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 ครั้งที่ 7

       1) ถาเปนการใหเงิน ทานจะตองปฏิเสธ ไมวาจะเปนโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถ

เปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอรี่  หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม และอาจเขาขาย

เราควรรับหรือไม

           ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมีหลายโอกาสที่เราไมสามารถปฏิเสธได หรือ  
เปนการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกัน
ในสังคม อยางไรกต็าม มีหลายโอกาสที่ไมเปนการเหมาะสมอยางยิ่งที่จะรบั

เปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอรี่  หุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม และอาจเขาขาย

การรับสินบน

                    การถูกเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรนํามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจ
คือ
               -  ทําไมเขาจึงเสนอให เชน ใหแทนคําขอบคุณ การเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติ
ตนหรือไม
              -  ความประทับใจของทานตอของขวัญ และหรือผลประโยชนที่จะสงผลตอการทํางานในอนาคต
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                  ถาทานทํางานอยูในกลุมเสี่ยง ออนไหว หรืออยูในขายที่ตองไดรับความไววางใจเปนพิเศษ 
เชน งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจคุณภาพตางๆ การจัดซื้อจัดจาง การออกใบอนุญาต หรือ
การอนุมัติ/อนุญาตตางๆ ฯลฯ ทานจะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้ มากกวาบุคคล
กลุมอื่น

      2) การรบักอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตน และสวนรวมหรือไม หากการรับ
กอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตน และผลประโยชนสาธารณะแลว ผลประโยชนสวนตน
ที่ไดรับกลายเปนมีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาที่ราชการ หรือกอใหเกิดขอสงสัยตอสาธารณชนวาเปนการ
ประพฤติโดยมิชอบ

ไมวาของขวัญและหรือผลประโยชนนัน้จะมีคาเพียง
เล็กนอยก็ไมควรรับ เพราะกอใหเกิดความรูสึกผูกพัน

หรือพันธะกับผูให และอาจกอใหเกิดความ
เสื่อมศรัทธาตอประชาชน
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         การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติ   
มิชอบ และการทุจริตคอรรัปชั่น ในแตละสวนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและ
ผลประโยชนของตนเอง โดยสวนราชการที่อยูในกลุมปฏิบัติหนาที่ที่เสี่ยงตอการประพฤติมิชอบ
ควรกําหนดนโยบายดานนี้อยางเครงครัดมากกวาหนวยงานอื่นๆ
         หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพื้นฐานที่วา “การกระทํา และการตัดสินใจใดๆ
จะตองกระทําดวยความเปนกลาง ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ และปกปอง
ผลประโยชนของสงัคมไทยโดยรวม”
         ดังนั้น องคกร หรือบุคคลใดๆ ไมควรใชของขวัญ หรือผลประโยชนมาแสวงหาความชอบ 
ผลประโยชนใหกับองคกรของตน หรอืตนเอง เหนือองคกร หรือบุคคลอื่น ทําใหเกิดความสั่นคลอนผลประโยชนใหกับองคกรของตน หรอืตนเอง เหนือองคกร หรือบุคคลอื่น ทําใหเกิดความสั่นคลอน
ความเชื่อถือไววางใจที่ประชาสังคมมตีอภาครัฐ และทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคม
         ประการสําคัญ สมาชิกทั้งหมดในสังคมตองไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรม ภายใตระบอบ
ประชาธิปไตย ขาราชการ และเจาหนาที่ภาครัฐมีพันธะผูกพันที่จะตองปฏิบตัิงานอยางเปนธรรม
โดยกระทํา และแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรงใส ความพรอมรับผิดชอบ และแสดง
พฤติกรรมที่ถูกตอง เที่ยงธรรม ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับขาราชการ
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       การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนตัดสินจากหลักการตอไปนี้

       1) ธรรมชาติของผูให : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวของ เชน ประกาศคณะกรรมการปองกัน
และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ รวมทั้งนโยบายของหนวยงาน เชน การหามรับของขวัญ หรือประโยชนจาก
คูสัญญา/องคกร หรือบุคคลที่กําลังจะมาทําการคา การสัญญาวาจะให-รับกับองคกร หรือบุคคลที่จะขอ       
ทําใบอนุญาต หรือรับการตรวจสอบดานตางๆ ฯลฯ
       หนวยงานควรกําหนดนโยบายดานนี้ใหเครงครัด และมีกระบวนการที่ชวยใหขาราชการ และเจาหนาที่
ภาครัฐสามารถจัดการเรื่องนี้ไดอยางเหมาะสม  การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ตองมี
การลงทะเบียนรับอยางเปนทางการ

