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ผลประโยชน์ทับซ้อน 

(Conflict of interest) 



ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ การขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of interest) หมายถึง การใช้อ านาจ
ในการตัดสินใจท่ีมีความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพรรคพวก กับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ 
สถานการณ์ท่ีบุคคลผู้ด ารงต าแหน่งอันเป็นท่ีไว้วางใจ เช่น ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่ง
ระดับสูงในองค์กร ผู้ประกอบวิชาชีพครู หรือบุคคลท่ีมีบทบาทหลากหลายและบทบาทเหล่านั้นก็เกิดขัดกันเอง 
เช่น ผู้จัดการฝ่ายขายอาจมีหน้าท่ีปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และก็อาจมีหน้าท่ีในทางกตัญญูกตเวทีต่อ
ญาติ พี่น้อง ท่ีเสนอขายสินค้าใดๆ เป็นต้น ต้องเลือกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ในวิชาชีพ ซึ่ง
ท าให้ตัดสินใจยากในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีโดยปราศจากอคติได้ขัดกันของผลประโยชน์นี้สามารถเกิดขึ้นได้  แม้
ไม่ส่งผลทางจริยธรรมหรือความไม่เหมาะสมต่างๆและสามารถท าให้ทุเลาเบาบางลงได้ด้วยการตรวจสอบโดย
บุคคลภายนอก  

 
ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มทุจริต  
ค าว่า “ทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) หมายถึง “เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้

โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น”  
ค าว่า “ทุจริตต่อต าแหน่งหน้าท่ี” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 4 “การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่งหรือละเว้น
การปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ท่ีอาจท าให้ผู้อื่นเช่ือว่ามีต าแหน่งหรือหน้าท่ี ท้ังท่ีตนมิได้มีต าแหน่งหรือหน้าท่ี
นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ี ท้ังนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบส าหรับตนเองหรือผู้อื่น”  

 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 2 (พ.ศ. 

2556 -2560)  
คอร์รัปช่ัน คือ การใช้อ านาจท่ีได้รับความไว้วางใจในทางท่ีผิดเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล  
การทุจริตคอร์รัปช่ัน คือ การใช้อ านาจหรืออิทธิพลในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีตนเองมีอยู่ เพื่อเอื้อประโยชน์

ให้แก่ตนเอง ญาติพี่น้อง และพวกพ้อง  
 
สรุปทุจริต ก็คือการดาเนินการบางอย่างท่ีแสวงประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องท่ีกฎหมายก าหนดให้รับ

โทษมากหรือน้อย และเป็นการกระท าท่ีผิดศีลธรรม  
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มูลเหตุส าคัญของการทุจริต  
 

(1) เจ้าหน้าท่ีขาดคุณธรรมและไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  
(2) ขาดกลไกในการลงโทษและการบังคับใช้กฎหมาย  
(3) เจ้าหน้าท่ีได้รับค่าตอบแทน หรือเงินเดือนต่ า ไม่สัมพันธ์กับหน้าท่ีรับผิดชอบ  
(4) สภาพการทางานเปิดโอกาสเอื้ออ านวยต่อการกระท าทุจริต กระบวนการปฏิบัติงานมีช่องโหว ่ 

 

ระดับการทุจริต  
 

1. การทุจริตท่ัวไป ได้แก่ โกงข้อสอบ , ลอกการบ้าน , ซื้อสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์  
2. การทุจริตในระดับท้องถิ่น  
3. การทุจริตในภาคเอกชน  
4. การทุจริตในหน่วยงานราชการ  
5. การทุจริตของนักการเมืองระดับชาติ  

 

การกระทาท่ีอยู่ในข่าย Conflict of interest ได้แก ่
 

รับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) คือการรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงาน
สรรพากรแล้วรับเงินจากผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าท่ีจัดซื้อแล้วไปรับไม้กอล์ฟจากร้านค้า เป็นต้น  

ใช้อิทธิพล (Influence Peddling) เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าท่ีเพื่อ
ส่งผลท่ีเป็นคุณแก่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม เป็นต้น  

 

ผลประโยชน์ทับซ้อนมีผลต่อการปฏิบัติงาน  
 

- เป็นบ่อเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ  
- สะท้อนการขาดหลักธรรมาภิบาล  
- เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  

 

รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนแบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ  
 

