
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนสำราญใต้ 

เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
บทท่ี ๑ นิยามศัพท์ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ๑. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน “Conflict of Interest” เป็นภาษาต่างประเทศซ่ึงมีการ 
กล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปี ท่ีผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกำลังเผชิญกับ 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในองค์กรต่าง 
ๆ ซ่ึง ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศ รวมท้ังได้สร้างความเสียหายให้กับ
ประชาชนโดย ส่วนรวม ทำให้บรรดานักวิชาการและผู้คนในสังคมไทย ต่างได้ให้คำจำกัดความ หรือ
ความหมายของคำว่า “Conflict of Interest” ไว้แตกต่างกันออกไป ดังนี้  สารานุกรมวิกิ พี เดีย 
(http://th.wikipedia.org) อธิบาย ความหมายไว้ว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ 
ภาวะท่ีบุคคลซ่ึงอยู่ในสถานะท่ีต้องได้รับ ความเชื่อถือ เช่น นักการเมือง ผู้ให้นโยบาย หรือ ผู้อำนวยการ
บริหารของบริษัท มีผลประโยชน์หรือความ ต้องการท้ังในทางอาชีพในบางครั้งรวมถึงเรื่องส่วนตัว         
ท่ีขัดแย้งกัน ความต้องการท่ีขัดแย้งกันนี้ทำให้เกิดความลำบากในการทำหน้าท่ีอย่างยุติธรรม แม้ว่าจะไม่มี
หลักฐาน เก่ียวกับการกระทำท่ีไม่เหมาะสม ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจจะทำให้เกิดภาพท่ีทำให้ความ
น่าเชื่อถือของบุคคลนั้น ในการกระทำท่ีเป็นกลางลดลง ดร.วิทยากร เชียงกูล ได้ให้ความหมายของคำว่า 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ผลประโยชน์ท่ีทับซ้อนกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์
ส่วนรวมของผู้มีอำนาจหน้าท่ี ท่ีต้องตัดสินใจทำงานเพ่ือส่วนรวม ไม่ว่า เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เจ้าหน้าท่ี
ขององค์กรภาคธุรกิจ เอกชน และเจ้าหน้าท่ีภาคประชาสังคม (Civil Society) ผำสุก พงศ์ไพจิตร                       
ได้อธิบายความหมายของ ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การทับซ้อนของผลประโยชน์ ของ บุคคลท่ีมี ๒ 
สถานะ หรือมากกว่าในเวลาเดียวกัน คือ ตำแหน่งสาธารณะและตำแหน่งในบริษัทเอกชน ซ่ึง บุคคล 
ดังกล่าวอาจมีความโน้มเอียงใช้อำนาจ และตำแหน่งสาธารณะหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือแสวงหา 
ประโยชน์ให้แก่ กลุ่มพวกพ้องของตนเองท้ังทางตรงและทางอ้อมได้อย่างง่ายดาย เช่น กรณีของ
นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมีหุ้น หรือครอบครัวใกล้ชิดเป็นเจ้าของกิจการ ซ่ึงได้รับสัมปทานหรืออยู่ใน
ฐานะจะได้รับสัมปทาน ธุรกิจจาก รัฐ ขณะเดียวกันก็อยู่ในตำแหน่งสาธารณะท่ีเป็นผู้มีอำนาจอนุมัติการ
ให้สัมปทานธุรกิจดังกล่าวด้วย ตัวอย่างท่ีพบ คือ การได้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จาก
ภาครัฐเพราะผู้ชนะประมูลมีพรรคพวก เป็นนักการเมือง หรือ บริษัทท่ีชนะประมูลมีนักการเมืองร่วมหุ้น
อยู่เป็นหุ้นลม การชนะประมูลดังกล่าวด้วย อิทธิพลทางการเมืองจะส่งผลให้ บริษัทผู้ชนะประมูลสามารถ
หากำไรเกินควรได้การคอร์รัปชั่นในโครงการ ขนาดใหญ่ภาครัฐได้กลายเป็นแหล่งหารายได้ จากการ
คอร์รัปชั่น ท่ีสำคัญของนักการเมืองและข้าราชการท่ี เก่ียวข้อง Dr. Michael McDonald นักวิชาการด้าน
จริยธรรมแห่งมหาวิทยาลัย British Columbia แล ะ ผู้อำนวยการ Centre for Applied Ethics ได้ให้คำ
นิยามของคำว่า Conflict of Interest หมายถึง  
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สถานการณ์ท่ี บุคคล เช่น เจ้าหน้าท่ีรัฐ ลูกจ้าง หรือ นักวิชาชีพ มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนบุคคลมาก
พอ จนเห็นได้ว่ากระทบต่อ การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมา (ภาวะวิสัยหรือเป็นกลาง) โดยมี
องค์ประกอบท่ี  สำคัญ ๓ ประการ คือ องค์ประกอบประการแรก คือ ผลประโยชน์ส่วนตัว (Private 
interest) หรือ ผลประโยชน์ส่วนบุคคล (Personal interest) ซ่ึงผลประโยชน์นี้อาจเป็นตัวเงินหรือ
ทรัพย์สินอ่ืนๆ รวมถึง ผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีทำให้ผู้ได้รับพึงพอใจ ส่วนนี้โดยตัวมันเองแล้วไม่
เสียหายอะไรเพราะใคร ๆ ก็ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน กันท้ังนั้น เช่น การหางานใหม่ท่ีมีรายได้ท่ีดีกว่า
เก่า แต่ปัญหาจะเกิดข้ึนก็ต่อเม่ือ ผลประโยชน์นี้ไปแย้งกับผลประโยชน์ ส่วนรวม   

