
 

 

 
ประกาศองคการบริหารสวนสำราญใต 

เรื่อง มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
บทที่ ๑ นิยามศัพทผลประโยชนทับซอน 

 ๑. ความหมายของผลประโยชนทับซอน “Conflict of Interest” เปนภาษาตางประเทศซึ่งมีการ 

กลาวถึงอยางกวางขวางในรอบหลายป ที่ผานมา โดยเฉพาะในชวงระยะเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับ 

ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น ของผูดำรงตำแหนง ทางการเมือง หรือผูดำรงตำแหนงระดับสูงในองคกรตาง 

ๆ ซึ่ง สงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศ รวมทั้งไดสรางความเสียหายใหกับ

ประชาชนโดย สวนรวม ทำใหบรรดานักวิชาการและผูคนในสังคมไทย ตางไดใหคำจำกัดความ หรือ

ความหมายของคำวา “Conflict of Interest” ไวแตกตางกันออกไป ดั งนี้  สารานุกรมวิ กิ พี เดีย 

(http://th.wikipedia.org) อธิบาย ความหมายไววา ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) คือ 

ภาวะที่บุคคลซึ่งอยูในสถานะที่ตองไดรับ ความเชื่อถือ เชน นักการเมือง ผูใหนโยบาย หรือ ผูอำนวยการ

บริหารของบริษัท มีผลประโยชนหรือความ ตองการทั้งในทางอาชีพในบางครั้งรวมถึงเรื่องสวนตัว         

ที่ขัดแยงกัน ความตองการที่ขัดแยงกันนี้ทำใหเกิดความลำบากในการทำหนาที่อยางยุติธรรม แมวาจะไมมี

หลักฐาน เก่ียวกับการกระทำที่ไมเหมาะสม ผลประโยชนทับซอนอาจจะทำใหเกิดภาพที่ทำใหความ

นาเชื่อถือของบุคคลนั้น ในการกระทำที่เปนกลางลดลง ดร.วิทยากร เชียงกูล ไดใหความหมายของคำวา 

ผลประโยชนทับซอน หมายถึง ผลประโยชนที่ทับซอนกัน ระหวาง ผลประโยชนสวนตัว และผลประโยชน

สวนรวมของผูมีอำนาจหนาที่ ท่ีตองตัดสินใจทำงานเพ่ือสวนรวม ไมวา เปนเจาหนาที่ของรัฐ เจาหนาที่

ขององคกรภาคธุรกิจ เอกชน และเจาหนาที่ภาคประชาสังคม (Civil Society) ผำสุก พงศไพจิตร                       

ไดอธิบายความหมายของ ผลประโยชนทับซอน หมายถึง การทับซอนของผลประโยชน ของ บุคคลที่มี ๒ 

สถานะ หรือมากกวาในเวลาเดียวกัน คือ ตำแหนงสาธารณะและตำแหนงในบริษัทเอกชน ซึ่ง บุคคล 

ดังกลาวอาจมีความโนมเอียงใชอำนาจ และตำแหนงสาธารณะหาผลประโยชนสวนตัว หรือแสวงหา 

ประโยชนใหแก กลุมพวกพองของตนเองทั้งทางตรงและทางออมไดอยางงายดาย เชน กรณีของ

นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมีหุน หรือครอบครัวใกลชิดเปนเจาของกิจการ ซึ่งไดรับสัมปทานหรืออยูใน

ฐานะจะไดรับสัมปทาน ธุรกิจจาก รัฐ ขณะเดียวกันก็อยูในตำแหนงสาธารณะที่เปนผูมีอำนาจอนุมัติการ

ใหสัมปทานธุรกิจดังกลาวดวย ตัวอยางท่ีพบ คือ การไดชนะประมูลโครงการกอสรางขนาดใหญจาก

ภาครัฐเพราะผูชนะประมูลมีพรรคพวก เปนนักการเมือง หรือ บริษัทที่ชนะประมูลมีนักการเมืองรวมหุน

อยูเปนหุนลม การชนะประมูลดังกลาวดวย อิทธิพลทางการเมืองจะสงผลให บริษัทผูชนะประมูลสามารถ

