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ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน ถือเป็นการคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง ซึ่งเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคล

โดยการ ละเมิดกฎหมายและจริยธรรม เมื่อผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้องส่งผลให้มีการใช้อำนาจไป
แทรกแซงการใช้ ดุลพินิจในกระบวนการตัดสินใจ และทำให้ละทิ้งคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าที่ ขาดความเป็นอิสระ 
ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับ ทำให้ผลประโยชน์หลักของ
องค์กร หน่วยงาน โดยเฉพาะผลประโยชน์ของประชาชนในชุมชนต้องเสียหาย การแก้ไขปัญหาดังกล่าว   ได้แก่ 
การใช้มาตรการทาง กฎหมาย โดยการกำหนดหลักการไว้ในรัฐธรรมนูญ และมาตรการไว้ในพระราชบัญญัติต่างๆ 

 

ดังนั้น  คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล   และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติราชการ   องค์การบริหารส่วนตำบล 
หลุมข้าว จึงต้องมีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้รู้เท่าทันและไม่ตกเป็น 
เครือ่งมอืให้บุคคลอื่นแสวงหาผลประโยชน์ 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว จัดทำ“คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” เล่มนี้ขึ้น เพื่อประโยชน์
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บทที่ 1 
นิยามศัพท์ผลประโยชน์ทับซ้อน 

............................. 
 
ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ 
ผลประโยชน์ขัดกันหมายถึงการที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลักซึ่ง 
ถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดขั้นแรกที่จะนาไปสู่การทุจริต 

 

 

ผลประโยชน์ส่วนตัว Private Interest เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับโดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะสนองตอบ 
ความต้องการของตนเองหรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้องผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆเพื่อ 
สนองความต้องการทั้งหลาย ผลประโยชน์ส่วนตน  มี ๒ประเภท คือที่เกี่ยวกับเงิน  (pecuniary) และที่ไม่ 
เกี่ยวกับเงิน (non-pecuniary) 

๑. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับการเพ่ิมพูน 
ประโยชน์ หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ตำแหน่งในบริษัทที่รับงานจากหน่วยงาน รวมถึง
การได้มาซึ่งผลประโยชน์อ่ืน ๆ  ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลดของขวัญ หรือของที่แสดงน้ำใจ ไมตรี
อ่ืน ๆ 

๒. ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรมทางสังคม 
วัฒนธรรม อื่น ๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิแนวคิด มักอยู่ในรูปความลำเอียง /อคติ/เลือกที่รักมักที่ชัง 
และมีขอ้สังเกตว่าแม้แต่ ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้ 

ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ Public Interest สิ่งใดก็ตามที่ให้ประโยชน์สุขแก่กลุ่ม 
บุคคล ทั้งหลายในสังคมผลประโยชน์สาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกการระบุผลประโยชน์ 
สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้ความสำคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้โดย 

-     ทำงานตามหน้าที่อย่างเตม็ที่และมีประสิทธิภาพ 
-     ทำงานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
-     ระบุผลประโยชน์ทับซอ้นที่ตนเองมีหรืออาจจะมแีละจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
-     ให้ความสำคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจำกัดขอบเขตที่ 

ประโยชน์ สว่นตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทำหน้าที่
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-     หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการทำหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อนหลีกเลี่ยงการกระทำ /กิจกรรมส่วน 
ตนทีอ่าจทำให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากขอ้มูลภายใน 

-     หลีกเลี่ยงการใช้ตำแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพือ่ประโยชน์ส่วนตน 
-     ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อำนาจหน้าที ่
-     ไม่ใช้ประโยชน์จากตำแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในตำแหน่ง ขณะที่ไปหาตำแหน่งงานใหม่ 
หน้าที่สาธารณะ (public duty) หน้าทีส่าธารณะของผู้ที่ทำงานให้ภาครัฐคือ การให้ความสำคัญอันดับต้น 

แก่ประโยชน์สาธารณะ  (public   interest)   คนเหล่านี้ไม่จำกัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐทั้งระดับทอ้งถิ่นและ 
ระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอ่ืน ๆ  ทำงานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษา อาสาสมัคร 