  องค์ประกอบท่ีสอง คือ การปฏิบัติหน้าท่ีโดยใช้สถานะและขอบเขตอำนาจหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี
หรือเจ้าพนักงานของรัฐโดยขาดหลักจริยธรรมพ้ืนฐานในวิชาชีพตน ท้ังนี้เพราะอำนาจหน้าท่ีท่ีมีอยู่เกิด
จากการมีตำแหน่ง หรือการเป็นเจ้าหน้าท่ีหรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย องค์ประกอบสุดท้าย คือ เม่ือ
ผลประโยชน์ท่ี ขัดแย้งนั้นไปแทรกแซงการตัดสินใจ หรือการใช้วิจารณญาณ ในทางใดทางหนึ่งเพ่ือ
ผลประโยชน์ส่วนตัว จึงเห็น ได้ว่าจากนิยามศัพท์ของนักวิชาการข้างต้นสามารถสรุปความหมายของ
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ ผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าท่ีรัฐไปขัดแย้งกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วต้อง เลือกเอา อย่างใดอย่างหนึ่ง ซ่ึงทำให้ตัดสินใจได้ยากในอันท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ี
ให้เกิดความเป็นธรรมและ ปราศจากอคติ                              

 ๒. รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น ๗ รูปแบบ ได้แก่   

 ๑ ) การรับผลประโยชน์ ต่างๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือ 
ผลประโยชน์ ในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี เช่น หน่วยงาน
ราชการ รับเงินบริจาคสร้าง ส านักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจท่ีเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้
งบประมาณ ของรัฐเพ่ือจัดซ้ือจัดจ้างแล้ว เจ้าหน้าท่ีได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อ่ืนตอบแทน   

 ๒) การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ท่ี 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีทำกับหน่วยงานท่ีตนสังกัด เช่น การใช้ตำแหน่งหน้าท่ี ท่ีทำให้ 
หน่วยงาน ทำสัญญาซ้ือสินค้าจากบริษัทของตนเอง หรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นท่ีปรึกษา หรือซ้ือท่ีดิน
ของ ตนเองในการ จัดสร้างสำนักงาน   

 ๓) การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมายถึง การ
ท่ีบุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทำงานในบริษัทเอกชนท่ีดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกับท่ี
ตนเอง เคยมี อำนาจควบคุม กำกับ ดูแล   

 ๔) การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าท่ีของรัฐต้ังบริษัท          
ดำเนินธุรกิจท่ีเป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะท่ีตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นท่ีปรึกษา 
โครงการ โดยอาศัยตำแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด ใน
การ พิจารณาจาก หน่วยงานท่ีตนสังกัดอยู่ ๕) การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง 
สถานการณ์ ท่ีผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะ ใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง            
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เช่น ทราบว่าจะมีการ ตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซ้ือท่ีดิน โดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซ้ือท่ีดิน
เพ่ือทำโครงการของรัฐ   ก็รีบไปซ้ือท่ีดินเพ่ือเก็งกำไรและขายให้กับรัฐ ในราคาท่ีสูงข้ึน ๖) การใช้ทรัพย์สิน
ของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s property for private 
advantage) เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่าง ๆ กลับไปใช้ท่ีบ้าน การน ารถยนต์ในราชการ ไปใช้เพ่ือ
งานส่วนตัว   

