คู่มือเกีย่ วกับการปฏิบตั ิงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต ๒

กลุ่มงานวินยั และนิติการ
กลุ่มบริ หารงานบุคคล

คำนำ
คู่มื อเกี่ ยวกับ การปฏิ บ ตั ิงานเพื่ อ ป้ องกันผลประโยชน์ ท ับ ซ้อนของส านักงานเขตพื้ น ที่ การศึ กษา
ประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต ๒ ได้รวบรวมหลักการ แนวคิด พร้อมกรณี ตวั อย่างเพื่อการบริ หารจัดการ
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สาธารณะที่ มีผลต่อการปฏิ บตั ิ หน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ ภาครั ฐ
ซึ่ ง เป็ นสถานการณ์ ที่ เจ้า หน้าที่ ข องรั ฐมี ผลประโยชน์ ส่ วนตน และได้ใช้อิ ท ธิ พ ลตามอานาจหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบที่มีเพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลกระทบต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ในหลาย
รู ปแบบไม่แต่เฉพาะในรู ปของตัวเงินหรื อทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆที่ไม่ใช่ในรู ปตัวเงิน
หรื อทรัพย์สินด้วย
คู่มือเล่มนี้ จะนาเสนอถึงหลักการ แนวคิด กรณี ตวั อย่างพร้อมข้อเสนอแนวทางนาไปปรับใช้ในการ
บริ หารจัดการผลประโยชน์ทบั ซ้อนเพื่อลดปัญหาการทุจริ ตประพฤติมิชอบ ให้หมดไปในที่สุด
หวังเป็ นอย่างยิ่งว่าคู่มือเล่มนี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อผูบ้ ริ หาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงาน
เขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ราษฎร์ ธ านี เขต ๒ ทุ ก ระดับ ทุ ก คน รวมทั้ง ผู ท้ ี่ ส นใจศึ ก ษาแนวทาง
เกี่ ย วกับ การปฏิ บ ัติ ง านเพื่ อ ป้ อ งกัน ผลประโยชน์ ท ับ ซ้ อ นในการบริ ห ารและเพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บ ัติ ง าน
มีประสิ ทธิ ภาพสู งสุ ดต่อไป

กลุ่มงานวินยั และนิติการ
กลุ่มบริ หารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ ธานี เขต ๒
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ผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน (Conflict Of Interests Of Interests )
ผลประโยชน์ ท ับ ซ้ อน หรื อความขัดแย้งกัน ระหว่างผลประโยชน์ ส่ วนตนและผลประโยชน์ ส าธารณะ
(Conflict of interest : COI) เป็ นประเด็นปั ญหาทางการบริ หารภาครัฐในปั จจุบ ันที่ เป็ นต้นเหตุ ของปั ญหา
การทุจริ ตประพฤติมิชอบที่รุนแรงขึ้น และสะท้อนปั ญหาการขาดหลักธรรมภิบาลและเป็ นอุ ปสรรคต่อการ
พัฒนาประเทศ
ความหมาย
สถานการณ์ ห รื อการกระท าของบุ ค คล (ไม่ ว่า จะเป็ นนัก การเมื อ ง ข้าราชการ พนัก งานบริ ษ ั ท
ผูบ้ ริ หาร ) มี ผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ ยวข้อง จนส่ งผลกระทบต่อการตัดสิ นใจหรื อการปฏิ บตั ิหน้าที่
ในตาแหน่ งนั้น การกระทาดังกล่ าวอาจเกิ ดขึ้ นโดยรู ้ ตวั หรื อไม่ รู้ตวั ทั้งเจตนาหรื อไม่เจตนาหรื อบางเรื่ อง
เป็ นการปฏิ บตั ิสืบต่อกันมาจนไม่เห็ นว่าจะเป็ นสิ่ งผิดแต่อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี้ เป็ นการกระทาความผิด
ทางจริ ยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ตอ้ งคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่ วนรวม)เป็ นหลัก
แต่กลับตัดสิ นใจปฏิบตั ิหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรื อพวกพ้อง (สานักงาน ก.พ.)
ประเภทของผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน
ผลประโยชน์ ท ั บ ซ้ อ น (Conflict of Interests) องค์ ก รสากล คื อ Organization for Economic
Cooperation and Development (OECD) นิ ย ามว่ า เป็ นความทับ ซ้ อ นระหว่า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนและ
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน มี ๓ ประเภท คือ
๑. ผลประโยชน์ทบั ซ้อนที่เกิดขึ้นจริ ง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และ
สาธารณะเกิดขึ้น
๒. ผลประโยชน์ท บั ซ้อนที่ เห็ น (perceived & apparent) เป็ นผลประโยชน์ทบั ซ้อ นที่ คนเห็ นว่ามี
แต่จริ งๆ อาจไม่มีก็ได้ ถ้าจัดการผลประโยชน์ท บั ซ้อนประเภทนี้ อย่างขาดประสิ ทธิ ภาพก็อาจนามาซึ่ งผลเสี ย
ไม่ น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ท บั ซ้อนที่ เกิ ดขึ้ นจริ ง จึงแสดงให้เห็ น ว่าเจ้าหน้าที่ ไม่ เพี ยงแต่จะต้อง
ประพฤติตนอย่างมีจริ ยธรรมเท่านั้นแต่ตอ้ งทาให้คนอื่น ๆ รับรู ้และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริ ง
๓. ผลประโยชน์ทบั ซ้อนที่เป็ นไปได้ (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่ มีในปั จจุบนั อาจจะทับ
ซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต
หน้ าทีท่ บั ซ้ อน (conflict of duty)
หน้าที่ทบั ซ้อน (conflict of duty) หรื อผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competing interests) มี ๒ ประเภท
๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็ นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
และ เป็ นคณะกรรมการด้านวินยั และจริ ยธรรมประจาหน่ วยงานด้วย ปั ญหาจะเกิ ดเมื่อไม่สามารถแยกแยะ
บทบาทหน้าที่ท้ งั สองออกจากกันได้ อาจทาให้การทางานไม่มีประสิ ทธิ ภาพ หรื อ เกิดความผิดพลาดได้ง่าย
โดยปกติหน่ วยงานจะมีกลไกป้ องกันปั ญหานี้ โดยการแยกแยะบทบาทหน้าที่ ต่างๆ ให้ชดั เจน แต่ก็อาจมี
ปั ญหาเกิดขึ้นได้ โดยเฉพาะอย่างยิง่ ในหน่วยงานที่มีบุคลากรไม่มาก หรื อมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถ
ทางานบางอย่างที่คนอื่นๆ ไม่สามารถทาได้
๒

๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ งบทบาท และการทาบทบาท
หน้าที่ในหน่ วยงานหนึ่ งนั้น ทาให้ได้ขอ้ มูลภายในบางอย่างที่อาจนามาใช้เป็ นประโยชน์แก่การทาบทบาท
หน้า ที่ ใ ห้ แ ก่ อี ก หน่ วยงานหนึ่ ง ได้ผลเสี ย คื อ ถ้าน าข้อ มู ล มาใช้ก็ อาจเกิ ด การประพฤติ มิ ช อบ หรื อความ
ลาเอียงหรื ออคติต่อคนบางกลุ่ม จึงถือว่าหน้าที่ทบั ซ้อนเป็ นปั ญหาผลประโยชน์ทบั ซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลัก
การจัดการแบบเดี ยวกัน นั่น คื อ การตัดสิ น ใจท าหน้าที่ ต้องเป็ นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อนก็สามารถนามาจัดการกับหน้าที่ทบั ซ้อนได้
ความหมายและประเภทของการขัดกันระหว่ างประโยชน์ ส่วนบุคคลกับประโยชน์ ส่วนรวม
ความขัด แย้ง (Conflict) สถานการณ์ ที่ ข ั ด กั น ไม่ ล งรอยเป็ นเหตุ ก ารณ์ อ ั น เกิ ด ขึ้ นเมื่ อ บุ ค คล
ไม่ส ามารถตัดสิ นใจกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ ง ความขัดแย้งอาจเกิ ดขึ้ นได้จากความไม่ ล งรอยกันในเรื่ อง
ความคิดแนวทางปฏิบตั ิ หรื อผลประโยชน์
ผลประโยชน์ ส่ วนตน (Private Interests) เป็ นผลตอบแทนที่ บุ คคลได้รั บ โดยเห็ น ว่ามี คุ ณ ค่ าที่ จ ะ
สนองตอบความต้องการของตนเองหรื อของกลุ่มที่ ตนเองเกี่ ยวข้อง ผลประโยชน์จึงเป็ นสิ่ งจูงใจให้คนเรา
มีพฤติกรรมต่างๆ เพื่อสนองความต้องการทั้งหลาย
ผลประโยชน์ส่ วนรวมหรื อผลประโยชน์ ส าธารณะ (Public Interests) หมายถึ ง สิ่ งใดก็ ตามที่ ให้
ประโยชน์ สุข แก่ บุ คคลทั้งหลายในสั งคม ผลประโยชน์ส าธารณะยังหมายรวมถึ งหลักประโยชน์ ต่อมวล
สมาชิกในสังคม
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์ ส่วนรวม (Conflict Of Interests)
เป็ นสถานการณ์ ที่ บุ ค คลในฐานะพนัก งานหรื อเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ใช้ตาแหน่ ง หรื ออ านาจหน้าที่
ในการแสวงประโยชน์ แก่ ตนเอง กลุ่ ม หรื อพวกพ้อง ซึ่ งเป็ นการละเมิ ดทางจริ ยธรรม และส่ งผลกระทบ
หรื อความเสี ยหายต่อประโยชน์สาธารณะ คาอื่นที่มีความหมายถึงความขัดแย้งกันแห่ งผลประโยชน์ส่วนตน
และส่ วนรวม ได้แก่ การมี ผลประโยชน์ ท บั ซ้ อน ความขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ ของผูด้ ารงตาแหน่ ง
สาธารณะ และรวมถึงการคอร์ รัปชัน่ เชิงนโยบาย
ปัจจัยทีท่ าให้ เกิดผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน
เจ้า หน้า ที่ รัฐ มี ค วามสั ม พัน ธ์ ก ับ รั ฐ ๒ สถานะ คื อ ๑.) เป็ นผูใ้ ช้อานาจรั ฐ และ ๒.) ประชาชน
ในฐานะผูใ้ ช้อานาจรัฐ เจ้าหน้าที่รัฐจะทาอะไรต้องมีกฎหมายให้อานาจ และในฐานะประชาชนเจ้าหน้าที่รัฐ
จะทาอะไรก็ได้ถา้ ไม่มีกฎหมายห้าม ดังนั้นในการปฏิ บตั ิหน้าที่ราชการ เจ้าหน้าที่รัฐต้องแยกเรื่ องตาแหน่ ง
หน้าที่ ก ับ เรื่ องส่ วนตัวออกจากกัน ห้ามกระท าการใดที่ ข ดั กัน ระหว่างประโยชน์ ส่ วนตนกับ ประโยชน์
ส่ วนรวม และเจ้าหน้าที่รัฐจะต้องหลีกเลี่ยงปัจจัยที่ทาให้เกิดผลประโยชน์ทบั ซ้อน ดังนี้
๒. มีฐานความคิดในลักษณะบูรณาการ ไม่สามารถแยกแยะระหว่างเรื่ องส่ วนตัวกับเรื่ องส่ วนรวม
ออกจากกันได้อย่างสิ้ นเชิง
๒. มีฐานความคิดในเรื่ องการตอบแทนบุญคุณ
๓. มีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินที่สุรุ่ยสุ ร่ายรายรับไม่สมดุลกับรายจ่าย
๓

