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มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
บทที่ ๑ นิยามศัพท์ผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
๑. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน “Conflict of Interest” เป็นภาษาต่างประเทศซึ่งมี 

การ กล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปี ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกําลังเผชิญกับ 
ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง หรือผู้ดํารงตําแหน่งระดับสูงในองค์กรต่าง ๆ ซึ่ง 
ส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศ รวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดย 
ส่วนรวม ทําให้บรรดานักวิชาการและผู้คนในสังคมไทย ต่างได้ให้คําจํากัดความ หรือความหมายของคําว่า  
“Conflict of Interest” ไว้แตกต่างกันออกไป ดังนี้ สํา นุกรมวิกิพีเดีย (http://th.wikipedia.org) อธิบาย 
ความหมายไว้ว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interest) คือ ภาวะที่บุคคลซึ่งอยู่ในสถานะที่ต้องได้รับ 
ความเชื่อถือ เช่น นักการเมือง ผู้ให้นโยบาย หรือ ผู้อํานวยการบริหารของบริษัท มีผลประโยชน์หรือความ 
ต้องการทั้งในทางอาชีพในบางครั้งรวมถึงเรื่องส่วนตัว ที่ขัดแย้งกัน ความต้องการที่ขัดแย้งกันนี้ทําให้เกิดความ 
ลําบากในการทําหน้าที่อย่างยุติธรรม แม้ว่าจะไม่มีหลักฐาน เกี่ยวกับการกระทําที่ไม่เหมาะสม ผลประโยชน์ทับ 
ซ้อนอาจจะทําให้เกิดภาพที่ทําให้ความน่าเชื่อถือของบุคคลนั้น ในการกระทําที่เป็นกลางลดลง ดร.วิทยากร เชียง
กูล ได้ให้ความหมายของคําว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกัน ระหว่าง ผลประโยชน์
ส่วนตัว และผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้มีอํานาจหน้าที่ ที่ต้องตัดสินใจทํางานเพ่ือส่วนรวม ไม่ว่า เป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐ เจ้าหน้าที่ขององค์กรภาคธุรกิจ เอกชน และเจ้าหน้าที่ภาคประชาสังคม (Civil Society) ผ้าสุก พงศ์
ไพจิตร ได้อธิบายความหมายของ ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การทับซ้อนของผลประโยชน์ ของ บุคคลที่มี ๒ 
สถานะ หรือมากกว่าในเวลาเดียวกัน คือ ตําแหน่งสาธารณะและตําแหน่งในบริษัทเอกชน ซึ่ง บุคคล ดังกล่าวอาจ
มีความโน้มเอียงใช้อํานาจ และตําแหน่งสาธารณะหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือแสวงหา ประโยชน์ให้แก่ กลุ่มพวก
พ้องของตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อย่างง่ายดาย เช่น กรณีของนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมีหุ้น หรือ
ครอบครัวใกล้ชิดเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งได้รับสัมปทานหรืออยู่ในฐานะจะได้รับสัมปทาน ธุรกิจจาก รัฐ 
ขณะเดียวกันก็อยู่ในตําแหน่งสาธารณะที่เป็นผู้มีอํานาจอนุมัติการให้สัมปทานธุรกิจดังกล่าวด้วย ตัวอย่างที่พบ คือ 
การได้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จากภาครัฐเพราะผู้ชนะประมูลมีพรรคพวก เป็นนักการเมือง หรือ 
บริษัทที่ชนะประมูลมีนักการเมืองร่วมหุ้นอยู่เป็นหุ้นลม การชนะประมูลดังกล่าวด้วย อิทธิพลทางการเมืองจะ
ส่งผลให้ บริษัทผู้ชนะประมูลสามารถหากําไรเกินควรได้การคอร์รัปชันในโครงการ ขนาดใหญ่ภาครัฐได้กลายเป็น
แหล่งหารายได้ จากการคอร์รัปชั่น ที่สําคัญของนักการเมืองและข้าราชการที่ เกี่ยวข้อง Dr. Michael McDonald 
นักวิชาการด้านจริยธรรมแห่งมหาวิทยาลัย British Columbia และ ผู้อํานวยการ Centre for Applied Ethics 
ได้ให้คํานิยามของคําว่า Conflict of Interest หมายถึง สถานการณ์ที่ บุคคล เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ ลูกจ้าง หรือ นัก
วิชาชีพ มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนบุคคลมากพอ จนเห็นได้ว่ากระทบต่อ การปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา 
(ภาวะวิสัยหรือเป็นกลาง) โดยมีองค์ประกอบที่  สําคัญ ๓ ประการ คือ องค์ประกอบประการแรก คือ 
ผลประโยชน์ส่วนตัว (Private interest) หรือ ผลประโยชน์ส่วนบุคคล (Personal interest) ซึ่งผลประโยชน์นี้
อาจเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอ่ืนๆ รวมถึง ผลประโยชน์ในรูปแบบอ่ืน ๆ ที่ทําให้ผู้ได้รับพึงพอใจ ส่วนนี้โดยตัวมัน
เองแล้วไม่เสียหายอะไรเพราะใคร ๆ ก็ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน กันทั้งนั้น เช่น การหางานใหม่ที่มีรายได้ที่
ดีกว่าเก่า แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อ ผลประโยชน์นี้ไปแย้งกับผลประโยชน์ ส่วนรวม 
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องค์ประกอบที่สอง คือ การปฏิบัติหน้าที่โดยใช้สถานะและขอบเขตอํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
หรือ เจ้าพนักงานของรัฐโดยขาดหลักจริยธรรมพื้นฐานในวิชาชีพตน ทั้งนี้เพราะอํานาจหน้าที่ที่มีอยู่เกิดจากการมี 
ตําแหน่ง หรือการเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย องค์ประกอบสุดท้าย คือ เมื่อผลประโยชน์ที่ 
ขัดแย้งนั้นไปแทรกแซงการตัดสินใจ หรือการใช้วิจารณญาณ ในทางใดทางหนึ่งเพ่ือผลประโยชน์ส่วนตัว จึงเห็น 
ได้ว่าจากนิยามศัพท์ของนักวิชาการข้างต้นสามารถสรุปความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of 
Interest) คือ ผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐไปขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วต้อง เลือกเอา อย่างใด
อย่างหนึ่ง ซึ่งทําให้ตัดสินใจได้ยากในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเป็นธรรมและ ปราศจากอคติ 