สำนักงาน   ก.พ.  ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ส่วนรวมหรือ 
Conflict of Interests หมายถึงสถานการณ์หรือการกระทำที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน 
บริษัท หรือผู้บริการ มีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งหน้าที่ที่ 
บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และ ส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือ 
ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งของตน อันกอ่ให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง หรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการ 
กระทำดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็น 
ธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่าง การกระทำดังกล่าวมีให้พบเห็นได้มากในสังคมส่งผลให้บุคคล 
นั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ ส่วนตนเป็นหลักได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับ 
ประเทศชาติ ก่อให้เกิดการกระทำที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ ของรัฐที่ต้องคำนึงถึงประโยชน์ 
สาธารณะ แต่ทำหน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือ พวกพ้องเป็นหลัก 

ความขัดแย้ง   Conflict   สถานการณท่ี์ขัดกันไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดข้ึนเมือ่บุคคลไม่สามารถ 
ตัดสินใจกระทำอย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิดแนวทางปฏิบัติ 
หรือผลประโยชน์ 
 

2. รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ ได้แก่ 
1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใน

รูปแบบอ่ืนๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้างสำนักงาน
จากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณ ของรัฐเพ่ือจัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของ
แถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน  

2. การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ตำแหน่งหน้าที่ที่ทำให้หน่วยงานทำสัญญาซื้อสินค้ าจาก
บริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดิน ของตนเองในการจัดสร้างสำนักงาน  

3. การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมายถึง การที่
บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทำงานในบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ ที่ตนเองเคยมีอำนาจ
ควบคุม กำกับ ดูแล 

4. การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจที่
เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัยตำแหน่งใน
ราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด ในการพิจารณาจากหน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่  

 
 
 



 

3 
 
5. การรับ รู้ ข้ อมู ลภ าย ใน  ( Inside information) หมายถึ ง สถานการณ์ ที่ ผู้ ด ำรงตำแหน่ งสาธารณ ะ 

ใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซื้อที่ดินโดยใส่
ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพ่ือทำโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพ่ือเก็งกำไรและขายให้กับรัฐ ในราคาที่
สูงขึ้น 

6 . การใช้ทรัพย์ สิ นของหน่ วยงานเพ่ื อประโยชน์ ของธุ รกิ จส่ วนตั ว (Using your employer’s property 
for private advantage) เช่ น  การน ำเครื่ อ งใช้ ส ำนั ก งานต่ างๆกลั บ ไป ใช้ ที่ บ้ าน  การน ำรถยนต์ ใน ราชการ  
ไปใช้เพื่องานส่วนตัว 

7. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) เช่น การที่นายก 
อบต. อนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะ เพ่ือการหาเสียง
เลือกตั้ง  

จากรูปแบบประเภทต่ างๆของปัญหาความขัดแย้ งกัน ในประโยชน์ส่ วนตั วและประโยชน์ส่ วนรวม  
จะเห็นว่าโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหามีสูงมากเพราะปัญหาดังกล่าวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมที่เข้าข่ายความ
ขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดการกับปัญหา ความขัดแย้ง     ของผลประโยชน์
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในการทำงานของบุคคลสาธารณะรวมถึงการมี
กฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระทำผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ 
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แผนภาพรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 
 
 

 
 
   

 
 
  
 
 
 
  
 
   
 
 
   
 
 
 
  
 
  
  
 
 
   
 
 
 
 
 

การรับประโยชน์ต่างๆ 
(Accepting benefits) 

 
 

รับของขวัญ /เงินสนับสนุน/                    
เงินบริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน 

 
 

มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับ
หน่วยงานต้นสังกัด 

 

การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) 
หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) 

 

ลาออกจากหน่วยงานเพ่ือไปทำงานใน
หน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจประเภท

เดียวกัน 
 

การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่ง
สาธารณะหรือหลังเกษียณ        

(Post-employment) 
 

ตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจที่แข่งขันหรือ   
รับงานจากหน่วยงานต้นสังกัด 

 

การทำงานพิเศษ (Outside 
employment or moonlighting) 

 

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพ่ือ
ประโยชน์ของตนเอง 

 

การรับรู้ข้อมูลภายใน             
(Inside information) 

 

นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้      
ในงานส่วนตัว 

การใช้สมบัติของหน่วยงานเพ่ือ
ประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว      
(Using your employer’s 

property for private advantage) 
 