หากำไรเกินควรไดการคอรรัปชั่นในโครงการ ขนาดใหญภาครัฐไดกลายเปนแหลงหารายได จากการ

คอรรัปชั่น ที่สำคัญของนักการเมืองและขาราชการที่ เกี่ยวของ Dr. Michael McDonald นักวิชาการดาน

จริยธรรมแหงมหาวิทยาลัย British Columbia แล ะ ผูอำนวยการ Centre for Applied Ethics ไดใหคำ

นิยามของคำวา Conflict of Interest หมายถึง  
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สถานการณท่ี บุคคล เชน เจาหนาที่รัฐ ลูกจาง หรือ นักวิชาชีพ มีผลประโยชนสวนตัวหรือสวนบุคคลมาก

พอ จนเห็นไดวากระทบตอ การปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมา (ภาวะวิสัยหรือเปนกลาง) โดยมี

องคประกอบที่  สำคัญ ๓ ประการ คือ องคประกอบประการแรก คือ ผลประโยชนสวนตัว (Private 

interest) หรือ ผลประโยชนสวนบุคคล (Personal interest) ซึ่งผลประโยชนนี้อาจเปนตัวเงินหรือ

ทรัพยสินอ่ืนๆ รวมถึง ผลประโยชนในรูปแบบอื่น ๆ ที่ทำใหผูไดรับพึงพอใจ สวนนี้โดยตัวมันเองแลวไม

เสียหายอะไรเพราะใคร ๆ ก็ แสวงหาผลประโยชนสวนตน กันทั้งนั้น เชน การหางานใหมที่มีรายไดที่ดีกวา

เกา แตปญหาจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อ ผลประโยชนนี้ไปแยงกับผลประโยชน สวนรวม   

  องคประกอบที่สอง คือ การปฏิบัติหนาที่โดยใชสถานะและขอบเขตอำนาจหนาที่ของเจาหนาที่

หรือเจาพนักงานของรัฐโดยขาดหลักจริยธรรมพ้ืนฐานในวิชาชีพตน ทั้งนี้เพราะอำนาจหนาท่ีที่มีอยูเกิด

จากการมีตำแหนง หรือการเปนเจาหนาที่หรือเจาพนักงานตามกฎหมาย องคประกอบสุดทาย คือ เมื่อ

ผลประโยชนท่ี ขัดแยงนั้นไปแทรกแซงการตัดสินใจ หรือการใชวิจารณญาณ ในทางใดทางหนึ่งเพ่ือ

ผลประโยชนสวนตัว จึงเห็น ไดวาจากนิยามศัพทของนักวิชาการขางตนสามารถสรุปความหมายของ

ผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) คือ ผลประโยชนสวนตัวของเจาหนาท่ีรัฐไปขัดแยงกับ

ผลประโยชนสวนรวมแลวตอง เลือกเอา อยางใดอยางหนึ่ง ซึ่งทำใหตัดสินใจไดยากในอันที่จะปฏิบัติหนาที่

ใหเกิดความเปนธรรมและ ปราศจากอคติ                              

 ๒. รูปแบบของผลประโยชนทับซอน แบงออกเปน ๗ รูปแบบ ไดแก   

 ๑ ) การรับผลประโยชนต างๆ  (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือ 

ผลประโยชน ในรูปแบบอื่น ๆ ท่ีไมเหมาะสมและมีผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาที่ เชน หนวยงาน

ราชการ รับเงินบริจาคสราง ส านักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เปนคูสัญญากับหนวยงาน การใช

งบประมาณ ของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจางแลว เจาหนาที่ไดรับของแถมหรือผลประโยชนอ่ืนตอบแทน   

 ๒) การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเปนคูสัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณที่  

เจาหนาที่ของรัฐมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทำกับหนวยงานท่ีตนสังกัด เชน การใชตำแหนงหนาที่ ที่ทำให 

หนวยงาน ทำสัญญาซื้อสินคาจากบริษัทของตนเอง หรือจางบริษัทของตนเองเปนที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดิน

ของ ตนเองในการ จัดสรางสำนักงาน   

 ๓) การทำงานหลังจากออกจากตำแหนงสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมายถึง การ

ที่บุคลากรออกจากหนวยงานของรัฐ และไปทำงานในบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกับที่