๒. รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น ๗ รูปแบบ ได้แก่ 
๑) การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือ  

ผลประโยชน์ ในรูปแบบอื่น ๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงานราชการ รับ
เงินบริจาคสร้าง ส านักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณ ของรัฐ
เพ่ือจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน 

๒) การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ 
ที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ตําแหน่งหน้าที่ ที่ทําให้ 
หน่วยงาน ทําสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเอง หรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดินของ 
ตนเองในการ จัดสร้างสํานักงาน 

๓) การทํางานหลังจากออกจากตําแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment)  
หมายถึง การที่บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทํางานในบริษัทเอกชนที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกับที่
ตนเอง เคยมี อํานาจควบคุม กํากับ ดูแล 

๔) การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้ง 
บริษัท ดําเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษา 
โครงการ โดยอาศัยตําแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด ในการ 
พิจารณาจาก หน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ ๕) การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ ที่ผู้
ดํารงตําแหน่งสาธารณะ ใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการ ตัด
ถนนไปตรงไหนก็รีบไปซื้อที่ดิน โดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพ่ือทําโครงการของรัฐ ก็รีบไปซื้อ
ที่ดินเพ่ือเก็งกําไรและขายให้กับรัฐ ในราคาที่สูงขึ้น ๖) การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ ของธุรกิจ
ส่วนตัว (Using your employer's property for private advantage) เช่น การนําเครื่องใช้ สํานักงานต่าง ๆ 
กลับไปใช้ที่บ้าน การนํารถยนต์ในราชการ ไปใช้เพื่องานส่วนตัว 