๔. มีความจาเป็ นในการรักษาตัวรอด เพื่อลดการเผชิ ญปัญหา เน้นเรื่ องวัตถุนิยมการอยากมีอยากได้
๕ .โครงสร้างทางการบริ หาร และการมีระบบการตรวจสอบถ่วงดุล ฝ่ ายตรวจสอบยังขาดความเข้าใจ
และระบบการตรวจสอบยังไม่มีประสิ ทธิ ภาพ
๖. ปัจจัยด้านกฎหมาย บทลงโทษทางกฎหมาย ยังไม่เพียงพอต่อการป้ องกันและปราบปราม
จุดเสี่ ยงของผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน
๑. การปฏิสัมพันธ์กบั ภาคเอกชน
๒. การทาสัญญาจัดซื้ อจัดจ้าง
๓. การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทางาน
๔. การอนุมตั ิ / อนุญาต ใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ
๕. การกระจายงบประมาณ
๖. การปรับการลงโทษ
๗. การให้เงินหรื อสิ่ งของช่วยเหลือผูเ้ ดือดร้อน การตัดสิ นข้อพิพาท
๘. การรับของขวัญของกานัลจากผูท้ ี่มารับบริ การที่เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิหน้าที่
พฤติกรรมทีเ่ ข้ าข่ ายผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน
เจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีจิตสานึกในการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการโดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตนเสมอ ตัวอย่างพฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทบั ซ้อนหรื อเข้าข่ายความขัดแย้งระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๑ . การรั บ ของขวัญ หรื อ การรั บ ประโยชน์ เป็ นการรั บ ของขวั ญและความสะดวกสบายที่ เกิ น
ความเหมาะสม ซึ่ งมีผลต่อการตัดสิ นใจการปฏิบตั ิงานในหน้าที่ ในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผูใ้ ห้ของขวัญ
๒. การแสวงหาประโยชน์ ใ ห้ ก ับ ตนเอง ครอบครั ว หรื อ พวกพ้อ ง เป็ นการใช้ ต าแหน่ ง หน้ าที่
เพื่อตนเองมีส่วนได้ส่วนเสี ยในสัญญาที่ทากับหน่วยงานต้นสังกัด โดยเฉพาะการจัดซื้ อจัดจ้าง
๓. การทางานหลังเกษียน เป็ นการทางานหลังออกจากราชการ โดยใช้ความรู ้ประสบการณ์ หรื อ
อิทธิ พลจากที่เคยปฏิ บตั ิหน้าที่ราชการมารับงาน หรื อเอาประโยชน์ให้กบั ตนเองหรื อพวกพ้อง หรื อลาออก
จากราชการเพื่อไปทางานในหน่วยงานที่ดาเนินกิจการประเภทเดียวกัน
๔ . การทางานพิเศษ เป็ นที่ปรึ กษาหรื อตั้งบริ ษทั ดาเนินธุ รกิจที่แข่งขันหรื อรับงานจากหน่วยงานต้นสังกั ด
๕. การรับรู ้ขอ้ มูลภายใน เป็ นการนาข้อมูลลับของทางราชการไปเปิ ดเผย เพื่อรับสิ่ งตอบแทนที่อาจ
เป็ นเงินหรื อประโยชน์อื่นๆ หรื อนาข้อมูลของทางราชการไปเปิ ดเผยให้แก่ญาติ หรื อพวกพ้อง เพื่อแสวงหา
ประโยชน์ จากข้อมูลเหล่านั้น
๖. การนาทรัพย์สินของหน่ วยงานไปใช้ชวั่ คราวในกิ จการที่เป็ นของส่ วนตนเป็ นการนาทรัพย์สิ น
ของหน่วยงานไปใช้ในงานส่ วนตัว
๗. การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมืองเป็ นการใช้งบสาธารณะ
ในการหาเสี ยง
๔

หลักการจัดการผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน
๑. ปกป้องประโยชน์สาธารณะ
การปฏิบตั ิหน้าที่ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตัวมาแทรกซ้อนรวมถึงความเห็ นและทัศนคติส่วนบุคคล
มีความเป็ นกลางไม่มีอคติ
๒. สนับสนุนความโปร่ งใสและความพร้อมรับผิด
เปิ ดโอกาสให้มีการตรวจสอบ หรื อการเปิ ดเผยผลประโยชน์ส่วนตัว หรื อความสัมพันธ์ที่อาจมีผล
ต่อการปฏิบตั ิหน้าที่
๓. ส่ งเสริ มความรับผิดชอบส่ วนบุคคลและปฏิบตั ิตนเป็ นแบบอย่าง
การปฏิบตั ิตนที่ยึดหลักคุณธรรมและความเป็ นมื ออาชีพของเจ้าหน้าที่ในการหลีกเลี่ยงผลประโยชน์
ทับซ้อนโดยเฉพาะผูบ้ ริ หารต้องเป็ นแบบอย่าง
๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร
สร้างสภาพแวดล้อมที่สนับ สนุ นการหลี กเลี่ ยงประโยชน์ทบั ซ้อนและสร้ างวัฒนธรรมแห่ งความ
ซื่อสัตย์
แนวทางการจัดการป้ องกันผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน
การให้ – การรับของขวัญ และผลประโยชน์
หลัก การและแนวคิ ดนี้ ส ามารถประยุก ต์ใช้ป ระกอบการดาเนิ น การตามนโยบายการให้และรั บ
ของขวัญ และผลประโยชน์ ข องข้า ราชการและเจ้า หน้ า ที่ ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สุ ราษฎร์ ธ านี เขต ๒ ในประมวลจริ ย ธรรมของข้าราชการส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษา
สุ ราษฎร์ ธานี เขต ๒ ข้อ ๔.๒ )๑ )๒ กาหนดว่า ห้ามข้าราชการทุกคนปฏิ บตั ิในสิ่ งต่อไปนี้ รับของขวัญทั้ง
ในรู ปของเงินและสื่ งของจากผูม้ าติด ต่อ ห้ามรับรางวัลจากเจ้าหน้าที่รัฐอื่นที่มาติดต่องานซึ่ งตนเองได้ทาไป
ในหน้าที่ และประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ เรื่ องหลักเกณฑ์การรั บ
ทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
เจตนารมณ์
เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบตั ิงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครั ฐ
คาดหวังว่าจะต้องตัดสิ นใจ และกระทาหน้าที่โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็ นหลัก ปราศจากผลประโยชน์
ส่ วนบุ ค คล หากข้า ราชการและเจ้า หน้าที่ ภาครั ฐคนใดรั บ ของขวัญ และผลประโยชน์ ที่ ท าให้มี อิ ท ธิ พ ล
ต่ อการตัดสิ น ใจและการกระท าหน้า ที่ ถื อ ว่าเป็ นการประพฤติ มิ ช อบ ย่อมท าลายความเชื่ อถื อไว้วางใจ
ของประชาชน กระทบต่อความถูกต้องชอบธรรมที่องค์กรภาครัฐยึดถือในการบริ หารราชการ รวมทั้งกระทบ
ต่อกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย

