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ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict of interest) 

 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ การขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of interest) หมายถึง การใช้

อ านาจในการตัดสินใจที่มีความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพรรคพวก กับผลประโยชน์ส่วนรวม 
หรือ สถานการณ์ที่บุคคลผู้ด ารงต าแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ เช่น ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ผู้ด ารงต าแหน่ง
ระดับสูงในองค์กร ผู้ประกอบวิชาชีพครู หรือบุคคลที่มีบทบาทหลากหลายและบทบาทเหล่านั้นก็เกิดขัดกันเอง 
เช่น ผู้จัดการฝ่ายขายอาจมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และก็อาจมีหน้าที่ในทางกตัญญูกตเวทีต่อ
ญาติ พ่ีน้อง ที่เสนอขายสินค้าใดๆ เป็นต้น ต้องเลือกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ในวิชาชีพ ซ่ึง
ท าให้ตัดสินใจยากในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติได้ขัดกันของผลประโยชน์นี้สามารถเกิดขึ้นได้  แม้
ไม่ส่งผลทางจริยธรรมหรือความไม่เหมาะสมต่างๆและสามารถท าให้ทุเลาเบาบางลงได้ด้วยการตรวจสอบโดย
บุคคลภายนอก  

 
 ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นส่วนหนึ่งของการเร่ิมทุจริต  
  ค าว่า “ทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) หมายถึง “เพ่ือแสวงหาประโยชน์

ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น”  
  ค าว่า “ทุจริตต่อต าแหน่งหน้าที่” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 มาตรา 4 “การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในต าแหน่ง
หรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจท าให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีต าแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีต าแหน่ง
หรือหน้าที่นั้น หรือใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ เพ่ือแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบส าหรับตนเอง
หรือผู้อื่น”  

 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 2 
(พ.ศ. 2556 -2560)  

 คอร์รัปชั่น คือ การใช้อ านาจที่ได้รับความไว้วางใจในทางท่ีผิดเพ่ือประโยชน์ส่วนบุคคล  
 การทุจริตคอร์รัปชั่น คือ การใช้อ านาจหรืออิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่ที่ตนเองมีอยู่ เพ่ือเอ้ือ

ประโยชน์ให้แก่ตนเอง ญาติพ่ีน้อง และพวกพ้อง  
 
 สรุปทุจริต ก็คือการดาเนินการบางอย่างที่แสวงประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องที่กฎหมาย

ก าหนดให้รับโทษมากหรือน้อย และเป็นการกระท าที่ผิดศีลธรรม  
  

มูลเหตุส าคัญของการทุจริต  
 

 (1) เจ้าหน้าที่ขาดคุณธรรมและไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ  
 (2) ขาดกลไกในการลงโทษและการบังคับใช้กฎหมาย  
 (3) เจ้าหน้าที่ได้รับค่าตอบแทน หรือเงินเดือนต่ า ไม่สัมพันธ์กับหน้าที่รับผิดชอบ  
 (4) สภาพการทางานเปิดโอกาสเอื้ออ านวยต่อการกระท าทุจริต กระบวนการปฏิบัติงานมีช่องโหว่  
 
 

 



3 
 

ระดับการทุจริต  
 

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

 

การกระท าที่อยู่ในข่าย Conflict of interest ได้แก่ 
 

 รับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) คือการรับสินบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงาน
สรรพากรแล้วรับเงินจากผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วไปรับไม้กอล์ฟจากร้านค้า เป็นต้น  

 ใช้อิทธิพล (Influence Peddling) เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในต าแหน่งหน้าที่
เพ่ือส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม เป็นต้น  

 

ผลประโยชน์ทับซ้อนมีผลต่อการปฏิบัติงาน  
 

 - เป็นบ่อเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ  
 - สะท้อนการขาดหลักธรรมาภิบาล  
 - เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ  

 

รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนแบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ  
 

 1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Aeceptance of Benefit) เช่นรับของขวัญ เงินสนับสนุน เงินที่
ลูกค้าของหน่วยงานบริจาคให้  

 2. การท าธุรกิจกับตนเอง (Self Dealing) หรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของตนเอง เช่น มีส่วน
ได้ส่วนเสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานต้นสังกัด  

 3. การท างานหลังออกจากต าแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณไปแล้ว (Post Employ 
ment) เช่น ลาออกจากหน่วยงานไปทางานในหน่วยงานที่ด าเนินธุรกิจที่ตนเองเคยมีอ านาจควบคุมก ากับดูแล  

 4. การท างานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) เช่นตั้งบริษัทด าเนินการธุรกิจ
ที่แข่งขันหรือรับงานจากต้นสังกัด  