๕) การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling)  
เช่น การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณ 
สาธารณะ เพ่ือ การหาเสียงเลือกตั้ง จากรูปแบบประเภทต่าง ๆ ของปัญหาความขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัว 
และประโยชน์ส่วนรวม จะเห็นว่า โอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหามีสูงมาก เพราะปัญหาดังกล่าวมี ขอบเขต
ครอบคลุมพฤติกรรมที่เข้าข่ายความ ขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้น กลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ ในการ
จัดการกับปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรม และ
จริยธรรมในการทํางานของบุคคลสาธารณะ รวมถึงการ มีกฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระทําผิด เกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ แผนภาพรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน การรับประโยชน์ต่างๆ (Accepting 
benefits) รับของขวัญ /เงินสนับสนุน/ เงินบริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน การทําธุรกิจกับ ตัวเอง (Self-
dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับ หน่วยงานต้นสังกัด การท างานหลังจาก
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ออกจากตําแหน่ง สาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) ลาออกจากหน่วยงานเพ่ือ ไปทํางาน ใน
หน่วยงานที่ดําเนินธุรกิจประเภท เดียวกัน การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ต้ัง
บริษัทดําเนินธุรกิจที่แข่งขันหรือ รับงานจากหน่วยงานต้นสังกัด แผนภาพรูปแบบของ ผลประโยชน์ทับซ้อน (ต่อ) 
การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพ่ือ ประโยชน์ของตนเอง การใช้
สมบัติของหน่วยงานเพ่ือ ประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer's property for private 
advantage) น าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ ในงานส่วนตัว การนําโครงการ สาธารณะลงในเขต เลือกตั้งเพ่ือ
ประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงใน พ้ืนที่ ตนเอง หรือการใช้งบสาธารณะ 
เพ่ือหาเสียง 
 

 
 

สวาท จันทหาร 
            (นายสวาท  จันทหาร) 
                                       นายกเทศมนตรีตําบลซําสูง 
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บทที่ ๒ แนวทํางานปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

๑. มาตรการเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือเป็นการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการ 
จัดซื้อ จัดจ้าง รวมถึงการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market) และการ
ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : ebidding) เทศบาลตําบลซําสูง จึงกําหนดมาตรการ 
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

๑) ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองานที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลภายใน 
เทศบาลตําบลซําสูง ทั้งประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

๒) ห้ามมิให้บุคลากรในเทศบาลตําบลซําสูง ในตําแหน่งหรือหน้าที่ดําเนินงาน หรือ โครงการที่ 
เอ้ือผลประโยชน์ต่อตนเองทั้งท่ีเกี่ยวกับเงินและไม่เก่ียวกับเงิน 

๓) ห้ามมิให้บุคลากรในเทศบาลตําบลซําสูงดํารงตําแหน่งที่ทําหน้าที่ทับซ้อน 
๔) ในกรณีที่บุคลากรในเทศบาลตําบลซําสูง มีผลประโยชน์ทับซ้อนให้ใช้หลักปฏิบัติดังนี้ 
- การเปิดเผย (Discloser) ต่อหน้าส่วนราชการและผู้บริหารเทศบาลตําบลซําสูง 
- การถอนตัว (Refusa) ออกจากหน้าที่ตัดสินใจหรือทํางานที่บุคลากรมีผลประโยชน์ทับซ้อน 
- การแก้ไขสถานะของตําแหน่งหรือหน้าที่ในการทํางานที่มีผลประโยชน์ขัดแย้งกัน (Removal)  

เช่น ลาออกจากตําแหน่งหน้าที่ซึ่งขัดแย้งกัน เป็นต้น 
- ให้ผู้อํานวยการกองคลัง มีหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรในเทศบาลตําบลซําสูง ถึง 

ความ เกี่ยวข้องกับผู้เสนองานพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อนายก
เทศบาลตําบลซําสูง  

- การรับของขวัญเป็นของส่วนตัวให้กระทําได้ในกรณีมีมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท หากสูงกว่า 
นั้นต้อง รายงานให้ผู้บริหารทราบและพิจารณาดําเนินการต่อไป 

๒. แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานถึงความเก่ียวข้องกับผู้เสนองาน 
๑) ตรวจสอบชื่อสกุลของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องกับบุคลากรในหน่วยงาน  

หรือไม่ เช่น ญาติ พ่ี น้อง เพ่ือน คู่แข่ง ศัตรู 
๒) ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานของผู้เสนองานว่ามีความสัมพันธ์หรือเก่ียวข้องกับ  

บุคลากรใน หน่วยงานหรือไม่ 

๓) ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีส่วนได้เสียกับงาน/โครงการทั้งผลประโยชน์ส่วน ตนเอง 