เราตองรายงานหรือไม

การลงทะเบียนรับอยางเปนทางการ

        2) บทบาทหนาที่ของทานในองคกร :  ถาขาราชการนั้นๆ ทํางานในขอบขายที่ออนไหว และตองการ
ความเชื่อถือไววางใจเปนพิเศษ และหรือกลุมที่เกี่ยวกับการไดประโยชน หรือเสียประโยชนทั้งจากระดับองคกร 
และระดับบุคคล อาทิเชน งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจาง การใหใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรใหแนใจ
ที่สุดวาตัวทาน และองคกรมีความเที่ยงธรรมและจะไมถูกตั้งขอสงสัย แมวาหนวยงานของทานมิไดกําหนด
นโยบายเกี่ยวกับการหามรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆ และมิไดกําหนดใหรายงานการรับของขวัญ และ
ผลประโยชน ทานควรดํารงความถูกตองดวยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชนนั้นๆ
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 หลักการ การกําหนดวาของขวัญและผลประโยชนอื่นใดควรตองรายงานหรือไม
  ควรจะตองใหองคกรเก็บรักษาไวหรือไม หรือควรตกเปนของขาราชการ ใหเทียบกับ
  คาตามราคาตลาด โดยตองมีคานอยกวา 3,000 บาท ทั้งนี้ ใหปฏิบัติตามประกาศ
  คณะกรรมการปองกัน และปราบปรามการทุจริตแหงชาติ  เรื่องหลักเกณฑการรับ
  ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด  โดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2553  ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด  โดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2553
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 ของขวัญท้ังหมดที่มีคาทางวัฒนธรรมหรือประวัติศาสตร เชน งานศิลปะ พระพุทธรูป เครื่องประดับ
โบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กหรือเปนเรื่องเล็กนอย ของขวัญนั้นๆ ยอมเปนทรัพยสินขององคกร ไมวาจะมีคา
ราคาเทาใด
 ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับเม่ือเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา 3,000 บาท ไมตองรายงานและ
อาจเก็บเปนของตนเองได
 ของขวัญหรือผลประโยชนใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีคาเกิน 3,000 บาท ตองรายงานหนวยงานและ
ลงทะเบียนไว
 ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาด ระหวาง 3,000-15,000 บาท และเจาหนาที่มี      ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาด ระหวาง 3,000-15,000 บาท และเจาหนาที่มี     
ความจําเปนตองรับ ใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวา สมควรใหขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐ   
คนนั้นๆ รับทรัพยสินดังกลาวหรือไม
 ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดมากกวา 15,000 บาท ใหสงมอบเปนทรัพยสินของ
องคกร เพื่อใชประโยชนสาธารณะและหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาตใหขาราชการหรือ
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไวเปนกรณีไป เชน ของขวัญในการยายหนวยงานในขณะดํารงตําแหนงเดิม 
ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน ของขวัญหรือผลประโยชนที่เพ่ือนรวมงานให     
เมื่อเจ็บปวย ฯลฯ
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 ถาในปงบประมาณใดๆ คุณคารวมของขวัญและหรือผลประโยชนที่ไดรับจากผูใหคนเดียวกัน               
กลุมเดียวกัน หรือผูใหมีความสัมพันธกันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปมีคามากกวา 3,000 บาท
ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางที่ไดรับ
 ถาในปงบประมาณใดๆ ไดของขวัญและหรือผลประโยชนจากผูรับบริการ แมจะตางคน ตางกลุม เพื่อเปน
การขอบคุณในการใหบริการที่ดี แตเมื่อรวมกันแลวมีคามากกวาสามพันบาทตองรายงานของขวัญ หรือ
ผลประโยชนแตละอยางนั้น   
 ของขวัญและหรือผลประโยชนใดๆ ที่ไดรับเพื่อเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ (ประชาชน องคกร
เอกชน) ที่ไดอยางสม่ําเสมอ บอยครั้ง อาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพลบิดเบือน กอใหเกิดเอกชน) ที่ไดอยางสม่ําเสมอ บอยครั้ง อาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพลบิดเบือน กอใหเกิด
อคติในการใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาท่ีภาครัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบ และคาดหวังวาจะ
ไดรับของขวัญและหรือผลประโยชนเมื่อมีผูมารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ
  เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินได (ตัวอยางเชน หุน พันธบัตร ล็อตเตอรี)่ ตองปฏิเสธไมรับ
ไมวาจะอยูในสถานการณใดๆ
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      1) ปกติสามารถเก็บรักษาไวเอง หากมีคาไมเกิน 3,000 บาท
      2) หากมีราคาทางการตลาดระหวาง 3,000– 15,000 บาท สวนราชการตองพิจารณาตัดสินวา 
ขาราชการหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้น ๆ จะเก็บไวเองไดหรือไม
      3) หากราคามากกวา 15,000 บาท จะตองใหเปนทรัพยสินของสวนราชการ และสวนราชการ
พิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร

เราจะเก็บรักษาไวเองหรือไม

พิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร
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----------ตอฉบับหนาตอฉบับหนา----------




