจริตที่เกิดขึ้น จะตองไมเพิกเฉย
และพรอมทีจ่ ะดําเนินการตรวจสอบ ใหเปนไปตามกฎหมาย
4.3 ใหมีการดําเนินการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน โดยจัดทําคูมือ เพื่อใหเกิด
ความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกเจาหนาที่
5. มาตรการดานคุณธรรมการทํางานในหนวยงาน
5.1 การคัดเลือก บรรจุ แตงตั้ง โยกยาย เลื่อนระดับ การเลื่อนขั้นเงินเดือน การพิจารณา
ความดีความชอบ หรือการใหสิทธิประโยชนตาง ๆ ตองไมยึดโยงกับระบบอุปถัมภ หรือผลประโยชนอื่น ๆ
แอบแฝง
5.2 สรางแรงจูงใจ เพื่อรักษาเจาหนาที่ใหปฏิบัติงานดานความสามารถบนพื้นฐานของความดี
5.3 การใชจายเงินงบประมาณ ใหเปนไปดวยความจําเปน คุมคา โปรงใส และตรวจสอบได
5.4 ใหมีการมอบหมายงานดวยความเปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ ไมสั่งงานในเรื่องสวนตัว
5.5 ใหคําแนะนํา และรวมแกปญหาในงานที่ไดรับมอบหมายรวมกับผูใตบังคับบัญชา
5.6 ตองปฏิบัติงานโดยยึดหลักความเปนธรรม เทาเทียมกัน
5.10 ใหมีการปฏิบัติงานตามคูมือ หรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก โดยให
มีคูมือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลัก ที่เปนปจจุบัน
6. มาตรการดานการสื่อสารภายในหนวยงาน
6.1 ถายทอดประกาศนโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรม และความ
โปรงใสตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐฉบับนี้ ให
เจาหนาที่ในสังกัดไดรับทราบ
6.2 นําประกาศนโยบาย มาตรการ เพื่อพัฒนาหนวยงานใหมีคุณธรรม และความโปรงใส
ตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของหนวยงานภาครัฐ ฉบับนี้ เผยแพร
ในเว็บไซต http://env.anamai.moph.go.th/main.php?filename=home2016 และชองทาง
การสื่อสารหรือชองทางการประชาสัมพันธอื่น ๆ
6.3 ใหผูบริหารแสดงเจตจํานงตอเจาหนาที่ภายในหนวยงาน ในคราวประชุมภายในหรือการ
ประชุมประจําเดือน ในการที่จะบริหารงานดวยความชื่อสัตย มีคุณธรรมจริยธรรม มีธรรมาภิบาล มีความโปรงใส

4 กลไกกันโกง

1. การสรางความรวมมือระหวางหนวยงานและภาคสวนตางๆ
2. พัฒนากฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต
- ดําเนินคดีรวดเร็ว
- ไมมีขอยกเวน
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- ไมรอลงโทษ
- ไมละเวนโทษ
3. สงเสริมสรางพลังอํานาจทางสังคมใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการตานทุจริตมากขึ้น
4. การเสริมสรางสังคมคุณธรรม ความดี สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สวนราชการ และ
สังคม โดยการ
- สรางจิตสํานึกสาธารณะ
- สรางคานิยมเชิงบวก
- ลดการกระทําทุจริต
- มุงเนนพัฒนาจิตใจ
- ไมเชิดชูวัตถุ

การให – การรับของขวัญและผลประโยชน

หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกตใชประกอบการดําเนินการตามนโยบายการใหและรับของขวัญ
และผลประโยชนของขาราชการพลเรือนและเจาหนาที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ขอบังคับวาดวย
จรรยาขาราชการของสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
เนื่องจากความเชื่อถือไววางใจของประชาชนตอการปฏิบัติงานของขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐวา
จะตองตัดสินใจและกระทําหนาที่ โดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลัก ปราศจากผลประโยชนสวนบุคคล หากขาราชการ
และเจาหนาที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนที่ทําใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ และการกระทําหนาที่ถือวาเปน
การประพฤติมิชอบ ยอมทําลายความเชือ่ ถือไววางใจของประชาชน กระทบตอความถูกตองชอบธรรมที่องคกรภาครัฐ
ยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบตอกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิปไตย

อะไรคือของขวัญและประโยชนอื่นใดที่ใชในความหมายนี้
ของขวัญและประโยชนอื่นใด หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพยสิน สิ่งของบริการหรือ
อื่นๆ ที่มีมูลคา) ที่ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐใหและหรือไดรับที่นอกเหนือจากเงินเดือนรายไดและผลประโยชน
จากการจางงานในราชการปกติ
ของขวัญและผลประโยชนอื่นใด สามารถตีคาตีราคาเปนเงิน หรืออาจไมสามารถตีคาตีราคาได
ของขวัญที่สามารถคิดราคาได (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินคาบริโภค ความบันเทิง การตอนรับ ใหที่พัก
การเดินทาง อุปกรณเครื่องใชเชน ตัวอยางสินคา บัตรของขวัญ เครื่องใชสวนตัว บัตรกํานัล บัตรลดราคาสินคาหรือ
บริการ และเงิน เปนตน

ของขวัญและประโยชนอื่นใดที่คิดเปนราคาไมได (Intangible gifts and benefits) หมายถึง
สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ ที่ไมสามารถคิดเปนราคาที่จะซื้อขายได อาทิเชน การใหบริการสวนตัว การปฏิบัติดวย
ความชอบสวนตน การเขาถึงประโยชน หรือการสัญญาวาจะใหหรือการสัญญาวาจะไดรับประโยชน
มากกวาคนอื่น ๆ

ขอเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให-รับของขวัญและหรือผลประโยชนอื่นใด
ในทางปฏิบัติ
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• เราจะจัดการอยางไร

การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ มี ๓ คําถาม ที่ใชในการตัดสินใจวาจะรับ
หรือไมรับของขวัญและหรือผลประโยชน คือ
1) เราควรรับหรือไม
2) เราควรรายงานการรับหรือไม
3) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม

• เราควรรับหรือไม

ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสที่เราไมสามารถปฏิเสธได
หรือเปนการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน
ในสังคม อยางไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไมเปนการเหมาะสมอยางยิ่งที่จะรับ
1) ถาเปนการใหเงิน ทานจะตองปฏิเสธ ไมวาจะเปนโอกาสใด ๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใด ๆ
ที่สามารถเปลี่ยนกลับมาเปนเงินเชน ล็อตเตอรี่ หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม และอาจเขาขาย
การรับสินบน การถูกเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรนามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจ คือ
- ทําไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคําขอบคุณ การเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจ
ในการปฏิบัติตนหรือไม
- ความประทับใจของทานตอของขวัญและหรือผลประโยชนที่จะสงผลตอ
การทํางานในอนาคต
ถาทานทํางานอยูในกลุมเสี่ยง ออนไหว หรืออยูในขายที่ตองไดรับความไววางใจเปนพิเศษ เชน
งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพตาง ๆ การจัดซื้อจัดจาง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาต
ตาง ๆ ฯลฯ ทานจะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกวาบุคคลกลุมอื่น
2) การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวมหรือไม หากการรับ
กอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะ แลวผลประโยชนสวนตนที่ไดรับ
กลายเปนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือกอใหเกิดขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการประพฤติโดยมิชอบ
การขัดแยงระหวางผลประโยชนสว นตนและสวนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิชอบ
และการทุจริตคอรรัปชั่น ในแตละสวนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน ของตนเอง
โดยสวนราชการที่อยูในกลุมปฏิบัติหนาที่ที่เสี่ยงตอการประพฤติมิชอบ ควรกําหนดนโยบายดานนี้อยางเครงครัด
มากกวาหนวยงานอื่น ๆ หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพื้นฐานที่วา “การกระทําและการตัดสินใจใด ๆ
จะตองกระทําดวยความเปนกลาง ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการและปกปองผลประโยชนของ
สังคมไทยโดยรวม”
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ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใดๆ ไมควรใชของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหาความชอบผลประโยชน
ใหกับองคกรของตนหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอื่น ทําใหเกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือไววางใจ
ที่ประชาสังคมมีตอภาครัฐ และทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคมประการสําคัญสมาชิกทั้งหมดในสังคม
ตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม ภายใตระบอบประชาธิปไตย ขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐมีพันธะ
ผูกพันที่จะตองปฏิบัติงานอยางเปนธรรมโดยกระทําและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรงใส ความพรอม
รับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกตอง เที่ยงธรรม ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับขาราชการไมวาของขวัญและหรือ

ผลประโยชนนั้นจะมีคาเพียงเล็กนอยก็ไมควรรับ เพราะกอใหเกิดความรูสึกผูกพันหรือพันธะกับผูใหและอาจ
กอใหเกิดความเสื่อมศรัทธาตอประชาชน