 ๗) การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกต้ังเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) เช่น     
การท่ีรัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพ้ืนท่ีหรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณ 
สาธารณะ เพ่ือ การหาเสียงเลือกต้ัง จากรูปแบบประเภทต่าง ๆ ของปัญหาความขัดแย้งกันในประโยชน์
ส่วนตัว และประโยชน์ส่วนรวม จะเห็นว่า โอกาสความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดปัญหามีสูงมาก เพราะปัญหา
ดังกล่าวมี ขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมท่ีเข้าข่ายความ ขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้น กลไกหรือเครื่องมือ
ส่วนใหญ่ท่ีใช้ ในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ 
การมีหลักคุณธรรม และจริยธรรมในการทำงานของบุคคลสาธารณะ รวมถึงการ มีกฎหมายท่ีสามารถ
ครอบคลุมถึงการกระทำผิด เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ แผนภาพรูปแบบของผลประโยชน์
ทับซ้อน การรับประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) รับของขวัญ /เงินสนับสนุน/ เงินบริจาคจากลูกค้า
ของหน่วยงาน การทำธุรกิจกับ ตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) มีส่วนได้เสียใน
สัญญาท่ีทำกับ หน่วยงานต้นสังกัด การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่ง สาธารณะหรือหลังเกษียณ 
(Post-employment) ลาออกจากหน่วยงานเพ่ือ ไปทำงาน ในหน่วยงานท่ีดำเนินธุรกิจประเภท เดียวกัน 
การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ต้ังบริษัทดำเนินธุรกิจท่ีแข่งขันหรือ      
รับงานจากหน่วยงานต้นสังกัด แผนภาพรูปแบบของ ผลประโยชน์ทับซ้อน การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside 
information) ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพ่ือ ประโยชน์ของตนเอง การใช้สมบัติของหน่วยงานเพ่ือ 
ประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s property for private advantage) นำทรัพย์สิน
ของหน่วยงานไปใช้ ในงานส่วนตัว การนำโครงการ สาธารณะลงในเขต เลือกต้ังเพ่ือประโยชน์ในทาง
การเมือง (Pork-belling) รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงใน พ้ืนท่ี ตนเอง หรือการใช้งบสาธารณะ        
เพ่ือหาเสียง   

  

 

 

 

 

 

 



 

บทท่ี ๒ แนวทำงานปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. มาตรการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซ้ือ                  
จัดจ้าง รวมถึงการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และการ
ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : ebidding) องค์การบริหารส่วนสำราญใต้              
จึงกำหนดมาตรการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้   

 ๑) ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีพัสดุจัดซ้ือจัดจ้างกับผู้เสนองานท่ีมีความเก่ียวข้องกับบุคคลภายในองค์การบริหาร
ส่วนสำราญใต้ ท้ังประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ ท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ี   

 ๒) ห้ามมิให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนสำราญใต้ ใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าท่ีดำเนินงาน หรือ 
โครงการท่ีเอ้ือผลประโยชน์ต่อตนเองท้ังท่ีเก่ียวกับเงินและไม่เก่ียวกับเงิน   

 ๓) ห้ามมิให้บุคลากรในองค์การบริหารส่วนสำราญใต้ ดำรงตำแหน่งท่ีทำหน้าท่ีทับซ้อน   

 ๔) ในกรณีท่ีบุคลากรในองค์การบริหารส่วนสำราญใต้ มีผลประโยชน์ทับซ้อนให้ใช้หลักปฏิบัติ ดังนี้   

 - การเปิดเผย (Discloser) ต่อหน้าส่วนราชการและผู้บริหารองค์การบริหารส่วนสำราญใต้  

 - การถอนตัว (Refusal) ออกจากหน้าท่ีตัดสินใจหรือทำงานท่ีบุคลากรมีผลประโยชน์ทับซ้อน   

 - การแก้ไขสถานะของตำแหน่งหรือหน้าท่ีในการท างานท่ีมีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน (Removal) เช่น 
ลาออกจากตำแหน่งหน้าท่ีซ่ึงขัดแย้งกัน เป็นต้น   