๕

อะไรคือของขวัญและประโยชน์ อื่นใดในความหมายนี้
ของขวัญและประโยชน์อื่นใด หมายถึง สิ่ งใด ๆ หรื อบริ การใด ๆ (เงิน ทรัพย์ สิ นสิ่ งของบริ การหรื ออื่น ๆ ที่
มีมูลค่า) ที่ขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรื อได้รับ ที่นอกเหนื อจาก เงินเดือนรายได้ และของขวัญ
และผลประโยชน์อื่นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็ นเงิน หรื ออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้
ของขวัญ ที่ ส ามารถคิ ด ราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึ ง สิ นค้ า บริ โภค ความบั น เทิ ง
การต้อนรั บ ให้ที่ พ ัก การเดิ นทาง อุ ป กรณ์ เครื่ องใช้ เช่ น ตัวอย่างสิ นค้า บัตรของขวัญ เครื่ องใช้ส่ วนตัว
บัตรกานัล บัตรลดราคาสิ นค้าหรื อบริ การ และเงิน เป็ นต้น
ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็ นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่ งใด ๆ
หรื อ บริ ก ารใด ๆ ที่ ไ ม่ ส ามารถคิ ด เป็ นราคาที่ จ ะซื้ อ ขายได้ เช่ น การให้ บ ริ ก ารส่ ว นตัว การปฏิ บ ัติ ด้ว ย
ความชอบส่ วนตน การเข้าถึงประโยชน์หรื อการสัญญาว่าจะให้หรื อการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่า
คนอื่น ๆ
ข้ อเสนอแนะในการพิจารณาเกีย่ วกับการให้ -รับของขวัญและ หรื อผลประโยชน์ อื่นใด
การจะรับของขวั ญและหรื อผลประโยชน์ ใด ๆ มี ๓ คาถาม ที่ใช้เพื่อประกอบการการตัดสิ นใจว่า
จะรับหรื อไม่รับของขวัญและหรื อผลประโยชน์ คือ
๑) ควรรับหรื อไม่
๒) ควรรายงานการรับหรื อไม่
๓) สามารถเก็บไว้เป็ นของตนเองได้หรื อไม่
๑. ควรรับหรื อไม่
ตามหลัก การทางจริ ยธรรม แม้ว่าจะไม่ ค วรรั บ แต่มี ห ลายโอกาสที่ เราอาจไม่ ส ามารถปฏิ เสธได้
หรื อเป็ นการรั บ ในโอกาสที่ เหมาะสมตามขนบธรรมเนี ย มประเพณี หรื อให้ก ันตามมารยาทที่ ป ฏิ บ ตั ิ ก ัน
ในสังคม อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เหมาะสมอย่างยิง่ ที่จะรับ
๑) ถ้าเป็ นการให้เงินจะต้องปฏิ เสธไม่ว่าจะเป็ นโอกาสใด ๆ การรับเงินสด หรื อสิ่ งใด ๆ ที่สามารถ
เปลี่ยนกลับมาเป็ นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ ้น พันธบัตร เป็ นการฝ่ าฝื นประมวลจริ ยธรรม และอาจเข้าข่ายการ
รับสิ นบน การถูกเสนอสิ่ งใด ๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่ งที่ควรนามาเป็ นเหตุผลในการตัดสิ นใจ คือ
- ทาไมเขาจึงเสนอให้ เช่ น ให้แทนคาขอบคุ ณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิตน
หรื อไม่
- ความประทับ ใจของเราต่อของขวัญ และหรื อผลประโยชน์ ที่ จะส่ งผลต่อการทางานในอนาคต
ถ้าทางานอยูใ่ นกลุ่มเสี่ ยง อ่อนไหว หรื ออยูใ่ นข่ายที่ตอ้ งได้รับความไว้วางใจเป็ นพิเศษ เช่ น งานตรวจสอบ
ภายใน และงานตรวจคุณภาพต่าง ๆ การจัดซื้ อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรื อการอนุ มตั ิ /อนุ ญาตต่าง ๆ ฯลฯ
จะต้องปฏิบตั ิตามนโยบาย และหลักจริ ยธรรมเรื่ องนี้ มากกว่า บุคคลกลุ่มอื่น
๒) การรับ ก่ อให้เกิ ดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุ คคลและประโยชน์ส่วนรวมหรื อไม่
หากการรับก่อให้เกิดความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม แล้วผลประโยชน์
๖