และ ผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม ่

๔) ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ เช่น การรับ 

สินบน การใช้ข้อมูลลับของทางราชการ การดําเนินธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง กับรับของขวัญ หรืออ่ืน 
ๆ หากฝุาฝืนจะมีโทษอย่างไร การมีพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่ เข้าข่ายประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมี
พฤติกรรมที่พร้อมฝุาฝืน การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ย่อมส่งผลให้ถูกลงโทษ ตักเตือน 
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ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงขั้น ไล่ออก ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการฝุาฝืน หากถูกตัดสินว่าผิดจริงผู้ มีส่วน
เกี่ยวข้องทกุคนอาจมีส่วนร่วมในการ รับโทษทางอาญาด้วย 

 

 

๓.แนวทางปฏิบัติเพื่อปูองกันมิให้มีการฝุาฝืนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบ  
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

๑)การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตําแหน่ง (ก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ) ก่อนเข้ามารับตําแหน่ง  
เจ้าหน้าที่ของรัฐบุคคลนั้น ๆ จะต้องเตรียมตัวโดยตรวจสอบตนเอง คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะว่าได้มี การ
ดําเนินกิจการใด ๆ บ้าง 

- ในขณะที่ตนเองอยู่ในสถานะของเอกชนที่ได้ทําธุรกิจหรือทําการค้าไว้กับรัฐ โดยจะต้อง  

ตรวจสอบ การเป็นคู่สัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐหรือการเป็นกรรมการผู้จัดการ การถือหุ้นหรือการ เป็น
หุ้นส่วน ผู้จัดการหรือการเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนต่าง ๆ ว่ามีหรือไม่อย่างไร และต้องสํารวจกิจการต่าง ๆ ของ
คู่สมรส รวมถึงการศึกษากฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๒) การปฏิบัติหน้าที่หรือดํารงตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

- เจ้าหน้าที่ของรัฐในตําแหน่ง เช่น ตําแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารองค์กรปกครอง  

ส่วน ท้องถิ่น หรือผู้บริหารหน่วยงานภาครัฐต้องไม่ดําเนินกิจการใด ๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน 
บุคคลกับ ประโยชน์ส่วนรวม ตามที่กําหนดไว้ในมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า ด้วยการ
ปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

- คู่สมรสของเจ้าหน้าที่รัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปราม การ 

ทุจริต ได้ห้ามคู่สมรสมิให้ดําเนินกิจการใด ๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ ส่วนรวม
ไว้ด้วย ๓) การดําเนินกิจการในภายหลังที่พ้นจากตําแหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่ถึง ๒ ปี) 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต ตามมาตรา ๑๐๐ ได้บัญญัติห้าม
เจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ดําเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ ส่วนรวม โดยห้าม
ดําเนินกิจการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลา ๕ ปีนับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจากตําแหน่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใน
ตําแหน่งนั้น ๆ แล้ว ทั้งนี้ได้ห้ามการดําเนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย 

๔. กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ ในการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ ควร 

พิจารณา ตอบคําถาม ๓ ข้อนี้เพื่อใช้ในการตัดสินใจว่า จะรับหรือไม่รับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น ๆ คือ 

๑) เราควรรับหรือไม่ : ตามหลักการทางจริยธรรม แม้ว่าเราไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เรา  
ไม่สามารถ ปฏิเสธได้ หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กัน ตาม
มารยาทที่ ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมที่จะรับอย่างยิ่ง ดังนี้ 
- ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านต้องปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นโอกาสใด ๆ หรือการรับเงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่ สามารถเปลี่ยนเป็น
เงินได้ เช่น หุ้น พันธบัตร หรือ ลอตเตอรี่ ฯลฯ ล้วนเข้าข่ายการรับสินบน และเป็นการฝุา ฝืน ประมวลจริยธรรม
ทั้งสิ้น 

- หากได้รับการเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงิน สิ่งที่ควรนํามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ  
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ให้ พิจารณาว่า ทําไมเขาจึงเสนอของขวัญหรือผลประโยชน์ดังกล่าวให้เรา และการเสนอของดังกล่าวนั้นมีผล ต่อ
การตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม่ หรือควรพิจารณาบนหลักการปฏิบัติงานในภาครัฐที่อยู่บนพ้ืนฐานว่า การ
กระทํา และการตัดสินใจใด ๆ จะต้องกระทําด้วยความเป็นกลางปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการ ให้บริการ 
และปกปูองผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใด ๆ ไม่ควรใช้ของขวัญ 

หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ มาแสวงหาความชอบธรรมใน การแสวงหาผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง 
เหนือองค์กรหรือบุคคลอ่ืน ทําให้สั่นคลอนความเชื่อถือ ไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อรัฐ และทําให้เกิดความไม่เป็ น 
ธรรมในสังคม 

๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่แนวทางพิจารณา ดังนี้ 
- ของขวัญทั้งหมดท่ีมีค่าทํางานประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม เช่น งานศิลปะ พระพุทธรูป  

เครื่องประดับ โบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็ถือว่าของขวัญนั้น ๆ เป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่าจะมีราคา 
เท่าใด 

- ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่ต้อง  
รายงานหรืออาจเก็บเป็นของตนเองได้ทั้งนี้ เพ่ือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและ ปราบปรามการ
ทุจริต แห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 
๒๕๔๓  

- ของขวัญหรือผลประโยชน์ใด ๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน  
หน่วยงาน และลงทะเบียนไว้ 

- ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท และ  
เจ้าหน้าที่มีความจําเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ คนนั้น ๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่ 

- ของขวัญหรือผลประโยชน์มีค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบเป็น ทรัพย์สิน 
ขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ ข้าราชการ หรือ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงาน ขณะดํารงตําแหน่งเดิม 
ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน เป็นต้น 

- ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ คุณค่าของของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คน เดียวกัน  
กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลาย ๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน 
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ 

- ถ้าในปีงบประมาณใด ๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้รับบริการแม้จะต่าง  
คน ต่างกลุ่ม เพ่ือเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดีแต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน 
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น 

- ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใด ๆ ที่ได้รับการเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ  
(ประชาชน และองค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่ําเสมอบ่อยครั้ง อาจทําให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพล 
บิดเบือน ก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ 
และคาดหวังว่า จะได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ 

- เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใด ๆ 
๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่ 
- ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท หาก 



7 
 

มี ราคาทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ - ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนราชการต้องพิจารณาตัดสินว่า ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ ของรัฐนั้น ๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่ - หากราคามากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สิน ของ
ส่วนราชการ และส่วนราชการ พิจารณาตัดสินว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร 
 
 
บทที่ ๓ กฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.  
๒๕๔๒ และแก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๔) พ.ศ. ๒๕๕๔ มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดําเนินกิจการ 
ดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
ปฏิบัติ หน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอํานาจกับกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่  
เจ้าหน้าที่ ของรัฐ ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือดําเนินคด ี

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  
หรือ ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วน 
ท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น ใน
ห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 

(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทนพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของ  
เอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด อยู่
หรือปฏิบัติ หน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจ 
ขัดแย้งต่อประโยชน์ ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐตําแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ให้เป็นไปตามที่ 
คณะกรรมการ ปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา ให้
นําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการ ดําเนิน
กิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการดําเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตรา ๙๐๐ ให้นําบทบัญญัติ มาตรา 
๑๐๐ มาใช้บังคับกับการดําเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปี โดยอนุโลม 
เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจํานวนหุ้นทั้งหมดที่ จําหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งไม่ใช่บริษัท
ที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่า ด้วยหลักทรัพย์และ
ตลาดหลักทรัพย์ มาตรา ๑๐๒ บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิให้นํามาใช้บังคับกับการดําเนิน กิจการของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ซึ่ง หน่วยงานที่มีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดําเนินงานของ บริษัทจํากัด หรือบริษัท
มหาชนจํากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด ที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือ
เข้าร่วมทุน มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล นอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง 
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และจํานวนที่คณะกรรมการ 
ป.ป.ช. กําหนด บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ที่พ้นจากการ
เป็น เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้