 5. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) เช่น ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อ
ประโยชน์ตนเอง  

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

 7. การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ทางการเมือง (Pork Barreling) เช่น 
รับมนตรีเจ้าสังกัดอนุมัติโครงการไปลงในเขตพ้ืนที่เลือกตั้งตนเองเพ่ือใช้หาเสียง รวมถึงใส่ชื่อตนเองในฐานะ
รัฐมนตรี ส.ส. สมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) เพ่ือแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สินสาธารณะ เช่น
ถนนที่พักรอรถประจ าทาง อ้างเก็บน้า สวนสาธารณะ ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ทางการเมืองของต้น เป็นต้น  
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 ปัจจัย 3 ประการ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่วนรวม  

  1. บุคคลด ารงต าแหน่งของรัฐที่ต้องรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ  
  2. เกิดภาวะผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจหรือการใช้ดุลพินิจ  
  3. เกิดการตัดสินใจเพ่ือประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม  

 

 การฉ้อราษฎร์บังหลวง (Corruptionป )  
  1. พฤติกรรมหรือการกระท า ไม่กระท าตามกฎหมายที่ก าหนดไว้ (Nonfeasance)  
  2. การกระท าที่น้อยกว่าหรือไม่ดีเท่าที่กฎหมายระบุไว้ (Malfeasance)  
  3. การกระท าเกินหรือมากกว่าที่กฎหมายก าหนดไว้ (Overfeasance)  
  4. เคารพย าเกรงคนรวยคนมีอ านาจมากกว่าคนดี (Misfeasance)  

 

 แนวทางการปฏิบัติตนเองของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
  - หลักนิติธรรม  
  - หลักคุณธรรม  
  - หลักความโปร่งใส  
  - หลักการมีส่วนร่วม  
  - หลักความรับผิดชอบ  
  - หลักความคุ้มค่า  
 
 รูปแบบทั่วๆไปของการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
  1. รับสินบน  
  2. คอร์รัปชั่น  
  3. ผลประโยชน์ทับซ้อน  
  4. การนักยอกทรัพย์สินของรัฐ  
  5. เอ้ือประโยชน์เข้าตัวเอง พรรพวก หรือพ่ีน้อง  
  6. จัดท าโครงการที่ได้ผลประโยชน์ตอบแทนไม่คุ้มค่าเงินท่ีลงทุนไป  

 

 ข้าราชการประจาทั่วไป กิจกรรมที่มีความเสี่ยง  
  1. การน าข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง  
  2. หัวหน้าหน่วยงานซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่งตั้งให้ญาติ/คนสนิท/คน

ที่มีความสัมพันธ์ฉันญาติขึ้นเป็นผู้อ านวยการกองพัสดุ  
  3. การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอ านาจ  
  4. การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทน จากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความ

รับผิดชอบ  
  5. การรับงานนอกหรือการท าธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน  
  6. การท างานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม  
  7. การน ารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ามันด้วย  
  8. การน าบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพ่ือการส่วนตัว  
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  9. การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจ า  
...ฯลฯ...  

 ประชาชน  
  - การให้ค่าน้ าร้อนน้ าชาให้แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือแลกกับผลประโยชน์ที่จะได้รับ  

 

การป้องกันการทุจริต 
 1. สร้างจิตส านึก ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นเรื่องผิดด้านจริยธรรม หากกระท าผิดถือว่าโกง  

- คอยเฝ้าระวังตรวจสอบ  
 2. สินบน  

- ก าหนดราคาของขวัญ  
- การรับของขวัญ มีการจดบันทึกไว้  

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

 

4 กลไกกันโกง 
 

 1. การสร้างความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคส่วนต่างๆ  
 2. พัฒนากฎหมายกฎระเบียบที่เก่ียวข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  

 - 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 และผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรือนและเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ในประมวลจริยธรรมข้าราชการ  
พลเรือน ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการของส่วนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับ  
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  
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เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐว่า จะต้อง
ตัดสินใจและกระท าหน้าที่ โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลัก ปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล หาก
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ท าให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และการ
กระท าหน้าที่ถือว่าเป็นการประพฤติมิชอบ ย่อมท าลายความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชน กระทบต่อความ
ถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริหารราชการรวมทั้งกระทบต่อกระบวนการปกครองในระบอบ
ประชาธิปไตย  

6  
• อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในความหมายนี ้ 

 

 ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่งใด ๆ หรือบริการใด ๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริการ
หรืออ่ืนๆ ที่มีมูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และ
ผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ  

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

 ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่ง
ใด ๆ หรือบริการใด ๆ ที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาท่ีจะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัว การปฏิบัติด้วย
ความชอบส่วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับ  
ประโยชน์มากกว่าคนอ่ืน ๆ  
 