1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Aeceptance of Benefit) เช่นรับของขวัญ เงินสนับสนุน เงินท่ีลูกค้า
ของหน่วยงานบริจาคให้  

2. การท าธุรกิจกับตนเอง (Self Dealing) หรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของตนเอง เช่น มีส่วนได้
ส่วนเสียในสัญญาท่ีท ากับหน่วยงานต้นสังกัด  
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3. การท างานหลังออกจากต าแหน่งหน้าท่ีสาธารณะหรือหลังเกษียณไปแล้ว (Post Employ ment) 
เช่น ลาออกจากหน่วยงานไปทางานในหน่วยงานท่ีด าเนินธุรกิจท่ีตนเองเคยมีอ านาจควบคุมก ากับดูแล  

4. การท างานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) เช่นต้ังบริษัทด าเนินการธุรกิจท่ี
แข่งขันหรือรับงานจากต้นสังกัด  

5. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) เช่น ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์
ตนเอง  

6. การใช้สมบัติของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว (Using Employer s Property for Private 
Usage) เช่นการน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว  

7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork Barreling) เช่น รับ
มนตรีเจ้าสังกัดอนุมัติโครงการไปลงในเขตพื้นท่ีเลือกตั้งตนเองเพื่อใช้หาเสียง รวมถึงใส่ช่ือตนเองในฐานะ
รัฐมนตรี ส.ส. สมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินสาธารณะ เช่น
ถนนท่ีพักรอรถประจ าทาง อ้างเก็บน้า สวนสาธารณะ ท้ังนี้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองของต้น เป็นต้น  
 

ปัจจัย 3 ประการ ท่ีก่อให้เกิดความขัดแย้งกันระหวา่งผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม  
1. บุคคลด ารงต าแหน่งของรัฐท่ีต้องรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ  
2. เกิดภาวะผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจหรือการใช้ดุลพินิจ  
3. เกิดการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม  

 

การฉ้อราษฎร์บังหลวง (Corruptionป )  
1. พฤติกรรมหรือการกระท า ไม่กระท าตามกฎหมายท่ีก าหนดไว้ (Nonfeasance)  
2. การกระท าท่ีน้อยกว่าหรือไม่ดีเท่าท่ีกฎหมายระบุไว้ (Malfeasance)  
3. การกระท าเกินหรือมากกว่าท่ีกฎหมายก าหนดไว ้(Overfeasance)  
4. เคารพย าเกรงคนรวยคนมีอ านาจมากกว่าคนดี (Misfeasance)  

 

แนวทางการปฏิบัติตนเองของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  
- หลักนิติธรรม  
- หลักคุณธรรม  
- หลักความโปร่งใส  
- หลักการมีส่วนร่วม  
- หลักความรับผิดชอบ  
- หลักความคุ้มค่า  
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รูปแบบท่ัวๆไปของการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
1. รับสินบน  
2. คอร์รัปช่ัน  
3. ผลประโยชน์ทับซ้อน  
4. การนักยอกทรัพย์สินของรัฐ  
5. เอื้อประโยชน์เข้าตัวเอง พรรพวก หรือพี่น้อง  
6. จัดท าโครงการท่ีได้ผลประโยชน์ตอบแทนไม่คุ้มค่าเงินท่ีลงทุนไป  

 

ข้าราชการประจาท่ัวไป กิจกรรมท่ีมีความเสี่ยง  
1. การน าข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง  
2. หัวหน้าหน่วยงานซึง่ครอบครัวประกอบธุรกิจรบัเหมาก่อสร้างแต่งต้ังให้ญาติ/คนสนิท/คนท่ีมี

ความสัมพันธ์ฉันญาติขึ้นเป็นผู้อ านวยการกองพัสดุ  
3. การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานท่ีตนมีอ านาจ  
4. การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องส่ิงตอบแทน จากการปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบ  
5. การรับงานนอกหรือการท าธุรกิจท่ีเบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน  
6. การท างานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานท่ีมีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม  
7. การน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ามันด้วย  
8. การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว  
9. การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าท่ีประจ า  

...ฯลฯ...  
ประชาชน  
- การให้ค่าน้ าร้อนน้ าชาให้แก่เจ้าหน้าท่ีเพื่อแลกกับผลประโยชน์ท่ีจะได้รับ  

 