ตนเอง เคยมี อำนาจควบคุม กำกับ ดูแล   

 ๔) การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เชน เจาหนาที่ของรัฐตั้งบริษัท          

ดำเนินธุรกิจท่ีเปนการแขงขันกับหนวยงานหรือองคกรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจางเปนที่ปรึกษา 

โครงการ โดยอาศัยตำแหนงในราชการสรางความนาเชื่อถือวาโครงการของผูวาจางจะไมมีปญหาติดขัด ใน

การ พิจารณาจาก หนวยงานที่ตนสังกัดอยู ๕) การรับรูขอมูลภายใน (Inside information) หมายถึง 

สถานการณ ที่ผูดำรงตำแหนงสาธารณะ ใชประโยชนจากการรูขอมูลภายในเพ่ือประโยชนของตนเอง            
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เชน ทราบวาจะมีการ ตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซื้อที่ดิน โดยใสชื่อภรรยา หรือทราบวาจะมีการซื้อที่ดิน

เพ่ือทำโครงการของรัฐ   ก็รีบไปซื้อที่ดินเพ่ือเก็งกำไรและขายใหกับรัฐ ในราคาที่สูงข้ึน ๖) การใชทรัพยสิน

ของหนวยงานเพ่ือประโยชน ของธุรกิจสวนตัว (Using your employer’s property for private 

advantage) เชน การนำเครื่องใชสำนักงานตาง ๆ กลับไปใชที่บาน การน ารถยนตในราชการ ไปใชเพ่ือ

งานสวนตัว   

 ๗) การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชนในทางการเมือง (Pork-belling) เชน     

การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพ้ืนที่หรือบานเกิดของตนเอง หรือการใชงบประมาณ 

สาธารณะ เพื่อ การหาเสียงเลือกตั้ง จากรูปแบบประเภทตาง ๆ ของปญหาความขัดแยงกันในประโยชน

สวนตัว และประโยชนสวนรวม จะเห็นวา โอกาสความเปนไปไดที่จะเกิดปญหามีสูงมาก เพราะปญหา

ดังกลาวมี ขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมที่เขาขายความ ขัดแยงอยางกวางขวาง ดังนั้น กลไกหรือเครื่องมือ

สวนใหญที่ใช ในการจัดการกับปญหาความขัดแยงของผลประโยชน สวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม คือ 

การมีหลักคุณธรรม และจริยธรรมในการทำงานของบุคคลสาธารณะ รวมถึงการ มีกฎหมายท่ีสามารถ

ครอบคลุมถึงการกระทำผิด เก่ียวกับผลประโยชนทับซอนทุกรูปแบบ แผนภาพรูปแบบของผลประโยชน

ทับซอน การรับประโยชนตางๆ (Accepting benefits) รับของขวัญ /เงินสนับสนุน/ เงินบริจาคจากลูกคา

ของหนวยงาน การทำธุรกิจกับ ตัวเอง (Self-dealing) หรือเปนคูสัญญา (Contracts) มีสวนไดเสียใน

สัญญาที่ทำกับ หนวยงานตนสังกัด การทำงานหลังจากออกจากตำแหนง สาธารณะหรือหลังเกษียณ 

(Post-employment) ลาออกจากหนวยงานเพ่ือ ไปทำงาน ในหนวยงานที่ดำเนินธุรกิจประเภท เดียวกัน 

การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) ตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจที่แขงขันหรือ      

รับงานจากหนวยงานตนสังกัด แผนภาพรูปแบบของ ผลประโยชนทับซอน การรับรูขอมูลภายใน (Inside 

information) ใชประโยชนจากขอมูลภายในเพื่อ ประโยชนของตนเอง การใชสมบัติของหนวยงานเพ่ือ 

ประโยชนของธุรกิจสวนตัว (Using your employer’s property for private advantage) นำทรัพยสิน

ของหนวยงานไปใช ในงานสวนตัว การนำโครงการ สาธารณะลงในเขต เลือกตั้งเพ่ือประโยชนในทาง

การเมือง (Pork-belling) รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงใน พื้นที่  ตนเอง หรือการใชงบสาธารณะ        

เพ่ือหาเสียง   

  