ส่ วนตนที่ได้รับกลายเป็ นมามีอิทธิ พลต่อการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ หรื อก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่า
เป็ นการประพฤติ โ ดยมิ ช อบ การขัด แย้ง ระหว่า งผลประโยชน์ ส่ ว นบุ ค คลและประโยชน์ ส่ วนรวมเป็ น
ตัว กระตุ ้น ให้ เกิ ด การประพฤติ มิ ช อบ และการทุ จ ริ ตคอร์ รั ป ชั น ในแต่ ล ะส่ ว นราชการควรก าหนด
นโยบายการรั บ ของขวัญ และผลประโยชน์ ข้ ึ น เอง หลัก การการปฏิ บ ตั ิ ง านในภาครั ฐอยู่บ นพื้ น ฐานที่ ว่า
“การกระทา และการตั ดสิ นใจใด ๆ จะต้องกระทาด้วยความเป็ นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสี ยในการ
ให้บริ การ และปกป้องผลประโยชน์ของสังคมโดยรวม”
๒. การรายงานการรับของขวัญ
การรายงานการรับของขวัญและหรื อผลประโยชน์ตดั สิ นจากหลักการต่อไปนี้
๑) ธรรมชาติของผูใ้ ห้ พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบี ยบที่เกี่ ยวข้อง เช่ น ประกาศคณะกรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ตแห่ งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่ วยงาน เช่ น การห้ามรับของขวัญหรื อ
ประโยชน์ จากคู่ สั ญ ญา องค์กรหรื อบุ คคลที่ มารับบริ การ ฯลฯ หน่ วยงานควรก าหนดนโยบายด้านนี้ ให้
เคร่ งครัด และมีกระบวนการที่ช่วยให้ขา้ ราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถจัดการเรื่ องนี้ได้อย่างเหมาะสม
การรายงานการรับของขวัญและหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ต้องมีการลงทะเบียนรับอย่างเป็ นทางการ
๒) บทบาทหน้าที่ของข้าราชการหรื อเจ้าหน้าที่ ในองค์กร ถ้าข้าราชการนั้น ๆ ทางานในขอบข่ายที่
อ่ อ นไหว และต้อ งการความเชื่ อ ถื อ ไว้ว างใจเป็ นพิ เศษ และหรื อ กลุ่ ม ที่ เกี่ ย วกับ การได้ป ระโยชน์ ห รื อ
เสี ยประโยชน์ ทั้งจากระดับองค์กรและระดับบุ คคล เช่ น งานตรวจสอบ งานจัดซื้ อจัดจ้าง ควรให้แน่ ใจว่า
ข้าราชการและองค์กรมี ความเที่ ยงธรรม และจะไม่ ถูก ตั้งข้อสงสั ย แม้ว่าหน่ วยงานมิ ได้ก าหนดนโยบาย
เกี่ ย วกับ การห้ ามรั บ ของขวัญ หรื อ ผลประโยชน์ ใ ด ๆ และมิ ไ ด้ก าหนดให้ ร ายงานการรั บ ของขวัญ และ
ผลประโยชน์ แต่ควรดารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรื อปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรื อผลประโยชน์
นั้น ๆ
หลัก การการก าหนดว่าของขวัญ และผลประโยชน์ อื่นใด ควรต้องรายงานหรื อไม่ ควรจะต้องให้
องค์กรเก็บรักษาไว้หรื อไม่ หรื อควรตกเป็ นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยควรต้องมีค่า
น้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ทั้งนี้ให้ปฏิบตั ิตามประกาศคณะกรรมการป้ องกั นและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ
เรื่ องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
แนวพิจารณาในทางปฏิบัติ ในการพิจารณาเกีย่ วกับการให้ –รับของขวัญ หรื อผลประโยชน์ อื่นใด
ของขวัญที่มีค่าทางวัฒนธรรมหรื อประวัติศาสตร์ เช่นงานศิลปะพระพุทธรู ป เครื่ องประดับโบราณ ฯลฯ
แม้จะมีขนาดเล็กหรื อเป็ นเรื่ องเล็กน้อยของขวัญนั้น ๆ ย่อมเป็ นทรัพย์สินขององค์กรไม่วา่ จะมีค่าราคาเท่าใด
ของขวัญ หรื อผลประโยชน์ ที่ ไ ด้ รั บ เมื่ อ เที ยบกั บ ราคาตลาดมี ค่ า น้ อ ยกว่ า ๓ ,๐๐๐ บาท
ไม่ตอ้ งรายงานและอาจเก็บเป็ นของตนเองได้
ของขวัญ หรื อ ผลประโยชน์ ใ ด ๆเมื่ อ เที ย บกับ ราคาตลาดมี ค่ า เกิ น ๓,๐๐๐ บาท ต้อ งรายงาน
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้ และเจ้าหน้าที่มีความจาเป็ นต้องรับให้องค์กรโดยหัวหน้าส่ วนราชการตัดสิ นว่า
สมควรให้ขา้ ราชการหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้น ๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรื อไม่ หรื อให้ส่งมอบเป็ น
๗