การป้องกันการทุจริต 
1. สร้างจิตส านึก ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดด้านจริยธรรม หากกระท าผิดถือว่าโกง  

- คอยเฝ้าระวังตรวจสอบ  
2. สินบน  

- ก าหนดราคาของขวัญ  
- การรับของขวัญ มีการจดบันทึกไว้  

3. เปิดเผยข้อมูล  
4. จับตาระวัง  
5. ก าหนดระยะเวลา  
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- ข้าราชการเกษียณอายุราชการ  
- หลีกเล่ียงสถานการณ์ท่ีจะมีสองบทบาทท่ีผลประโยชน์ขัดกัน  

 

4 กลไกกันโกง 
 

1. การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ  
2. พัฒนากฎหมายกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

- ด าเนินคดีรวดเร็ว  
- ไม่มีข้อยกเว้น  
- ไม่รอลงโทษ  
- ไม่ละเว้นโทษ  

3. ส่งเสริมสร้างพลังอ านาจทางสังคมให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่วมในการต้านทุจริตมากขึ้น  
4. การเสริมสร้างสังคมคุณธรรม ความดี สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา ส่วนราชการ และ   
    สังคม โดยการ  

- สร้างจิตส านึกสาธารณะ  
- สร้างค่านิยมเชิงบวก  
- ลดการกระท าทุจริต  
- มุ่งเน้นพัฒนาจิตใจ  
- ไม่เชิดชูวัตถุ  

 
การให้ – การรับของขวัญและผลประโยชน์ 

หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการด าเนินการตามนโยบายการให้และรับ  
ของขวัญ และผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการ  
พลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับ  
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  
เนื่องจากความเช่ือถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐว่า จะต้อง
ตัดสินใจและกระท าหน้าท่ี โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล หาก
ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ท่ีท าให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และการ
กระท าหน้าท่ีถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมท าลายความเช่ือถือไว้วางใจของประชาชน กระทบต่อความ
ถูกต้องชอบธรรมท่ีองค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  
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• อะไรคือของขวัญและประโยชน์อ่ืนใดท่ีใช้ในความหมายนี้  

 

ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง ส่ิงใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพย์สิน ส่ิงของ บริการหรือ
อื่นๆ ท่ีมีมูลค่า) ท่ีข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐให้และหรือได้รับท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และ
ผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ  

ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้  
ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง การต้อนรับ ให้ท่ีพัก 
การเดินทาง อุปกรณ์เครื่องใช้ เช่น ตัวอย่างสินค้า บัตรของขวัญ เครื่องใช้ส่วนตัว บัตรก านัล บัตรลดราคา
สินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น  

ของขวัญและประโยชน์อื่นใดท่ีคิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมายถึง ส่ิงใด ๆ 
หรือบริการใด ๆ ท่ีไม่สามารถคิดเป็นราคาท่ีจะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วย
ความชอบส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับ  
ประโยชน์มากกว่าคนอื่น ๆ  
 

ข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้-รับของขวัญและหรือผลประโยชน์อ่ืนใด
ในทางปฏิบัติ  

• เราจะจัดการอย่างไร  
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ มี ๓ ค าถาม ท่ีใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับ  

หรือไม่รับของขวัญและหรือผลประโยชน ์คือ  
1) เราควรรับหรือไม่  
2) เราควรรายงานการรับหรือไม ่ 
3) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม ่ 
 

• เราควรรับหรือไม่  
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสท่ีเราไม่สามารถปฏิเสธได้ หรือเป็น

การรับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกัน ใน
สังคม อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสท่ีไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งท่ีจะรับ  

1) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใด ๆ การรับเงินสดหรือส่ิงใด ๆ ท่ีสามารถ
เปล่ียนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบตัร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม และอาจเข้าข่ายการรับ
สินบน  

การถูกเสนอส่ิงใด ๆ นอกเหนือจากเงินนั้น ส่ิงท่ีควรนามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ  
คือ 
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- ท าไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนค าขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจ  

ในการปฏิบัติตนหรือไม่  
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ท่ีจะส่งผลต่อ  

การทางานในอนาคต  
ถ้าท่านท างานอยู่ในกลุ่มเส่ียง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายท่ีต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ เช่น งาน

ตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/อนุญาต
ต่าง ๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น  

2) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หากการรับก่อให้เกิด
ความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ แล้วผลประโยชน์ส่วนตน  
ท่ีได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการ  
ประพฤติโดยมิชอบ  

การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิชอบ และ
การทุจริตคอร์รัปช่ัน ในแต่ละส่วนราชการควรก าหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง 
โดยส่วนราชการท่ีอยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าท่ีท่ีเส่ียงต่อการประพฤติมิชอบ  ควรก าหนดนโยบายด้านนี้อย่าง
เคร่งครัดมากกว่าหน่วยงานอื่น ๆ หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานท่ีว่า “การกระท าและการ
ตัดสินใจใด ๆ จะต้องกระท าด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้อง
ผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม”  

ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใด ๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ ผลประโยชน์
ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ทาให้เกิดความส่ันคลอนความเช่ือถือไว้วางใจท่ี
ประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมประการส าคัญ สมาชิกท้ังหมดในสังคมต้อง
ได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐมีพันธะผูกพันท่ี
จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยกระท าและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อม
รับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมท่ีถูกต้อง เท่ียงธรรม ตลอดเวลาท่ีมีอาชีพรับข้าราชการไม่ว่าของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้นจะมีค่าเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันหรือพันธะกับผู้ให้ และอาจ
ก่อให้เกิดความเส่ือมศรัทธาต่อประชาชน  

 

เราต้องรายงานหรือไม่  
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตั์ดสินจากหลักการต่อไปนี้  

1) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมท้ังนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญหรือ
ประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลท่ีก าลังจะมาท าการค้า การสัญญาว่าจะให้-รับ กับองค์กรหรือบุคคลท่ี
จะขอทาใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่าง ๆ ฯลฯหน่วยงานควรก าหนดนโยบายด้านนี้ 
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ใหเ้คร่งครัดและมีกระบวนการท่ีช่วยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้อย่างเหมาะสม 
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็นทางการ 

2) บทบาทหน้าท่ีของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้น ๆ ทางานในขอบข่ายท่ีอ่อนไหวและต้องการ
ความเช่ือถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มท่ีเกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ท้ังจากระดับองค์กร 
และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้แน่ใจ
ท่ีสุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเท่ียงธรรม และจะไม่ถูกต้ังข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้ก าหนด
นโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ และมิได้ก าหนดให้รายงานการรับของขวัญและ
ผลประโยชน์ ท่านควรด ารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้น 
ๆ  
 

หลักการการก าหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ ควรจะต้องให้องค์กร
เก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า 3,๐๐๐ 
บาท ท้ังนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  

-ของขวัญท้ังหมดท่ีมีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป เครื่อง-ประดับ
โบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้น ๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กร ไม่ว่าจะมี
ค่าราคาเท่าใด  

-ของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า 3,๐๐๐ บาท ไม่ต้องรายงาน
และอาจเก็บเป็นของตนเองได้  

 

แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ  
ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน 3,๐๐๐ บาท ต้องรายงานหน่วยงาน

และลงทะเบียนไว้  
ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีมีค่าทางการตลาด ระหว่าง 3,001 – 15,000 บาท และเจ้าหน้าท่ีมี

ความจาเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐคน
นั้น ๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม ่ 

ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีมีค่าทางการตลาดมากกว่า 15,000 บาท ให้ส่งมอบเป็นทรัพย์สินของ
องค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะด ารงต าแหน่งเดิม 
ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีเพื่อนร่วมงานให้เมื่อ
เจ็บป่วย ฯลฯ  
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ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ คุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากผู้ให้คนเดียวกัน กลุ่ม

เดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลาย ๆ ครั้ง เมื่อรวมกันท้ังปีมีค่ามากกว่า 3,000 บาทต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างท่ีได้รับ   

ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคนต่างกลุ่ม เพื่อ
เป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่าสามพันบาทต้องรายงานของขวัญหรือ
ผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น  

ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชน องค์กร
เอกชน) ท่ีได้อย่างสม่ าเสมอ บ่อยครั้ง อาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน ก่อให้เกิดอคติ
ในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และคาดหวังว่าจะได้รับ
ของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ  

เงินสดหรือส่ิงใด ๆ ท่ีสามารถเปล่ียนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ต้องปฏิเสธไม่
รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ)  

 

เราจะเก็บรักษาไว้เองได้หรือไม่  
1) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน 3,000 บาท  
2) หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง 3,001 – 15,000  บาท ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่า 

ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐนั้น ๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม ่ 
3) หากราคามากกว่า 15,000 บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ และส่วนราชการ

พิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร  
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดย

ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๑๐๓)  
ข้อ 5 เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้  
(1) จากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนท่ีเหมาะสมตามฐานานุรูป  
(2) จากบุคคลอื่นราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท  

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท โดยมีความจาเป็นต้องรับเพื่อรักษาไมตรี 
มิตรภาพ ต้องแจ้งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานโดยทันทีที่สามารถกระท าได้  
 

หากมีความจาเป็นต้องรับเพราะเพ่ือรักษาไมตรี...จะท าอย่างไร  
 แจ้งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ วินิจฉัย  
 มีเหตุผล รับได้ - รับไว้  
 ไม่เหตุควรรับ - ส่งคืน ส่งคืนไม่ได้ มอบให้ส่วนราชการ  
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ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรีย่ไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔  
 

ข้อ22 เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไมก่ระท า
การดังต่อไปนี ้ 

(1) ใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าท่ีให้ปรากฏในการด าเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วยส่ิงพิมพ์
ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์ หรือส่ืออย่างอื่นหรอืด้วยวิธีการอื่นใด  

(2) ใช้ ส่ัง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยท าการเรี่ยไรให้หรือกระท าใน
ลักษณะให้ผู้นั้นอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธ หรือหลีกเล่ียงท่ีจะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม  

 

การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร 
 

การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น และพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติ ตาม
ประมวลจริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไล่ออก ขึ้นกับความร้ายแรงของการ ฝ่าฝืน
นอกจากนั้น หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น ๆ เข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉล ทุจริต และสามารถ
พิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐนั้น ๆ รับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรม 
ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการ
รับโทษทางอาญาด้วย  

-จาคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือ ท้ังจาท้ังปรับ  
 

• การรับของขวัญและผลประโยชน์: กุญแจแห่งความเสี่ยง  
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใด ๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติ มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ก่อให้เกิดการท าลายความเช่ือถือศรัทธาของประชาชนต่อภาครัฐและ
ต่อข้าราชการ  
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ประมวลจรยิธรรมข้าราชการพลเรือน 

 

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)  
 

ประมวลจรยิธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 ก าหนดให้มาตรฐานทาง
จริยธรรมและจรรยาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภทให้เป็นไป
ตามประมวลจริยธรรมท่ีก าหนดขึ้น ซึ่งส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งให้ส านักงาน ก.ค.ศ. ด าเนินการ
จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามค่านิยมหลัก (Core Value) 
9 ประการ ของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามท่ีผู้ตรวจการ
แผ่นดินให้ค าแนะน าให้หน่วยงานท้ังหลายถือปฏิบัติ  

จากความเป็นมาดังกล่าว ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้เสนอร่างประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษาในการประชุม ก.ค.ศ. เมื่อวันท่ี 27 พฤษภาคม 2552 ซึ่งท่ีประชุมพิจารณา และ
เห็นชอบร่างประมวลจริยธรรมฯดังกล่าวแล้ว โดยมีค่านิยมหลักก าหนดไว้ ดังนี ้ 

 

หมวด 3 ค่านิยมหลักของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ข้อ 4 บุคคลผู้ดารงต าแหน่งข้าราชการทุกต าแหน่งมีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายคุณธรรม

จริยธรรม อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนและผู้เรียนตามหลักธรรมาภิบาล โดยต้องยึดมั่นใน
ค่านิยมหลัก ดังนี้  

(1) ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาตามท่ีตนนับถือ  
(2) ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและจงรักภักดีต่อ

ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ์ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
(3) ต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าท่ีและต้องยึดถือประโยชน์ของผู้เรียนและประโยชน์

ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน หรือส่วนกลุ่ม  
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(4) มีจิตสานึกท่ีดี และมีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี เสียสละ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรวดเร็ว โปร่งใส

และสามารถตรวจสอบได้  
(5) ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัดกระทาในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และชอบด้วยกฎหมาย   

  (6) มีความซื่อสัตย์สุจริต ละเว้นการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ี ไม่กระท าการ
อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  

(7) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความถูกต้อง เท่ียงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ผู้เรียนและ
ประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  

*************************************** 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