 

 

 

 

 

 



 

บทที่ ๒ แนวทำงานปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

๑. มาตรการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน เพ่ือเปนการปองกันผลประโยชนทับซอนในการจัดซื้อ                  

จัดจาง รวมถึงการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e-market) และการ

ประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส (Electronic Bidding : ebidding) องคการบริหารสวนสำราญใต              

จึงกำหนดมาตรการ ปองกันผลประโยชนทับซอน ดังนี้   

 ๑) หามมิใหเจาหนาที่พัสดุจัดซื้อจัดจางกับผูเสนองานที่มีความเก่ียวของกับบุคคลภายในองคการบริหาร

สวนสำราญใต ทั้งประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะ ที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่   

 ๒) หามมิใหบุคลากรในองคการบริหารสวนสำราญใต ใชอำนาจในตำแหนงหรือหนาที่ดำเนินงาน หรือ 

โครงการที่เอ้ือผลประโยชนตอตนเองท้ังที่เก่ียวกับเงินและไมเก่ียวกับเงิน   

 ๓) หามมิใหบุคลากรในองคการบริหารสวนสำราญใต ดำรงตำแหนงท่ีทำหนาที่ทับซอน   

 ๔) ในกรณีที่บุคลากรในองคการบริหารสวนสำราญใต มีผลประโยชนทับซอนใหใชหลักปฏิบัติ ดังนี้   

 - การเปดเผย (Discloser) ตอหนาสวนราชการและผูบริหารองคการบริหารสวนสำราญใต  

 - การถอนตัว (Refusal) ออกจากหนาที่ตัดสินใจหรือทำงานที่บุคลากรมีผลประโยชนทับซอน   

 - การแกไขสถานะของตำแหนงหรือหนาที่ในการท างานที่มีผลประโยชนขัดแยงกัน (Removal) เชน 

ลาออกจากตำแหนงหนาที่ซึ่งขัดแยงกัน เปนตน   

 – ใหผูอำนวยการกองคลัง มีหนาทีต่รวจสอบบุคลากรในองคการบริหารสวนสำราญใต ถึงความ เกี่ยวของ

กับผูเสนองานพรอมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนตอนายกองคการ

บริหารสวนสำราญใต เปนประจำ  

 - การรับของขวัญเปนของสวนตัวใหกระทำไดในกรณีมีมูลคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท หากสูงกวานั้นตอง 

รายงานใหผูบริหารทราบและพิจารณาดำเนินการตอไป   

 ๒. แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองาน   

  ๑) ตรวจสอบชื่อสกุลของผูเสนองานวามีความสัมพันธหรือเก่ียวของกับบุคลากรในหนวยงาน หรือไม 

เชน ญาติ พี่ นอง เพ่ือน คูแขง ศัตรู   

  ๒) ตรวจสอบสถานที่อยู สถานที่ปฏิบัติงานของผูเสนองานวามีความสัมพันธหรือเกี่ยวของกับ บุคลากร

ใน หนวยงานหรือไม   

  ๓) ตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานวามีสวนไดเสียกับงาน/โครงการ ทั้งผลประโยชนสวน ตนเองและ 

ผลประโยชนสาธารณะที่มีผลตอการปฏิบัติหนาทีห่รือไม   



  ๔) ตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานวามีผลประโยชนทับซอนกับผูเสนองานหรือไม เชน การรับสินบน 

การใชขอมูลลับของทางราชการ การดำเนินธุรกิจที่ เกี่ยวของกับการจัดซื้อจัดจาง กับรับของขวัญ                   

หรืออ่ืน ๆ หากฝาฝนจะมีโทษอยางไร การมีพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามที่เขาขายประเภทของผลประโยชนทับ

ซอน หรือมีพฤติกรรมท่ีพรอมฝาฝน การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ยอมสงผลใหถูก

ลงโทษ ตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงข้ัน ไลออก ขึ้นอยูกับความรายแรงของการฝาฝน หากถูก

ตัดสินวาผิดจริงผู มีสวนเก่ียวของทุกคนอาจมีสวนรวมในการ รับโทษทางอาญาดวย   

 ๓. แนวทางปฏิบัติ เพ่ือปองกันมิใหมีการฝาฝนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมายประกอบ 