ทรัพย์สินขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะและหรื อตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุ ญาต
ให้ขา้ ราชการหรื อเจ้าหน้าที่ ของรั ฐผูน้ ้ ันเก็บรั กษาของไว้เป็ นกรณี ไป เช่ น ของขวัญในการย้ายหน่ วยงาน
ในขณะด ารงต าแหน่ ง เดิ ม ของขวัญ ในโอกาสเกษี ย ณอายุ ร าชการหรื อ ลาออกจากงาน ของขวัญ หรื อ
ผลประโยชน์ที่เพื่อนร่ วมงานให้เมื่อเจ็บป่ วย ฯลฯ
ถ้าในปี งบประมาณใด ๆ คุณค่ารวมของขวั ญและหรื อผลประโยชน์ที่ได้รับจากผูใ้ ห้คนเดียวกันกลุ่ม
เดี ยวกัน หรื อผูใ้ ห้ มีความสัมพันธ์กนั หลาย ๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปี มีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรื อผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ
ถ้าในปี งบประมาณใด ๆ ได้ของขวั ญและหรื อผลประโยชน์จากผูร้ ับบริ การ แม้ จะต่างคนต่างกลุ่ม
เพื่อเป็ นการขอบคุณในการให้บริ การที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงานของขวัญ
หรื อผลประโยชน์ แต่ละอย่างนั้น
ของขวัญ และหรื อ ผลประโยชน์ ใ ด ๆ ที่ ไ ด้รั บ เพื่ อ เป็ นการขอบคุ ณ จากผู ้รับ บริ ก าร ที่ ไ ด้อ ย่า ง
สม่าเสมอบ่อยครั้งอาจทาให้เกิ ดข้อสงสัยจากผูร้ ับบริ การหรื อประชาชนว่ามีอิทธิ พลบิดเบือนก่อให้เกิ ดอคติ
ในการให้บริ การของข้าราชการหรื อเจ้าหน้าที่ภาครัฐ หรื ออาจก่อให้เกิ ดความรู ้ สึกชอบและคาดหวังว่าจะ
ได้ รั บ ของขวัญ และหรื อผลประโยชน์ เมื่ อ มี ผู ้ม ารั บ บริ การ ควรปฏิ เสธการรั บ เงิ น สดหรื อสิ่ งใด ๆ
ที่ ส ามารถเปลี่ ย นเป็ นเงิ น ได้ เช่ น หุ ้ น พัน ธบั ต ร ล็ อ ตเตอรี่ เป็ นต้ น ต้ อ งปฏิ เสธไม่ รั บ ไม่ ว่ า จะอยู่
ในสถานการณ์ใด ๆ
๓. ผู้รับจะเก็บรักษาไว้เองได้ หรื อไม่
ปกติ ผูร้ ั บ สามารถเก็ บ รั ก ษาไว้เองหากมี ค่ า ไม่ เกิ น ๓,๐๐๐ บาท ถ้าเกิ น กว่า นี้ ส่ วนราชการต้อ ง
พิ จารณาตัดสิ นว่าข้าราชการหรื อเจ้าหน้าที่ ของรั ฐนั้น ๆ จะเก็ บ ไว้เองได้ห รื อไม่ หรื อเป็ นทรั พ ย์สิ นของ
ส่ วนราชการ และส่ วนราชการพิจารณาตัดสิ นว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร
กรณีตัวอย่างผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน
นาย ก.ผูอ้ านวยการโรงเรี ยนได้นารถยนต์ของโรงเรี ยนพร้ อมน้ ามันเชื้ อเพลิ งไปใช้ในเรื่ องส่ วนตัว
กรณี เช่ น นี้ เป็ นผลประโยชน์ท ับ ซ้อนและเป็ นการฝ่ าฝื นประมวลจริ ย ธรรม และยังเป็ นความผิดทางวินัย
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาด้วย
นาย ข.ข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาพั ก อาศัย อยู่บ ้า นพัก ครู โ รงเรี ย นค.ลัก ลอบน า
กระแสไฟฟ้ าของโรงเรี ยนไปใช้ในบ้านพักของตนกรณี เช่ นนี้ นอกจากเป็ นผลประโยชน์ทบั ซ้อนเป็ นการฝ่ าฝื น
ประมวลจริ ยธรรมและเป็ นความผิดทางวินยั ข้าราชการแล้ว ยังอาจมีโทษทางอาญาแผ่นดินฐานลักทรัพย์ดว้ ย
โทษของการฝ่ าฝื น
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่รัฐต้องเป็ นผูม้ ีจิตสานึกที่ถูกต้องและมีจริ ยธรรมในการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการ
เพื่อส่ วนรวมตลอดเวลา พฤติกรรมความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมอาจ
เกิ ดขึ้ นได้โดยเจตนาหรื อไม่ก็ตามถื อเป็ นพฤติ กรรมที่ ฝ่ าฝื นการปฏิ บ ตั ิ ตามประมวลจริ ยธรรมข้าราชการ
ส านัก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาสุ ราษฎร์ ธ านี เขต ๒ และผิดวินัยข้าราชการครู และบุ คลากร
ทางการศึกษาตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ มีโทษ
๘

ตั้งแต่ ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน จนกระทัง่ ถึงขั้นปลดออกหรื อไล่ออก ซึ่ งขึ้นอยูก่ บั ความร้ายแรง
ของการกระทา นอกจากนั้นหากพฤติ กรรมความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตนและผลประโยชน์
ส่ วนรวมเข้าข่ายการรับสิ นบน หรื อทุ จริ ต และสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้าราชการหรื อเจ้าหน้าที่ รัฐผูน้ ้ นั มีการ
รับผลประโยชน์ทบั ซ้อน หรื อมีพฤติกรรมดังกล่าวซึ่ งมีผลต่อความเป็ นธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผใู ้ ห้
โดยมิชอบ หากถูกตัดสิ นว่าผิดจริ งผูม้ ีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่ วมในการรับโทษทางอาญาด้วย
ความผิดฐานทุจริ ตต่อหน้าที่หรื อความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรื อความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่
ในการยุติ ธ รรมนอกจากมี ค วามผิด ตามประมวลกฎหมายอาญาแล้ว ยังมี ค วามผิด ตามพระราชบัญ ญัติ
ประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ.๒๕๔๒ (แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.๒๕๕๐
และฉบับที่ ๒ พ.ศ.๒๕๕๔)
มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับการป้ องกันผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน
พระราชบัญญัติประกอบรั ฐธรรมนู ญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒
(แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และ ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๕๔)
มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผูใ้ ดดาเนินกิจการดังต่อไปนี้
(๑) เป็ นคู่สัญญาหรื อมีส่วนได้ส่วนเสี ยในสัญญาที่ทากับหน่ วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ้ นั
ปฏิบตั ิหน้าที่ในฐานะที่เป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอานาจกับกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรื อดาเนินคดี
(๒) เป็ นหุ ้นส่ วนหรื อผูถ้ ื อหุ ้นในห้างหุ ้นส่ วนหรื อบริ ษทั ที่ เข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่ วยงานของรัฐที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ้ นั ปฏิ บตั ิหน้าที่ในฐานะที่เป็ นเจ้าหน้าที่ของรัซ่ ึ งมีอานาจกากับดู แล ควบคุ ม ตรวจสอบ
หรื อดาเนินคดี
(๓) รับสัมปทานหรื อคงถื อไว้ ซึ่ งสัมปทานจากรั ฐ หน่ วยราชการ หน่ วยงานของรัฐ รั ฐวิสาหกิ จ
หรื อ ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ เข้า เป็ นคู่ สั ญ ญากับ รั ฐ หน่ ว ยราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ
หรื อราชการส่ วนท้องถิ่นอันมีลกั ษณะเป็ นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่วา่ โดยทางตรงหรื อทางอ้อม หรื อเป็ น
หุ น้ ส่ วนหรื อผูถ้ ือหุน้ ในห้างหุ ้นส่ วนหรื อบริ ษทั ที่รับสัมปทานหรื อเข้าเป็ นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสี ยในฐานะเป็ นกรรมการ ที่ปรึ กษา ตัวแทน พนักงานหรื อลูกจ้าง ในธุ รกิจของ
เอกชนซึ่ งอยู่ภายใต้ การกากับ ดู แล ควบคุ ม หรื อตรวจสอบของหน่ วยงานของรัฐที่ เจ้าหน้าที่ของรั ฐผูน้ ้ ัน
สั งกัดอยู่ห รื อปฏิ บ ตั ิ หน้าที่ ในฐานะเป็ นเจ้าหน้าที่ ของรั ฐ ซึ่ งโดยสภาพของผลประโยชน์ ของธุ รกิ จของ
เอกชนนั้น อาจขัด แย้ง ต่ อ ประโยชน์ ส่ วนรวม หรื อ ประโยชน์ ท างราชการ หรื อกระทบต่ อความมี อิ ส ระ
ในการปฏิบตั ิหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ้ ั น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตาแหน่งใดที่ตอ้ งห้ามมิให้ดาเนิ นกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็ นไปตาคณะกรรมการ
ป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้นาบทบัญญัติ ในวรรคหนึ่ งมาใช้บงั คับกับคู่สมรสของเจ้ าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้
ถือว่าการดาเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าวเป็ นการดาเนิ นกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรา ๑๐๑ ให้นาบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ มาใช้บงั คับกับการดาเนิ นกิ จการของผูซ้ ่ ึ งพ้นจากการ
เป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปี โดยอนุโลมเว้นแต่การเป็ นผูถ้ ือหุ ้นไม่เกินร้อยละห้าของจานวนหุน้
๙