 – ให้ผู้อำนวยการกองคลัง มีหน้าท่ีตรวจสอบบุคลากรในองค์การบริหารส่วนสำราญใต้ ถึงความ เก่ียวข้อง
กับผู้เสนองานพร้อมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนสำราญใต้ เป็นประจำ  

 - การรับของขวัญเป็นของส่วนตัวให้กระทำได้ในกรณีมีมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท หากสูงกว่านั้นต้อง 
รายงานให้ผู้บริหารทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป   

 ๒. แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน   

  ๑) ตรวจสอบชื่อสกุลของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องกับบุคลากรในหน่วยงาน หรือไม่ 
เช่น ญาติ พ่ี น้อง เพ่ือน คู่แข่ง ศัตรู   

  ๒) ตรวจสอบสถานท่ีอยู่ สถานท่ีปฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องกับ บุคลากร
ใน หน่วยงานหรือไม่   

  ๓) ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้เสียกับงาน/โครงการ ท้ังผลประโยชน์ส่วน ตนเองและ 
ผลประโยชน์สาธารณะท่ีมีผลต่อการปฏิบัติหน้าท่ีหรือไม่   



  ๔) ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ เช่น การรับสินบน 
การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ การดำเนินธุรกิจท่ีเก่ียวข้องกับการจัดซ้ือจัดจ้าง กับรับของขวัญ                   
หรืออ่ืน ๆ หากฝ่าฝืนจะมีโทษอย่างไร การมีพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามท่ีเข้าข่ายประเภทของผลประโยชน์ทับ
ซ้อน หรือมีพฤติกรรมท่ีพร้อมฝ่าฝืน การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ย่อมส่งผลให้ถูก
ลงโทษ ตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงข้ัน ไล่ออก ข้ึนอยู่กับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน หากถูก
ตัดสินว่าผิดจริงผู้ มีส่วนเก่ียวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการ รับโทษทางอาญาด้วย   

 ๓. แนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันมิให้ มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต     

  ๑) การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตำแหน่ง (ก่อนเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ) ก่อนเข้ามารับตำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
บุคคลนั้น ๆ จะต้องเตรียมตัวโดยตรวจสอบตนเอง คู่สมรส บุตรท่ียังไม่บรรลุนิ ติภาวะว่าได้มี                     
การดำเนินกิจการใด ๆ บ้าง   

  - ในขณะท่ีตนเองอยู่ในสถานะของเอกชนท่ีได้ทำธุรกิจหรือทำการค้าไว้กับรัฐ โดยจะต้องตรวจสอบ              
การเป็นคู่สัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐหรือการเป็นกรรมการผู้จัดการ การถือหุ้นหรือการ เป็น
หุ้นส่วน ผู้จัดการหรือการเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนต่าง ๆ ว่ามีหรือไม่อย่างไร และต้องสำรวจกิจการ            
ต่าง ๆ ของคู่สมรส รวมถึงการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวข้อง   

  ๒) การปฏิบัติหน้าท่ีหรือดำรงตนในระหว่างท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ   

  - เจ้าหน้าท่ีของรัฐในตำแหน่ง เช่น ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารองค์กรปกครอง               
ส่วน ท้องถ่ิน หรือผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐต้องไม่ดำเนินกิจการใด ๆ ท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วน บุคคลกับ ประโยชน์ส่วนรวม ตามท่ีกำหนดไว้ในมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า                           
ด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต  

  - คู่สมรสของเจ้าหน้าท่ีรัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม การทุจริต 
ได้ห้ามคู่สมรสมิให้ดำเนินกิจการใด ๆ ท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ 
ส่วนรวมไว้ด้วย 

 ๓) การดำเนินกิจการในภายหลังท่ีพ้นจากตำแหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐยังไม่ถึง ๒ ปี) 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามมาตรา ๑๐๐ ได้                   

บัญญัติห้ามเจ้าหน้าท่ีของรัฐมิให้ดำเนินกิจการท่ีเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ 
ส่วนรวม โดยห้ามดำเนินกิจการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลา ๒ ปีนับแต่เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นได้พ้นจากตำแหน่ง 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ในตำแหน่งนั้น ๆ แล้ว ท้ังนี้ได้ห้ามการดำเนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ด้วย   