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต     

  ๑) การเตรียมตัวกอนเขาสูตำแหนง (กอนเปนเจาหนาที่ของรัฐ) กอนเขามารับตำแหนง เจาหนาที่ของรัฐ

บุคคลนั้น ๆ จะตองเตรียมตัวโดยตรวจสอบตนเอง คูสมรส บุตรที่ ยังไมบรรลุนิติภาวะวาไดมี                     

การดำเนินกิจการใด ๆ บาง   

  - ในขณะที่ตนเองอยูในสถานะของเอกชนที่ไดทำธุรกิจหรือทำการคาไวกับรัฐ โดยจะตองตรวจสอบ              

การเปนคูสัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐหรือการเปนกรรมการผูจัดการ การถือหุนหรือการ เปน

หุนสวน ผูจัดการหรือการเปนหุนสวนในหางหุนสวนตาง ๆ วามีหรือไมอยางไร และตองสำรวจกิจการ            

ตาง ๆ ของคูสมรส รวมถึงการศึกษากฎหมายที่เก่ียวของ   

  ๒) การปฏิบัติหนาที่หรือดำรงตนในระหวางท่ีเปนเจาหนาที่ของรัฐ   

  - เจาหนาท่ีของรัฐในตำแหนง เชน ตำแหนงนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผูบริหารองคกรปกครอง               

สวน ทองถ่ิน หรือผูบริหารหนวยงานภาครัฐตองไมดำเนินกิจการใด ๆ ที่เปนการขัดกันระหวางประโยชน

สวน บุคคลกับ ประโยชนสวนรวม ตามที่กำหนดไวในมาตรา ๑๐๐ แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวา                           

ดวยการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต  

  - คูสมรสของเจาหนาที่รัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม การทุจริต 

ไดหามคูสมรสมิใหดำเนินกิจการใด ๆ ที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน 

สวนรวมไวดวย 

 ๓) การดำเนินกิจการในภายหลังที่พนจากตำแหนง (พนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐยังไมถึง ๒ ป) 

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจรติ ตามมาตรา ๑๐๐ ได                   

บัญญตัิหามเจาหนาที่ของรัฐมิใหดำเนินกิจการที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน 

สวนรวม โดยหามดำเนินกิจการนั้นตอไปอีกเปนเวลา ๒ ปนับแตเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไดพนจากตำแหนง 

เจาหนาท่ีของรัฐ ในตำแหนงนั้น ๆ แลว ทั้งนี้ไดหามการดำเนินกิจการของคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐ

ดวย   

 ๔. กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน ในการรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆ ควรพิจารณา         

ตอบคำถาม ๓ ขอนี้เพ่ือใชในการตัดสินใจวา จะรับหรือไมรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้น ๆ คือ   



  ๑) เราควรรับหรือไม : ตามหลักการทางจริยธรรม แมวาเราไมควรรับ แตมีหลายโอกาสที่เรา ไมสามารถ 

ปฏิเสธได หรือเปนการรับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือใหกัน                     

ตามมารยาทที่ ปฏิบัติกันในสังคม อยางไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไมเปนการเหมาะสมท่ีจะรับอยางยิ่ง ดังนี้   

  - ถาเปนการใหเงิน ทานตองปฏิเสธไมวาจะเปนโอกาสใด ๆ หรือการรับเงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่ สามารถ

เปลี่ยนเปนเงนิได เชน หุน พันธบัตร หรือ ลอตเตอรี่ ฯลฯ ลวนเขาขายการรับสินบน และเปนการฝา ฝน 

ประมวลจริยธรรมทั้งสิ้น   

  - หากไดรับการเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงิน สิ่งที่ควรนำมาเปนเหตุผลในการตัดสินใจ คือ                     

ให พิจารณาวา ทำไมเขาจึงเสนอของขวัญหรือผลประโยชนดังกลาวใหเรา และการเสนอของดังกลาวนั้นมี

ผล ตอการ ตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม หรือควรพิจารณาบนหลักการปฏิบัติงานในภาครัฐที่อยูบน