ทั้งหมดที่จาหน่ ายได้ ในบริ ษทั มหาชนจากัด ซึ่ งไม่ใช่ บริ ษทั ที่เป็ นคู่สัญญากับหน่ วยงานของรัฐตามมาตรา
๑๐๐ (๒) ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาตรา ๑๐๒ บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิให้นามาใช้ บังคับกับการดาเนิ นกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ซึ่ ง หน่ วยงานที่ มี อานาจก ากับ ดู แล ควบคุ ม หรื อตรวจสอบการด าเนิ น งานของบริ ษ ัท จากัด หรื อบริ ษ ทั
มหาชนจากัดมอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่ในบริ ษทั จากัด มอบหมายให้ปฏิบตั ิหน้าที่ในบริ ษทั จากัดหรื อบริ ษทั
มหาชนจากัดที่หน่วยงานของรัฐถือหุ น้ หรื อเข้าร่ วมทุน
มาตรา ๑๐๓ ห้ า มมิ ใ ห้ เจ้า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ผู ้ใ ด รั บ ทรั พ ย์สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดจากบุ ค คล
นอกเหนื อจากทรัพ ย์สินหรื อประโยชน์อนั ควรได้ตามกฎหมาย หรื อกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจ
ตามบทบัญญัติแห่ งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่ นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์
และจานวนที่คณะกรรมการ ป. ป. ช. กาหนด บทบัญญัติ ในวรรคหนึ่ งให้ใช้บงั คับกับการรับทรัพย์สินหรื อ
ประโยชน์อื่นใดของผู ้ ที่พน้ จากการเป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปี ด้วยโดยอนุ โลม
มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บญั ญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็ นความผิดฐานทุจริ ตต่อหน้าที่หรื อ
ความผิดต่อตาแหน่ งหน้าที่ ราชการหรื อความผิดต่อตาแหน่ งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมาย
อาญาด้วย
บทลงโทษ
มาตรา ๑๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู ้ ใดฝ่ าฝื นบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรื อมาตรา ๑๐๓
ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินสามปี หรื อปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรื อทั้งจาทั้งปรับ
กรณี ค วามผิด ตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ ข องรั ฐ ผูใ้ ด พิ สู จ น์ ไ ด้ว่า ตนมิ ไ ด้รู้เห็ น
ยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนดาเนินการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่งให้ถือว่าผูน้ ้ นั ไม่มีความผิด
ประกาศคณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่ งชาติ เรื่ อง หลักเกณฑ์ การรั บทรั พย์ สิ นหรื อ
ประโยชน์ อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่ งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ
จึ ง ก าหนดหลัก เกณฑ์ และจานวนทรัพ ย์สิ น หรื อประโยชน์ อื่น ใดที่ เจ้าหน้าที่ ของรั ฐจะรั บ จากบุ ค คลได้
โดยธรรมจรรยาไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรี ย กว่า “ประกาศคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จริ ต แห่ งชาติ
เรื่ อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ว ั นถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็ นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ “การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ” หมายความว่าการรับ
ทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดจากญาติหรื อจากบุคคลที่ให้กนั ในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนี ยม
ประเพณี หรื อวัฒนธรรม หรื อให้กนั ตามมารยาทที่ปฏิบตั ิกนั ในสังคม
“ญาติ ” หมายความว่า ผูบ้ ุพการี ผสู ้ ื บสันดาน พี่นอ้ งร่ วมบิดามารดา หรื อร่ วมบิดาหรื อมารดาเดียวกัน
ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผูบ้ ุพการี หรื อผูส้ ื บสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรื อผูร้ ับบุตรบุญธรรม
๑๐