นายก อบต.อนุมัติโครงการไปลงใน
พ้ืนที่ตนเอง หรือการใช้งบสาธารณะ     

เพ่ือหาเสียง 
 

 

การนำโครงการสาธารณะลงในเขต
เลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง 

(Pork-belling) 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

กฎหมายที่เก่ียวข้อง 
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บทที่ 2 
กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

----------------------------------------

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และ 
แก้ไข เพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554 มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผู้ใดดำเนินกิจการดังตอ่ไปนี ้

          (๑)  เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ 
หน้าที่ ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าทีข่องรัฐ ซึ่งมอีำนาจกับกับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือดำเนินคด ี

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือดำเนินคดี   

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการ 
ส่วนท้องถิ่นหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นอันมี 
ลักษณะเป็น การผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน 
หรือบริษัทท่ีรับสัมปทาน หรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 

(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการที่ปรึกษา ตัวแทนพนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน 
ซึ่งอยู่ ภายใต้การกำกับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือ 
ปฏิบัติหน้าทีใ่นฐานะเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดแย้งต่อ 
ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของ 
รฐัผู้นั้น 

เจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้นำบทบัญญัติใน 
วรรคหนึ่งมาใช้บังคับ กับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการดำเนินกิจการของคู่สมรส 
ดังกล่าวเป็นการดำเนินกิจการของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 



                            

6 
มาตรา 101  ให้นำบทบัญญัติมาตรา 100  มาใช้บังคับกับการดำเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น 

เจ้าหน้าที่ ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปี โดยอนุโลมเว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้นทั้งหมดที่ 
จำหน่ายได้ในบริษัท มหาชนจำกัด ซึ่งไม่ใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา  100 (2) ที่ได้รับ 
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วย หลักทรพัย์และตลาดหลักทรัพย ์

มาตรา  102 บทบัญญัติมาตรา  100 มิให้นามาใช้บังคับกับการดำเนินกิจการของเจ้าหน้าทีข่องรัฐซ่ึง 
หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด 
มอบหมายให้ปฏิบัติ หน้าที่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัดท่ีหน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน 

มาตรา 103   ห้ามมใิห้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจาก 
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่ง 
กฎหมายเว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กำหนดบทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ที่พ้นจากการเป็น 
เจ้าหน้าทีข่องรัฐมาแลว้ยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 

มาตรา 103/1 บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิด 
ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าทีใ่นการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

 

บทลงโทษ 
มาตรา 122 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 ต้อง 

ระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีความผิดตามมาตรา  100 วรรค 
สามหากเจ้าหน้าทีข่องรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นยินยอมด้วยในการทีคู่่สมรสของตนดำเนินการตามมาตรา 
100 วรรคหนึ่งให้ถอืว่าผู้นั้นไม่มีความผิด 

 

๒.  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา  103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ 
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงกำหนดหลักเกณฑ์ 
และจำนวน ทรพัย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเจ้าหน้าทีข่องรัฐจะรับจากบคุคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ดังนี้ 

ข้อ 1    ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง 
หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
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ข้อ 3 ในประกาศนี ้
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา”  หมายความว่าการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น 

ใดจาก ญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆโดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือให้กัน 
ตามมารยาทที่ปฏิบัติ กันในสังคม 

“ญาติ” หมายความว่าผู้บุพการีผู้สืบสันดาน พ่ีน้องรว่มบิดามารดา หรือร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน ลุง 
ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการ ีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม 

“ประโยชน์อื่นใด ” หมายความว่าสิ่งที่มีมูลค่าได้แก่การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการ การ
รับการฝึกอบรมหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 

ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้น 
แตก่ารรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้ 

ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรพัย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี ้
(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซ่ึงใหโ้ดยเสน่หาตามจำนวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป 
(๒)  รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ 

บุคคล แต่ละ โอกาสไม่เกินสามพันบาท 
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มไิด้ระบุให้เป็นของส่วนตัว หรือมีหรือ 

มูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องรับไว้เพ่ือรักษา 
ไมตรีมิตรภาพหรือ ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ 
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะ 
อนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของ รฐัผู้นั้นสังกัดโดยทันท ี

ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  หรือมีราคาหรือมมูีลค่ามากกว่าที่ 
กำหนดไว ในข้อ 5 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้ว โดยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรีมิตรภาพ 
หรือความสัมพันธ์อันดี ระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดขอ้เท็จจริงเกี่ยวกับการรับ ทรัพย์สิน   
หรือประโยชน์นั้นต่อ ผู้บังคับบัญชา   ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ   หรือ ผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานสถาบัน หรือองค์กร ที่เจ้าหนึ่งของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระทำได้  เพื่อให้ วินิจฉัย
ว่ามีเหตุผลความจำเป็นความเหมาะสมและสมควรที่จะ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ นั้นไว้
เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ ผู้นั้นสังกัด  มีคำสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว  ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ 
ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็น 
สิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรฐัผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

เมือ่ได้ดำเนินการตามความในวรรคสองแล้วให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์ดังกล่าวเลย 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น 
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็น 
กรรมการหรือ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์นั้นต่อผู้มีอำนาจ แต่งตั้งถอดถอนส่วนผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระ 
ตามรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดำรงตำแหน่งที่ไม่ มีผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจถอดถอน ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.



๘  

 

ทั้งนี้ เพื่อดำเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ในกรณีท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ ตาม
วรรคหนึ่งเป็นผู้ดารงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น  ให้แจ้ง 
รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 
หรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิกแล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งและ  วรรค 
สอง 

ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับ 
ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแลว้ไม่ถึงสองปีด้วย 

 

๓. ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถ่ิน มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักสาหรับข้าราชการขององคก์าร
บริหารส่วนตำบลหลุมข้าวทุกคนมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม เป็น
กลางทางการเมือง อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นใน
ค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้ 

1.  การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2.  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
3.  การมีจิตสานึกที่ด ีซ่ือสัตย์ และรับผิดชอบ 
4.  การยึดถอืประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซอ้น 
5.  การยืนหยัดทาในสิ่งทีถู่กตอ้ง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
6.  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
7.  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง 
8.  การมุง่ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
9.  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคก์ร 
จรรยาวิชาชีพขององคก์ร ดังนี้ 
1.  ข้าราชการต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
2.   ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุก

ประการ   
3.   ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
4.   ข้าราชการต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมขิองตำแหน่งหน้าที่ 
5.   ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้

ความสามารถ ให้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด 
แก่ประเทศชาติและประชาชน 

6.   ข้าราชการต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่ง 
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

7.   ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อยมอัีธยาศัย 
8. ข้าราชการต้องรักษาความลับที่ ได้จากการปฏิบ ัติหน้าที่  การเปิดเผยข้อมูลที่ เป็นความลับโดย 

ข้าราชการจะกระทำได้ต่อเมื่อมีอำนาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามกฎหมายกำหนด 
เท่านั้น 

9.   ข้าราชการต้องรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูล 
ซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ
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10. ข้าราชการต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่า 
จะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ 
ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ต่าง ๆ  อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเว้นแต่เป็นการให้ 
โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

11. ข้าราชการต้องไม่ปิดบังข้อมูลทีจ่ำเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงานและไม่นำผลงานของผู้อ่ืน 
มาแอบอา้งเป็นผลงานของตน



  

 

บทที่ 3 
แนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกัน “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

-------------------------------------- 
 

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการ พัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2538 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
จนถึงปัจจุบัน รวมถึงการจัดหา พัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์  (Electronic  Market  :  e-market)  และ
การประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding) องค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว จึง
กำหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ ทับซอ้น ดังนี้ 

1.   ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองานที่มีความเก่ียวข้องกับบุคคลภายในองค์การบริหาร 
ส่วนตำบลหลุมข้าวท้ังประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที ่

2.   ห้ามมิให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าวใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ดำเนินงาน 
หรือโครงการที่เอ้ือผลประโยชน์กับตนเองทั้งท่ีเกี่ยวกับเงินและไม่เก่ียวกับเงิน 

3.   ห้ามมใิห้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าวดำรงตำแหน่งที่ทำหน้าที่ทับซ้อน 
4.   ในกรณีที่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าวมีผลประโยชน์ทับซ้อนให้ใช้หลักปฏิบัติ ดังนี้ 