พ้ืนฐานวา การกระทำ และการตัดสินใจใด ๆ จะตองกระทำดวยความเปนกลางปราศจากการมีสวนได

สวนเสียในการ ใหบริการ และปกปอง ผลประโยชนของสังคมไทยโดยรวม ดังนั้น องคกรหรือบุคคลใด ๆ 

ไมควรใชของขวัญ หรือผลประโยชนอ่ืน ๆ มาแสวงหาความชอบธรรมใน การแสวงหาผลประโยชนใหกับ

องคกรของตนหรือตนเอง เหนือองคกรหรือบุคคลอ่ืน ทำใหสั่นคลอนความเชื่อถือ ไววางใจท่ีประชาชนมี

ตอรัฐ และทำใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคม   

  ๒) เราควรรายงานการรับหรือไมแนวทางพิจารณา ดังนี้   

  - ของขวัญท้ังหมดที่มีคาทำงานประวัติศาสตรหรือวัฒนธรรม เชน งานศิลปะ พระพุทธรูป เครื่องประดับ 

โบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กแตก็ถือวาของขวัญนั้น ๆ เปนทรัพยสินขององคกรไมวาจะมีราคา เทาใด   

  - ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาท  ไมตอง รายงาน

หรืออาจเก็บเปนของตนเองไดทั้งนี้เพ่ือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริต แหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของ เจาหนาที่ของรัฐ 

พ .ศ .๒ ๕ ๔ ๓  – ข อ ง ข วั ญ ห รื อ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ใ ด  ๆ  เ มื่ อ เ ที ย บ กั บ ร า ค า ต ล า ด                                                    

มีคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท ตองรายงาน หนวยงาน และลงทะเบียนไว  

  - ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท และ เจาหนาที่มี

ความจำเปนตองรับ ใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวา สมควรใหขาราชการหรือเจาหนาท่ี                

ของรัฐ คนนั้น ๆ รับทรัพยสินดังกลาวหรือไม   

  - ถาของขวัญหรือผลประโยชนมีคาทางการตลาดมากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท ใหสงมอบเปน ทรัพยสินของ

องคกร เพื่อใชประโยชนสาธารณะหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาตให ขาราชการ 

หรือ เจ าหน าที่ ของรัฐผูนั้ น เก็บรักษาของไว เปนกรณี ไป  เชน  ของขวัญ ในการยายหนวยงาน                      

ขณะดำรงตำแหนงเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน เปนตน   

  - ถาในปงบประมาณใด ๆ คุณคาของของขวัญและหรือผลประโยชนที่ไดรับจากผูใหคน เดียวกัน กลุม

เดียวกัน หรือผูใหมีความสัมพันธกันหลาย ๆ ครั้ง เม่ือรวมกันทั้งปมีคามากกวา ๓,๐๐๐ บาท ตองรายงาน 

ของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางที่ไดรับ   



  - ถาในปงบประมาณใด ๆ ไดของขวัญและหรือผลประโยชนที่ไดรับจากผูรับบริการแมจะตาง คน ตาง

กลุม  เพื่ อเปนการขอบคุณ ในการใหบริการที่ ดีแต เมื่อรวมกันแลวมีค ามากกวา ๓ ,๐๐๐ บาท                          

ตองรายงาน ของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางนั้น   

  - ของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับการเพื่อเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ (ประชาชน และ

องคกรเอกชน) ที่ไดอยางสม่ำเสมอบอยครั้ง อาจทำใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพล บิดเบือน 

กอใหเกิดอคติในการใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบ และ

คาดหวังวา จะไดรับของขวัญหรือผลประโยชนเมื่อมีผูมารับบรกิาร ควรปฏิเสธการรับ  

   - เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเปนเงนิไดตองปฏิเสธไมรับไมวาจะอยูในสถานการณใด ๆ   

  ๓) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม   

  - ปกติสามารถเก็บรักษาไวเอง หากของขวัญหรือผลประโยชนนั้นมีคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท หากมี ราคา

ทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท สวนราชการตองพิจารณาตัดสินวา ขาราชการ หรือ

เจาหนาที่ ของรัฐนั้น ๆ จะเก็บไวเองไดหรือไม - หากราคามากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท จะตองใหเปน