เราตองรายงานหรือไม

การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการตอไปนี้
1) ธรรมชาติของผูให: พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของเชน ประกาศคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมทั้งนโยบายของหนวยงาน เชน การหามรับของขวัญหรือ
ประโยชนจากคูสัญญา/องคกรหรือบุคคลที่กําลังจะมาทําการคาการสัญญาวาจะให-รับกับองคกรหรือบุคคล
ที่จะขอทําใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบดานตาง ๆ ฯลฯ หนวยงานควรกําหนดนโยบายดานนี้ใหเครงครัด
และมีกระบวนการที่ชวยใหขาราชการและเจาหนาที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ไดอยางเหมาะสมการรายงาน
การรับของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ ตองมีการลงทะเบียนรับอยางเปนทางการ
2) บทบาทหนาที่ของทานในองคกร : ถาขาราชการนั้น ๆ ทางานในขอบขายที่ออนไหวและตองการ
ความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุมที่เกี่ยวกับการไดประโยชนหรือเสียประโยชนทั้งจากระดับองคกร
และระดับบุคคล อาทิเชน งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรใหแนใจ
ที่สุดวาตัวทานและองคกรมีความเที่ยงธรรม และจะไมถูกตั้งขอสงสัย แมวาหนวยงานของทานมิไดกําหนด
นโยบายเกี่ยวกับการหามรับของขวัญหรือผลประโยชนใด ๆ และมิไดกําหนดใหรายงานการรับของขวัญ และ
ผลประโยชน ทานควรดํารงความถูกตองดวยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชนนั้น ๆ
หลักการการกําหนดวาของขวัญและผลประโยชนอื่นใดควรตองรายงานหรือไม ควรจะตองใหองคกร
เก็บ รักษาไวห รือไม หรือควรตกเป น ของข าราชการ ใหเที ย บกับ คาตามราคาตลาดโดยตองมีคาน อยกวา
3,000 บาท ทั้งนี้ ใหป ฏิบัติ ตามประกาศคณะกรรมการป องกัน และปราบปรามการทุจริตแห งชาติ เรื่อง
หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
- ของขวัญทั้งหมดที่มีคาทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร เชน งานศิลปะ พระพุทธรูป เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอย ของขวัญนั้น ๆ ยอมเปนทรัพยสินขององคกร
ไมวาจะมีคาราคาเทาใด
- ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา 3,000 บาท ไมตอง
รายงานและอาจเก็บเปนของตนเองได

แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ
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ของขวัญหรือผลประโยชนใด ๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีคาเกิน 3,000 บาท ตองรายงานหนวยงานและ
ลงทะเบียนไว
ถาของขวัญหรือผลประโยชนทมี่ ีคา ทางการตลาด ระหวาง 3,001 – 15,000 บาท และเจาหนาที่มีความ
จําเปน ตองรับ ใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวา สมควรใหขาราชการหรือเจาหนาทีข่ องรัฐคนนั้น ๆ รับ
ทรัพยสินดังกลาวหรือไม
ถาของขวัญหรือผลประโยชนทมี่ ีคา ทางการตลาดมากกวา 15,000 บาท ใหสงมอบเปนทรัพยสินขององคกร

เพื่อใชประโยชนสาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาตใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ
ผูนั้นเก็บรักษาของไวเปนกรณีไป เชน ของขวัญในการยายหนวยงานในขณะดํารงตําแหนงเดิม ของขวัญในโอกาส
เกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชนที่เพื่อนรวมงานใหเมื่อเจ็บปวย ฯลฯ
ถาในปงบประมาณใด ๆ คุณคารวมของขวัญและหรือผลประโยชนที่ไดรับจากผูใหคนเดียวกัน กลุมเดียวกัน
หรือผูใหมีความสัมพันธกันหลาย ๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปมีคามากกวา 3,000 บาทตองรายงานของขวัญหรือ
ผลประโยชนแตละอยางที่ไดรับ
ถาในปงบประมาณใด ๆ ไดของขวัญและหรือผลประโยชนจากผูรับบริการ แมจะตางคนตางกลุม เพื่อเปน
การขอบคุณในการใหบริการที่ดี แตเมื่อรวมกันแลวมีคามากกวาสามพันบาทตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชน
แตละอยางนั้น
ของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับเพื่อเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ (ประชาชน องคกรเอกชน)
ที่ไดอยางสม่ําเสมอ บอยครั้ง อาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพลบิดเบือน กอใหเกิดอคติในการ
ใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบ
และคาดหวังวาจะไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนเมื่อมีผูมารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ
เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินได (ตัวอยางเชน หุน พันธบัตร ล็อตเตอรี)่ ตองปฏิเสธไมรับไม
วาจะอยูในสถานการณใด ๆ)