8 
 

ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือ ความผิด ต่อ ตําแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่
ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย บทลงโทษ มาตรา ๑๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝุาฝืนบทบัญญัติ
มาตรา ๑๐๐ มาตรา ดวด หรือมาตรา ๑๐๓ ต้อง ระวางโทษจําคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือ
ทั้งจําทั้งปรับ กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่า ตนมิได้รู้เห็นยินยอม
ด้วย ในการที่คู่สมรสของตน ดําเนินการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ง ให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด ๒. ประกาศ
คณะกรรมการปูองกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใด
โดยธรรมจรรยาของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการปูองกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต แห่งชาติจึงกําหนดหลักเกณฑ์ และจํานวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
จะรับจากบุคคลได้ โดยธรรมจรรยาไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศนี้ “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การ 

รับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตาม ขนบธรรมเนียม
ประเพณีหรือ วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม “ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการีผู้สืบสันดาน 
พ่ีน้องร่วมบิดา มารดา หรือร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน ลุง ปูา น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่
สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่การลดราคาการ
รับความบันเทิง การรับ บริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดใน ลักษณะเดียวกัน 

ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจาก  
ทรัพย์สิน หรือ ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่ง 
กฎหมาย เว้นแต่การรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ 

ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้ 
(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจํานวนที่เหมาะสมตาม 

ฐานานุรูป 
(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าในการรับจาก 

แต่ละ บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว  

หรือมี หรือ มูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องรับไว้ 
เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียด 
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชา 
เห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สิน หรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วน 
บุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบ ทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที 

ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมีมูลค่า 
มากกว่า ที่ กําหนดไว้ในข้อ ๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้ว โดยมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษา
ไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับ การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสูงสุดของ
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รัฐวิสาหกิจ หรือ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสถาบัน หรือองค์กร ที่เจ้าหนึ่งของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถ 
กระทําได้ เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผล ความจําเป็นความเหมาะสมและสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตน หรือไม่ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของ รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานหรือสถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีคําสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์
ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ โดยทันทีในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
ส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิ ของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว เมื่อได้
ดําเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับ ทรัพย์สินหรือ ประโยชน์ดังกล่าว
เลย ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้า
ส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็น
กรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้ง รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิ น หรือ
ประโยชน์นั้นต่อ ผู้มีอํานาจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ที่ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระ
ตามรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดํารงตําแหน่ง ที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจถอดถอน ให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
ทั้งนี้เพ่ือดําเนินการตามความในวรรค หนึ่งและวรรคสอง ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตาม วรรค
หนึ่ง เป็นผู้ดํารงตําแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้ง 
รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา 
หรือประธานสภาท้องถิ่น ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิกแล้วแต่กรณี เพ่ือดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรค
สอง 

ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศฉบับนี้ 
ให้ใช้ บังคับ ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 

๓.ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่น มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักสําหรับ  
ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านฝางนั้น พนักงานส่วนตําบลทุกคนมีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไป ตาม
กฎหมาย เพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลาง ทางการเมือง อํานวยความสะดวก และให้บริการแก่ 
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๔ ประการ ดังนี้ 

๑) การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
๓) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ  
๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับ 

ซ้อน  
๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร จรรยาวิชาชีพขององค์กร มีดังนี้ 

๑) ข้าราชการต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
๒) ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
๓)ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตาม 

กฎหมายอย่างเคร่งครัด  



10 
 

๔)ข้าราชการต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของ 
ตําแหน่งหน้าที ่

๕)ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท  
สติปัญญา ความรู้ ความสามารถให้บรรลุผลสําเร็จ และมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประเทศชาติและประชาชน 

๖)ข้าราชการต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม  
รวดเร็ว และมุ่ง เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

๗) ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อยมีอัธยาศัย 
๘) ข้าราชการต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็น 

ความลับ โดย ข้าราชการจะกระทําได้ต่อเมื่อมีอํานาจหน้าที่ และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตาม 
กฎหมายกําหนด เท่านั้น 

๙) ข้าราชการต้องรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ 
ความ ช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 

๑๐) ข้าราชการต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สําหรับ 
ตนเอง หรือผู้อ่ืนไม่ว่า จะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกํานัล หรือ 
ประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของ
ตน เว้นแต่เป็นการให้โดย ธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

๑๑) ข้าราชการต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จําเป็น ในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงานและไม่ 
นําผลงานของ ผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

 
 
 
 