 ๔. กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ ในการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ ควรพิจารณา         
ตอบคำถาม ๓ ข้อนี้เพ่ือใช้ในการตัดสินใจว่า จะรับหรือไม่รับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น ๆ คือ   



  ๑) เราควรรับหรือไม่ : ตามหลักการทางจริยธรรม แม้ว่าเราไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสท่ีเรา ไม่สามารถ 
ปฏิเสธได้ หรือเป็นการรับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กัน                     
ตามมารยาทท่ี ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสท่ีไม่เป็นการเหมาะสมท่ีจะรับอย่างยิ่ง ดังนี้   

  - ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านต้องปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นโอกาสใด ๆ หรือการรับเงินสดหรือสิ่งใด ๆ ท่ี สามารถ
เปลี่ยนเป็นเงินได้ เช่น หุ้น พันธบัตร หรือ ลอตเตอรี่ ฯลฯ ล้วนเข้าข่ายการรับสินบน และเป็นการฝ่า ฝืน 
ประมวลจริยธรรมท้ังสิ้น   

  - หากได้รับการเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงิน สิ่งท่ีควรนำมาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ                     
ให้ พิจารณาว่า ทำไมเขาจึงเสนอของขวัญหรือผลประโยชน์ดังกล่าวให้เรา และการเสนอของดังกล่าวนั้นมี
ผล ต่อการ ตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม่ หรือควรพิจารณาบนหลักการปฏิบัติงานในภาครัฐท่ีอยู่บน
พ้ืนฐานว่า การกระทำ และการตัดสินใจใด ๆ จะต้องกระทำด้วยความเป็นกลางปราศจากการมีส่วนได้
ส่วนเสียในการ ให้บริการ และปกป้อง ผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใด ๆ 
ไม่ควรใช้ของขวัญ หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ มาแสวงหาความชอบธรรมใน การแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ
องค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอ่ืน ทำให้สั่นคลอนความเชื่อถือ ไว้วางใจท่ีประชาชนมี
ต่อรัฐ และทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม   

  ๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่แนวทางพิจารณา ดังนี้   

  - ของขวัญท้ังหมดท่ีมีค่าทำงานประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป เครื่องประดับ 
โบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็ถือว่าของขวัญนั้น ๆ เป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่าจะมีราคา เท่าใด   

  - ของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับเม่ือเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท  ไม่ต้อง รายงาน
หรืออาจเก็บเป็นของตนเองได้ท้ังนี้เพ่ือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต แห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
พ .ศ .๒ ๕ ๔ ๓  – ข อ ง ข วั ญ ห รื อ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น์ ใ ด  ๆ  เ ม่ื อ เ ที ย บ กั บ ร า ค า ต ล า ด                                                    
มีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน หน่วยงาน และลงทะเบียนไว้  

  - ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ท่ีมีค่าทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท และ เจ้าหน้าท่ีมี
ความจำเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ี                
ของรัฐ คนนั้น ๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่   

  - ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์มีค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบเป็น ทรัพย์สินของ
องค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ ข้าราชการ 
หรือ เจ้าหน้ า ท่ีของรัฐผู้นั้ น เก็บรักษาของไว้ เป็นกรณี ไป เช่น  ของขวัญ ในการย้ายหน่วยงาน                      
ขณะดำรงตำแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน เป็นต้น   

  - ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ คุณค่าของของขวัญและหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากผู้ให้คน เดียวกัน กลุ่ม
เดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลาย ๆ ครั้ง เม่ือรวมกันท้ังปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน 
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างท่ีได้รับ   



  - ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ท่ีได้รับจากผู้รับบริการแม้จะต่าง คน ต่าง
กลุ่ม เพ่ือเป็นการขอบคุณในการให้บริการท่ี ดีแต่ เม่ือรวมกันแล้วมี ค่ามากกว่า ๓ ,๐๐๐ บาท                          
ต้องรายงาน ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น   

  - ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ท่ีได้รับการเพ่ือเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประชาชน และ
องค์กรเอกชน) ท่ีได้อย่างสม่ำเสมอบ่อยครั้ง อาจทำให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพล บิดเบือน 
ก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และ
คาดหวังว่า จะได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์เม่ือมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ  

   - เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ท่ีสามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ   

  ๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่   

  - ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท หากมี ราคา
ทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่า ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าท่ี ของรัฐนั้น ๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่ - หากราคามากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต้องให้เป็น
ทรัพย์สิน ของส่วนราชการ และส่วนราชการ พิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



บทท่ี ๓ กฎหมายเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และ
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดดำเนินกิจการ 
ดังต่อไปนี้   

 (๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาท่ีทำกับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ 
หน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงมีอำนาจกับกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี   

 (๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐท่ี เจ้าหน้าท่ี 
ของรัฐ ผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ 
ดำเนินคดี   

 (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ 
ราชการส่วนท้องถ่ิน หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วน ท้องถ่ิน อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้น ในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว   

 (๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทนพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของ เอกชน 
ซ่ึงอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัด   
อยู่หรือปฏิบัติ หน้าท่ีในฐานะเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้น
อาจ ขัดแย้งต่อประโยชน์ ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติ
หน้าท่ีของ เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น เจ้าหน้าท่ีของรัฐตำแหน่งใดท่ีต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง                    
ให้เป็นไปตามท่ี คณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดโดยประกาศ
ในราชกิจจานุเบกษา ให้นำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตาม                    
วรรคสอง โดยให้ถือว่าการดำเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการดำเนินกิจการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
มาตรา ๑๐๑ ให้นำบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับกับการดำเนินกิจการของผู้ซ่ึงพ้นจากการเป็น 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปี โดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจำนวนหุ้น
ท้ังหมดท่ี จำหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจำกัด ซ่ึงไม่ใช่บริษัทท่ีเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 
๑๐๐ (๒) ท่ีได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่า  ด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ มาตรา ๑๐๒ บทบัญญัติ
มาตรา ๑๐๐ มิให้นำมาใช้บังคับกับการดำเนิน กิจการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ซ่ึง หน่วยงานท่ีมีอำนาจ          
กำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดำเนินงานของ บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด                   
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าท่ีในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ท่ีหน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือ                    
เข้าร่วมทุน มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดจากบุคคล 
นอกเหนือจาก ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดย 

อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่ง กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา                 
ตามหลักเกณฑ์และจำนวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ท่ีพ้นจากการเป็น เจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 
มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีหรือ               



ความผิด ต่อ ตำแหน่งหน้าท่ีราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมาย
อาญาด้วย บทลงโทษ มาตรา ๑๒๒ เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือ
มาตรา ๑๐๓ ต้อง ระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ                       
กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่า ตนมิได้รู้เห็นยินยอมด้วย 
ในการท่ี คู่สมรสของตน ดำเนินการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ ง ให้ ถือว่าผู้ นั้ น ไม่ มีความผิด                             
๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติจึงกำหนดหลักเกณฑ์ และจำนวนทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับจากบุคคลได้ โดยธรรมจรรยาไว้ดังนี้   

 ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง 
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓   

 ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป   

 ข้อ ๓ ในประกาศนี้ “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืน ใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า                          
การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืน ใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตาม 
ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือ วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม “ญาติ” หมายความ
ว่า ผู้บุพการีผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดา มารดา หรือร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส                        
ผู้ บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม “ประโยชน์ อ่ืนใด” 
หมายความว่า สิ่งท่ีมีมูลค่า ได้แก่การลดราคาการรับความบันเทิง การรับ บริการ การรับการฝึกอบรม 
หรือสิ่งอ่ืนใดใน ลักษณะเดียวกัน   

 ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจาก ทรัพย์สิน 
หรือ ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่ง 
กฎหมาย เว้นแต่การรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศนี้   

 ข้อ ๕ เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้   

 (๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติซ่ึงให้โดยเสน่หาตามจำนวนท่ีเหมาะสมตามฐานานุรูป   

(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ 
บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท    

(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลท่ัวไป    

ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากต่างประเทศ ซ่ึงผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว หรือมี หรือ 
มูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความ จำเป็นท่ีจะต้องรับไว้  
เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียด 
ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ให้ผู้ บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หาก



ผู้บังคับบัญชา เห็นว่าไม่มีเหตุท่ีจะอนุญาตให้ เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นยึดถือทรัพย์สิน หรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้
เป็นประโยชน์ส่วน บุคคล ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นส่งมอบ ทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ผู้นั้นสังกัดโดยทันที    

ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าท่ี 
กำหนดไว้ ในข้อ ๕ ซ่ึงเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับมาแล้ว โดยมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี 
มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง
เก่ียวกับ การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซ่ึงเป็นหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสูงสุด
ของรัฐวิสาหกิจ หรือ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสถาบัน หรือองค์กร ท่ีเจ้าหนึ่งของรัฐผู้นั้นสังกัดโดย
ทันทีท่ีสามารถ  กระทำได้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผล ความจำเป็นความเหมาะสมและสมควรท่ีจะให้
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตน หรือไม่ ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชา
หรือผู้บริหารสูงสุดของ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบัน หรือองค์กรท่ีเจ้าหน้าท่ี ของรัฐผู้นั้นสังกัด              
มีคำสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ โดย
ทันทีในกรณีท่ีไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็น
สิทธิ ของหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ   ผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว เม่ือได้ดำเนินการตามความในวรรคสองแล้ว 
ให้ถือว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ดังกล่าวเลย ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง  เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชา ซ่ึงเป็นหัวหน้า ส่วนราชการระดับ
กระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการ หรือ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้ง รายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์นั้นต่อ ผู้มีอำนาจแต่งต้ังถอดถอน  ส่วนผู้ท่ีดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการใน
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดำรงตำแหน่ง ท่ีไม่มีผู้บังคับบัญชาท่ีมีอำนาจถอดถอน ให้แจ้งต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังนี้เพ่ือดำเนินการตามความในวรรค หนึ่งและวรรคสอง ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของ
รัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตาม วรรคหนึ่ง เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา 
หรือสมาชิกสภาท้องถ่ิน ให้แจ้ง รายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถ่ินท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก
แล้วแต่กรณี เพ่ือดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง       

ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้ บังคับ 
ผู้ซ่ึงพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย    

๓. ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถ่ิน มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักสำหรับ ข้าราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝางนั้น พนักงานส่วนตำบลทุกคนมีหน้าท่ีดำเนินการให้เป็นไป ตาม
กฎหมาย เพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลาง ทางการเมือง อำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ 
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดม่ันในค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้   

 ๑) การยึดม่ันในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข   

 ๒) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม     

 ๓) การมีจิตสำนึกท่ีดี ซ่ือสัตย์ และรับผิดชอบ    



๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน    
๕) การยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย    
๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง   
๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้     
๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร จรรยาวิชาชีพขององค์กร มีดังนี้     
  ๑) ข้าราชการต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์     
  ๒ ) ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างท่ี ดี ในการรักษาไว้และปฏิ บั ติตามรัฐธรรมนูญแห่ ง 
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ    
  ๓) ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด    
 ๔) ข้าราชการต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าท่ี    
 ๕) ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท สติปัญญา                 
ความรู้ ความสามารถให้บรรลุผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ ประเทศชาติและประชาชน    
 ๖) ข้าราชการต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่ง 
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน     
 ๗) ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุภาพเรียบร้อยมีอัธยาศัย   
 ๘) ข้าราชการต้องรักษาความลับท่ีได้จากการปฏิบัติหน้าท่ี การเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับ           
โดยข้าราชการจะกระทำได้ต่อเม่ือมีอำนาจหน้าท่ี และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตาม 
กฎหมายกำหนด เท่านั้น 
 ๙) ข้าราชการต้องรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความ 
ช่วยเหลือเก้ือกูล ซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ   
        ๑๐) ข้าราชการต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้สำหรับตนเอง 
หรือผู้อ่ืนไม่ว่า จะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกำนัล  
หรือ ประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าท่ี ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดย ธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี   
       ๑๑) ข้าราชการต้องไม่ปิดบังข้อมูลท่ีจำเป็น ในการปฏิบั ติงานของเพ่ือนร่วมงานและไม่นำ                 
ผลงานของ ผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน   
 
      จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวไป 
 
     ประกาศ  ณ วันท่ี  ๔  มกราคม พ.ศ. 256๔ 
 
  

 

                                                                                                         

                                                                                                              

  (นายสนิท บาทขุนทด) 
                                                ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนสำราญใต้ 
 
 