 ข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้-รับของขวัญและหรือผลประโยชน์อื่น
ใดในทางปฏิบัต ิ 

 • เราจะจัดการอย่างไร  
  การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ มี ๓ ค าถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับ  

หรือไม่รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ คือ  
   1) เราควรรับหรือไม่  
   2) เราควรรายงานการรับหรือไม่  
   3) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่  
 

 • เราควรรับหรือไม่  
  ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้ 

หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติ
กัน ในสังคม อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ  

   1) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านจะต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใด ๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใด 
ๆ ที่สามารถเปลี่ยนกลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม และอาจเข้า
ข่ายการรับสินบน  

   การถูกเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรนามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ  
คือ 

 7  
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  - ท ำไมเขำจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนค ำขอบคุณ กำรเสนอให้มีผลต่อกำรตัดสินใจ  
ในกำรปฏิบัติตนหรือไม่  

  - ควำมประทับใจของท่ำนต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อ  
กำรทำงำนในอนำคต  

 ถ้าท่านท างานอยู่ในกลุ่มเสี่ยง อ่อนไหว หรืออยู่ในข่ายที่ต้องได้รับความไว้วางใจเป็นพิเศษ เช่น 
งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพต่าง ๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/
อนุญาตต่าง ๆ ฯลฯ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกว่าบุคคลกลุ่มอ่ืน  

   2) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หากการ
รับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ แล้วผลประโยชน์ส่วนตน  
ที่ได้รับกลายเป็นมีอิทธิพลต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการ  
ประพฤติโดยมิชอบ  

 การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิชอบ 
และการทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนรำชกำรควรก ำหนดนโยบำยกำรรับของขวัญและผลประโยชน์ของ
ตนเอง โดยส่วนรำชกำรที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้ำที่ที่เสี่ยงต่อกำรประพฤติมิชอบ ควรก ำหนดนโยบำยด้ำนนี้อย่ำง
เคร่งครัดมำกกว่ำหน่วยงำนอ่ืน ๆ หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพ้ืนฐานที่ว่า “การกระท าและการ
ตัดสินใจใด ๆ จะต้องกระท าด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้อง
ผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม”  

 ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใด ๆ ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบ 
ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอ่ืน ทาให้เกิดความสั่นคลอนความเชื่อถือ
ไว้วางใจที่ประชาสังคมมีต่อภาครัฐ และท าให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคมประการส าคัญ สมาชิกทั้งหมดใน
สังคมต้องได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิปไตย ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะ
ผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยกระท าและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส ความพร้อม
รับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้อง เที่ยงธรรม ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับข้าราชการไม่ว่าของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้นจะมีค่าเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันหรือพันธะกับผู้ให้ และอาจ
ก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน  

 

 เราต้องรายงานหรือไม่  
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้  

  1) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เก่ียวข้อง เช่น ประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับ
ของขวัญหรือประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรือบุคคลที่ก าลังจะมาท าการค้า การสัญญาว่าจะให้-รับ กับ
องค์กรหรือบุคคลที่จะขอทาใบอนุญาตหรือรับการตรวจสอบด้านต่าง ๆ ฯลฯหน่วยงานควรก าหนดนโยบาย
ด้านนี้ 
 ให้เคร่งครัดและมีกระบวนการที่ช่วยให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ได้
อย่างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด  ๆ ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็น
ทางการ 

  2) บทบาทหน้าที่ของท่านในองค์กร : ถ้าข้าราชการนั้น ๆ ทางานในขอบข่ายที่อ่อนไหวและ
ต้องการความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เก่ียวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับ
องค์กร และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควร
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ให้แน่ใจที่สุดว่าตัวท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรม และจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้
ก าหนดนโยบายเกี่ยวกับการห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ และมิได้ก าหนดให้รายงานการรับของขวัญ
และผลประโยชน์ ท่านควรด ารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้น ๆ  
 

 หลักการการก าหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อ่ืนใดควรต้องรายงานหรือไม่  ควรจะต้องให้
องค์กรเก็บรักษาไว้หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า 
3,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ  เรื่อง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  

  -ของขวัญทั้งหมดท่ีมีค่าทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร์ เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป เครื่อง-
ประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กหรือเป็นเรื่องเล็กน้อย ของขวัญนั้น ๆ ย่อมเป็นทรัพย์สินขององค์กร ไม่
ว่าจะมีค่าราคาเท่าใด  

  -ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า 3,๐๐๐ บาท ไม่ต้อง
รายงานและอาจเก็บเป็นของตนเองได้  

 

 แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ  
  ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน 3,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน

หน่วยงานและลงทะเบียนไว้  
  ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาด ระหว่าง 3,001 – 15,000 บาท และ

เจ้าหน้าที่มีความจาเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐคนนั้น ๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่  

  ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดมากกว่า 15,000 บาท ให้ส่งมอบเป็น
ทรัพย์สินขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานในขณะ
ด ารงต าแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่
เพ่ือนร่วมงานให้เมื่อเจ็บป่วย ฯลฯ  

  ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ คุณค่ารวมของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คนเดียวกัน 
กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลาย ๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า 3,000 บาทต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ   

  ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์จากผู้รับบริการ แม้จะต่างคนต่าง
กลุ่ม เพ่ือเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่าสามพันบาทต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น  

  ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับเพ่ือเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชน 
องค์กรเอกชน) ทีไ่ด้อย่างสม่ าเสมอ บ่อยครั้ง อาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน 
ก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และ
คาดหวังว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ  

  เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ (ตัวอย่างเช่น หุ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี่) ต้อง
ปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ)  

 
 



9 
 

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

ตัดสินว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้น ๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่  
  3) หากราคามากกว่า 15,000 บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ และส่วน

ราชการพิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร 
  
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดย

ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๑๐๓)  
 ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้  
  (1) จากญาติ ซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป  
  (2) จากบุคคลอ่ืนราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท  

การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท โดยมีความจาเป็นต้องรับเพื่อรักษาไมตรี 
มิตรภาพ ต้องแจ้งผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานโดยทันทีที่สามารถกระท าได้  
 

หากมีความจ าเป็นต้องรับเพราะเพื่อรักษาไมตรี...จะท าอย่างไร  
 แจ้งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ วินิจฉัย  
 มีเหตุผล รับได้ - รับไว้  
 ไม่เหตุควรรับ - ส่งคืน ส่งคืนไม่ได้ มอบให้ส่วนราชการ  

 
 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔  
 

 ข้อ 22 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่
กระท าการดังต่อไปนี้  

  (1) ใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการด าเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วย
สิ่งพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์ หรือสื่ออย่างอ่ืนหรือด้วยวิธีการอ่ืนใด  

  (2) ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยท าการเรี่ยไรให้หรือกระท า
ในลักษณะให้ผู้นั้นอยู่ในภาวะจ ายอมไม่สามารถปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยท าการเรี่ยไรไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม  

 

การฝ่าฝืนกฎนี้มีโทษอย่างไร 
 

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

 -จ าคุกไม่เกิน 3 ปี หรือ ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรือ ทั้งจาทั้งปรับ  
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 • การรับของขวัญและผลประโยชน์: กุญแจแห่งความเสี่ยง  
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใด ๆ เป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติ มีอิทธิพลต่อ
การตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ก่อให้เกิดการท าลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต่อภาครัฐและ
ต่อข้าราชการ  
 

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)  
 
 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 

 ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 ก าหนดให้มาตรฐาน
ทางจริยธรรมและจรรยาของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้
เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น ซ่ึงส านักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งให้ส านักงาน ก.ค.ศ. 
ด าเนินการจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาให้เป็นไปตามค่านิยมหลัก 
(Core Value) 9 ประการ ของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินให้ค าแนะน าให้หน่วยงานทั้งหลายถือปฏิบัติ  

 จากความเป็นมาดังกล่าว ส านักงาน ก.ค.ศ. ได้เสนอร่างประมวลจริยธรรมและจรรยาข้าราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษาในการประชุม ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 ซึ่งที่ประชุมพิจารณา และ
เห็นชอบร่างประมวลจริยธรรมฯดังกล่าวแล้ว โดยมีค่านิยมหลักก าหนดไว้ ดังนี้  

 

หมวด 3 ค่านิยมหลักของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
 ข้อ 4 บุคคลผู้ดารงต าแหน่งข้าราชการทุกต าแหน่งมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย

คุณธรรมจริยธรรม อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนและผู้เรียนตามหลักธรรมาภิบาล โดยต้อง
ยึดมั่นในค่านิยมหลัก ดังนี้  

 (1) ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาตามท่ีตนนับถือ  
 (2) ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขและ

จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
 (3) ต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่และต้องยึดถือประโยชน์ของผู้เรียนและ

ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน หรือส่วนกลุ่ม  
 (4) มีจิตส านึกที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว 

โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  
 (5) ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และชอบด้วยกฎหมาย   
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  (6) มีความซื่อสัตย์สุจริต ละเว้นการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ ไม่
กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  

 (7) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความถูกต้อง เที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ผู้เรียนและ
ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม  

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