-   การเปิดเผย  (Discloser) ต่อหัวหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าว 
  

-   การถอนตัว (Refusal) ออกจากหน้าที่ตัดสินใจหรือทำงานที่บคุลากรมีผลประโยชน์ทับซอ้น 
-   การแก้ไขสถานะของตำแหน่งหรือหน้าที่ในการทำงานที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน (Removal) เช่น

ลาออกจากตำแหน่งหน้าที่ซึ่งขัดแย้งกัน เป็นต้น 
-   ให้ผู้อำนวยการกองคลังมีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรในองค์การบริหารส่วนตำบลหลุมข้าวถึงความ 

เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อนายกองค์การ 
บริหารส่วนตำบลหลุมข้าวเป็นประจำ 

-   การรับของขวัญเป็นของส่วนตัวให้กระทำได้ในกรณีมีมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท หากสูงกว่านั้น 
ต้องรายงานให้ผู้บริหารทราบ และพิจารณาดำเนินการต่อไป 

 

แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้อกับผู้เสนองาน 
1.   ตรวจสอบชื่อสกุลของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเกี่ยวข้องกับบุคลากรในหน่วยงานหรือไม่ เช่น 

ญาติ พ่ี น้อง เพ่ือน คูแ่ข่ง ศัตร ู
2.   ตรวจสอบสถานทีอ่ยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามคีวามสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องกับบุคลากรใน 

หนว่ยงานหรือไม่ 
3.   ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้เสียกับงาน/โครงการ ทั้งผลประโยชน์ส่วนตนเองและ 

ผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ 
4.   ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ เช่น การรับสินบน 

การใช้ขอ้มูลลับของทางราชการ การดาเนินธุรกิจที่เก่ียวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง กับรับของขวัญหรืออ่ืน ๆ  
 

หากฝ่าฝืนจะมีโทษอย่างไร 
การมีพฤติกรรมใด ๆ  ก็ตามที่เข้าข่ายประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีพฤติกรรมที่พร้อมฝ่าฝืนการ 

ปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ย่อมส่งผลให้ถูกลงโทษ ตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถงึขั้น
ไล่ออก ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน หากถูกตัดสินว่าผิดจริงผู้มสี่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการ
รับโทษทางอาญาด้วย



๑๑  

 

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนบทบัญญัต มาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

1)  การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง (ก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ) 
-   ก่อนเข้ามารับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐบุคคลนั้น ๆ จะต้องเตรียมตัวโดยตรวจสอบตนเอง คู่ 

สมรส บุตรที ่ยังไม่บรรลุนิตภิาวะ ว่าได้มกีารดาเนินกิจการใด ๆ  บ้าง 
-   ในขณะที่ตนเองอยู่ในสถานะของเอกชนที่ได้ทำธุรกิจหรือทาการค้าไว้กับรัฐ โดยจะต้องตรวจสอบ 

การเป็น คู่สัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐหรือการเป็นกรรมการผู้จัดการ การถือหุ้นหรือการเป็นหุ้นส่วน 
ผู้จัดการหรือการเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนต่าง ๆ ว่ามีหรือไม่อย่างไร และต้องสำรวจกิจการต่าง   ๆ ของ คู่สมรส 
รวมถึงการศกึษากฎหมายที่เก่ียวข้อง 

2)  การปฏิบัติหน้าที่หรือดำรงตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
-   เจ้าหน้าทีข่องรัฐในตำแหน่ง เช่น ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น หรือผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐต้องไม่ดำเนินกิจการใด ๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ 
ประโยชน์ส่วนรวม  ตามที่กำหนดไว้ในมาตรา  100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และ 
ปราบปรามการทุจริต 

- คู่สมรสของเจ้าหน้าที่รัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าดว้ยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
ได้ห้าม คู่สมรสมิให้ดำเนินกิจการใด ๆ  ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมไว้ดว้ย 

3) การดำเนินกิจการในภายหลังที่พ้นจากตำแหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยังไม่ถึง 2 ปี) 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต  ตามมาตรา 100 ได้บัญญัติ 

ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม โดย 
ห้ามดำเนินกิจการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปี นับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจากตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ของรัฐใน 
ตำแหน่งนั้น ๆ แล้ว ทั้งนี้ได้ห้ามการดำเนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าทีข่องรัฐด้วย 