“ประโยชน์อื่ใด” หมายความว่า สิ่ งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริ การ
การรับการฝึ กอบรม หรื อสิ่ งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผูใ้ ด รับทรัพ ย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนื อจาก
ทรัพ ย์สิน หรื อประโยชน์อนั ควรได้ตามกฎหมายหรื ก ฎ ข้อบังคับที่ ออกโดยอาศัย อานาจตามบทบัญ ญัติ
แห่งกฎหมาย เว้นแต่ การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดงั ต่อไปนี้
(๑) รั บ ทรั พ ย์สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดจากญาติ ซ่ ึ งให้ โ ดยเสน่ ห าตามจ านวนที่ เหมาะสมตาม
ฐานานุรูป
(๒) รับ ทรัพ ย์สิ นหรื อประโยชน์อื่นใดจากบุ คคลอื่ นซึ่ งมิ ใช่ ญ าติ มี ราคาหรื อมู ลค่ าในการรั บจาก
แต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
(๓) รับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดที่การให้น้ นั เป็ นการให้ในลักษณะให้กบั บุคคลทัว่ ไป
ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่ งผูใ้ ห้มิได้ระบุ ให้เป็ นของส่ วนตัว
หรื อมีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่วา่ จะระบุ เป็ นของส่ วนตัวหรื อไม่ แต่มีเหตุผลความจาเป็ นที่จะต้องรับไว้
เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรื อความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างบุ คคล เจ้าหน้าที่ ของรัฐผูน้ ้ นั รายงานรายละเอียด
ข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์ดงั กล่าว ให้ผบู ้ งั คับบัญชาทราบโดยเร็ ว หากผูบ้ งั คับบัญชา
เห็ นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุ ญาตให้เจ้าหน้าที่ผูน้ ้ นั ยึดถื อทรัพย์สิน หรื อประโยชน์ดงั กล่าวนั้นไว้เป็ นประโยชน์
ส่ วนบุ คคล ให้เจ้าหน้าที่ ของรั ฐผูน้ ้ ันส่ งมอบทรั พย์สิ นให้หน่ วยงานของรัฐที่ เจ้าหน้าที่ ข องรั ฐผูน้ ้ ันสั งกัด
โดยทันที
ข้อ ๗ การรับทรัพย์สิน หรื อประโยชน์อื่นใดที่ ไม่เป็ นไปตามหลักเกณฑ์ หรื อมีราคา หรื อมีมูลค่า
มากกว่า ที่ ก าหนดไว้ใ นข้อ ๕ ซึ่ งเจ้า หน้าที่ ข องรั ฐ ได้รับ มาแล้ว โดยมี ค วามจาเป็ นอย่า งยิ่ง ที่ ต้อ งรั บ ไว้
เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรื อความสัมพันธ์อนั ดี ระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ้ นั ต้องแจ้งรายละเอียด
ข้อ เท็ จ จริ ง เกี่ ย วกับ การรั บ ทรั พ ย์สิ น หรื อ ประโยชน์ น้ ั น ต่ อ ผู บ้ ัง คับ บัญ ชา ซึ่ งเป็ นหั วหน้ า ส่ ว นราชการ
ผู ้ บริ หารสู งสุ ดของรัฐวิสาหกิ จ หรื อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของหน่ วยงาน สถาบันหรื อองค์กรที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐ
ผูน้ ้ นั สังกัดโดยทันที ที่สามารถกระทาได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจาเป็ นความเหมาะสม และสมควร
ที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ้ นั รับทรัพย์สินหรื อประโยชน์น้ นั ไว้ เป็ นสิ ทธิของตนหรื อไม่
ในกรณี ที่ ผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของรั ฐวิส าหกิ จหน่ วยงานหรื อสถาบันหรื อองค์กรที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ้ นั สังกัด มีคาสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์ดงั กล่าวก็ให้คืนทรัพย์สิน หรื อ
ประโยชน์ น้ นั แก่ ผูใ้ ห้โดยทันที ในกรณี ที่ ไม่ส ามารถคื นให้ได้ให้เจ้าหน้าที่ ของรัฐผูน้ ้ ันส่ งมอบทรั พย์สิ น
หรื อประโยชน์ดงั กล่าวให้เป็ นสิ ทธิ ของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ้ นั สังกัดโดยเร็ ว
เมื่อได้ดาเนิ นการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ้ นั ไม่เคยได้รับทรัพย์สิน
หรื อประโยชน์ดงั กล่าวเลย
ในกรณี ที่ เจ้าหน้าที่ข องรัฐผู ้ ได้ รับทรัพ ย์สิ นไว้ตามวรรคหนึ่ งเป็ นผูด้ ารงตาแหน่ งผูบ้ งั คับ บัญชา
ซึ่งเป็ นหัวหน้าส่ วนราชการระดับกระทรวงหรื อเทียบเท่า หรื อเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารสู งสุ ด
๑๑

ของรัฐวิสาหกิ จ หรื อเป็ นกรรมการหรื อผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของหน่ วยงานของรัฐให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริ ง
เกี่ ยวกับการรั บทรัพย์สินหรื อประโยชน์น้ นั ต่อผู ้ มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนส่ วนผูท้ ี่ดารงตาแหน่ งประธาน
กรรมการ และกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรื อผูด้ ารงตาแหน่งที่ไม่มีผบู ้ งั คับบัญชาที่มีอานาจ
ถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป .ป. ช. ทั้งนี้ เพื่อดาเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในกรณี ที่ เจ้าหน้าที่ ข องรั ฐผูไ้ ด้รับทรัพ ย์สิ นไว้ตามวรรคหนึ่ ง เป็ นผู ้ ดารงตาแหน่ ง สมาชิ ก สภา
ผู ้ แทนราษฎรหรื อสมาชิ กวุฒิสภา หรื อสมาชิ กสภาท้องถิ่ น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริ งเกี่ ยวกับการรั บ
ทรัพย์สินหรื อประโยชน์ นั้นต่อประธานสภาผู ้ แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรื อประธานสภาท้องถิ่ นที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ้ นั เป็ นสมาชิก แล้วแต่กรณี เพื่อดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศฉบับนี้
ให้ใช้บงั คับผูซ้ ่ ึ งพ้นจากการเป็ นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปี ด้วย

กลุ่มงานวินยั และนิติการ
กลุ่มบริ หารงานบุคคล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุ ราษฎร์ธษนี เขต ๒