เราจะเก็บรักษาไวเองไดหรือไม

1) ปกติสามารถเก็บรักษาไวเอง หากมีคาไมเกิน 3,000 บาท
2) หากมีราคาทางการตลาดระหวาง 3,001 – 15,000 บาท สวนราชการตองพิจารณาตัดสินวา
ขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้น ๆ จะเก็บไวเองไดหรือไม
3) หากราคามากกวา 15,000 บาท จะตองใหเปนทรัพยสินของสวนราชการ และสวนราชการ
พิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร

ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดย
ธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๑๐๓)

ขอ 5 เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาไดดังตอไปนี้
(1) จากญาติ ซึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป
(2) จากบุคคลอื่นราคาหรือมูลคาในการรับจากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท
การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นที่มีมูลคาเกินกวา 3,000 บาท โดยมีความจาเปนตองรับเพื่อรักษาไมตรี
มิตรภาพ ตองแจงผูบริหารสูงสุดของหนวยงานโดยทันทีที่สามารถกระทําได
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หากมีความจําเปนตองรับเพราะเพื่อรักษาไมตรี...จะทําอยางไร
แจงผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการ วินิจฉัย
มีเหตุผล รับได - รับไว
ไมมีเหตุควรรับ - สงคืน สงคืนไมได มอบใหสวนราชการ

ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. 2545

ขอ22 เจาหนาที่ของรัฐที่เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดรับอนุญาต
จากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการเรี่ยไรซึ่งมิใชหนวยงานของรัฐจะตองไมกระทํา
การดังตอไปนี้
(1) ใชหรือแสดงตําแหนงหนาที่ใหปรากฏในการดําเนินการเรี่ยไรไมวาจะเปนการโฆษณาดวยสิ่งพิมพ
ตามกฎหมายวาดวยการพิมพ หรือสื่ออยางอื่นหรือดวยวิธีการอื่นใด
(2) ใช สั่ง ขอรอง หรือบังคับใหผูใตบังคับบัญชา หรือบุคคลใดชวยทําการเรี่ยไรใหหรือกระทําใน
ลักษณะใหผูนั้นอยูในภาวะจํายอมไมสามารถปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงที่จะไมชวยทําการเรี่ยไรไมวาทางตรงหรือ
ทางออม

การฝาฝนกฎนี้มีโทษอยางไร
การฝาฝนนโยบายวาดวยการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้น และพรอมฝาฝนการปฏิบัติ ตามประมวล
จริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไลออก ขึ้นกับความรายแรงของการฝาฝน นอกจากนั้น
หากการรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้น ๆ เขาขายการรับสินบน ฉอฉล ทุจริต และสามารถพิสูจนไดวา ขาราชการ
และหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้นๆ รับของขวัญหรือผลประโยชนซึ่งมีผลตอความเปนธรรม กอใหเกิดผลประโยชนแกผูให
โดยมิชอบ หากถูกตัดสินวาผิดจริง ผูมีสวนเกี่ยวของทุกคนอาจมีสวนรวมในการรับโทษทางอาญาดวย
- จําคุกไมเกิน 3 ป หรือ ปรับไมเกิน 6,000 บาท หรือ ทั้งจาทั้งปรับ
• การรับของขวัญและผลประโยชน: กุญแจแหงความเสี่ยง
การรับของขวัญและผลประโยชนใด ๆ เปนสาเหตุใหสาธารณชนรับรูวามีการปฏิบัติอยางมีอคติ มีอิทธิพล
ตอการตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ราชการ กอใหเกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนตอภาครัฐและ
ตอขาราชการ

ประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน

ไดกาหนดมาตรฐานการปองกันปญหาผลประโยชนทับซอนในการปฏิบัติราชการ ไดแก
หมวด 2 ขอ 3 (3)
ขอ 5 (1) , (2) , (3) , (4)
ขอ 6 (1) , (2) , (3)
ขอ 7 (4) , ( 5)
ขอ 8 (5)
ขอ 9 (1)
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