 

กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ 
ในการรบัของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ  ควรพิจารณาตอบคำถาม 3 ข้อนี้ เพ่ือใช้ในการตัดสินใจ ว่าจะ 

รับหรือไม่รับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น ๆ  คือ 
1) เราควรรับหรือไม่ : ตามหลักการทางจริยธรรม แม้ว่าเราไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถ 

ปฏิเสธได้ หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี    วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ 
ปฏิบัติกัน ในสังคม อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสทีไ่ม่เป็นการเหมาะสมที่จะรับอย่างยิ่ง ดังนี้ 

-  ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใด ๆ หรือการรับเงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่ 
สามารถ เปลี่ยนเป็นเงินได้ เช่น หุ้น พันธบัตร หรือ ล็อตเตอรี่ ฯลฯ ล้วนเข้าข่ายการรับสินบน และเป็นการฝ่าฝืน 
ประมวลจริยธรรมทั้งสิ้น 

- หากได้รับการเสนอสิ่งใด ๆ  นอกเหนือจากเงิน สิ่งที่ควรนำมาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือให้ 
พิจารณาว่า ทำไมเขาจึงเสนอของขวัญหรือผลประโยชน์ดังกล่าวให้เรา และการเสนอของดังกล่าวนั้นมีผล ต่อการ 
ตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม่ หรือควรพิจารณาบนหลักการปฏิบัติงานในภาครัฐ ที่อยู่บนพ้ืนฐานว่า การกระทำ 
และการตัดสินใจใด  ๆ  จะต้องกระทำด้วยความเป็นกลางปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และ 
ปกปอ้งผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม 

ดังนั้น  องคก์รหรือบุคคลใด  ๆ  ไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาความชอบผลประโยชน์ 
ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ทำใหส้ั่นคลอนความเชื่อถือไว้วางใจที่ประชาชนมีตอ่รัฐ 
และทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม



๑๒  

 

 

2) เราควรรายงานการรับหรือไม่ แนวทางพิจารณา ดังนี้ 
- ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม  เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป 

เครื่องประดับ โบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็ถือว่า ของขวัญนั้น ๆ เป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่าจะมีราคา 
เท่าใด 

-  ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า 3,000 บาท ไม่ตอ้ง 
รายงาน   หรืออาจเก็บเป็นของตนเองได้ ทั้งนี้ เพ่ือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 
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-   ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ  เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน 3,000 บาท ต้องรายงาน 
หน่วยงาน และลงทะเบียนไว้ 

-   ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดระหว่าง 3,000 – 15,000 บาท และ 
เจ้าหน้าที่มี ความจำเป็นต้องรับให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ 
ของ รฐัคนนั้น ๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ 

-  ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์มีค่าทางการตลาดมากกว่า  15,000 บาท ให้ส่งมอบเป็น 
ทรัพย์สินขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการ 
หรือ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงาน ขณะดำรงตำแหน่งเดิม 
ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน เป็นต้น 

- ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ คุณค่าของของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คนเดียวกัน 
กลุ่ม เดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลาย ๆ  ครั้ง เมื่อ รวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า 3,000 บาท ต้อง รายงาน 
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างทีไ่ด้รับ 

- ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ  ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้รับบริการแม้จะต่างคน 
ต่างกลุ่ม เพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี  แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า  3,000  บาท ต้องรายงาน 
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น 

-  ของขวัญและหรือผลประโยชน ์ใด  ๆ  ที่ ได้รับการเพ่ือเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ 
(ประชาชนและ องค์กรเอกชน)  ที่ได้อย่างสม่ำเสมอบ่อยครั้ง อาจทาให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพล 
บิดเบือน ก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบและ 
คาดหวังว่าจะได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์เมือ่มีผู้มารับบริการควรปฏิเสธการรับ 

-  เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ 
3) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 

-  ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นมีค่าไม่เกิน 3,000 บาท หาก 
มีราคาทางการตลาดระหว่าง  3,000 – 15,000 บาท  ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสิน ว่าข้าราชการหรือ 
เจ้าหน้าทีข่องรัฐ นั้น ๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่ 

-  หากราคามากกว่า 15,000 บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ และส่วนราชการ 
พิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร 