ทรัพยสิน ของสวนราชการ และสวนราชการ พิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  



บทที่ ๓ กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 

 ๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และ

แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๔) พ.ศ. ๒๕๕๙ มาตรา ๑๐๐ หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดดำเนินกิจการ 

ดังตอไปนี้   

 (๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดสวนเสียในสัญญาที่ทำกับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติ 

หนาที่ในฐานะทีเ่ปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีอำนาจกับกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี   

 (๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐที่ เจาหนาที่ 

ของรัฐ ผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีอำนาจกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ 

ดำเนินคดี   

 (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ 

ราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐหนวยราชการหนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ

สวน ทองถิ่น อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวน

หรือผูถือหุน ในหางหุนสวน หรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว   

 (๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทนพนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของ เอกชน 

ซึ่งอยูภายใตการกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัด   

อยูหรือปฏิบัติ หนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้น

อาจ ขัดแยงตอประโยชน สวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติ

หนาที่ของ เจาหนาที่ของรัฐผูนั้น เจาหนาที่ของรัฐตำแหนงใดที่ตองหามมิใหดำเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง                    

ใหเปนไปตามที่ คณะกรรมการ ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดโดยประกาศ

ในราชกิจจานุเบกษา ใหนำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐตาม                    

วรรคสอง โดยใหถือวาการดำเนินกิจการของคูสมรสดังกลาว เปนการดำเนินกิจการของเจาหนาที่ของรัฐ 

มาตรา ๑๐๑ ใหนำบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐ มาใชบังคับกับการดำเนินกิจการของผูซึ่งพนจากการเปน 

เจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองป โดยอนุโลม เวนแตการเปนผูถือหุนไมเกินรอยละหาของจำนวนหุน

ทั้งหมดที่ จำหนายไดในบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งไมใชบริษัทที่เปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตามมาตรา 

๑๐๐ (๒) ที่ไดรับอนุญาตตามกฎหมายวา  ดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มาตรา ๑๐๒ บทบัญญัติ

มาตรา ๑๐๐ มิใหนำมาใชบังคับกับการดำเนิน กิจการของเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่ง หนวยงานที่มีอำนาจ          

กำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดำเนินงานของ บริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด                   

มอบหมายใหปฏิบัติหนาที่ในบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ที่หนวยงานของรัฐถือหุนหรือ                    

เขารวมทุน มาตรา ๑๐๓ หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชน อื่นใดจากบุคคล 

นอกเหนือจาก ทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับที่ออกโดย 

อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหง กฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา                 

ตามหลักเกณฑและจำนวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับ 

ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของผูที่พนจากการเปน เจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม 

มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไวในหมวดนี้ใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีหรือ               



ความผิด ตอ ตำแหนงหนาที่ราชการ หรือความผิดตอตำแหนงหนาที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมาย

อาญาดวย บทลงโทษ มาตรา ๑๒๒ เจาหนาที่ของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือ

มาตรา ๑๐๓ ตอง ระวางโทษจำคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้ งปรับ                       

กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจาหนาที่ของรัฐผูใดพิสูจนไดวา ตนมิไดรูเห็นยินยอมดวย 

ในการที่คู สมรสของตน ดำเนินการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่ ง ใหถื อวาผู นั้ น ไม มีความผิด                             

๒. ประกาศคณะกรรมการปองกันและ ปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสิน 

หรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 

๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ 

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต แหงชาติจึงกำหนดหลักเกณฑ และจำนวนทรัพยสินหรือ

ประโยชนอื่นใดที่เจาหนาที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได โดยธรรมจรรยาไวดังนี้   

 ขอ ๑ ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่อง 

หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓   

 ขอ ๒ ประกาศนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป   

 ขอ ๓  ในประกาศนี้ “การรับทรัพยสินหรือประโยชน อ่ืน ใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวา                          

การรับทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืน ใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตางๆ โดยปกติตาม 

ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือ วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม “ญาติ” หมายความ

วา ผูบุพการีผูสืบสันดาน พี่นองรวมบิดา มารดา หรือรวมบิดา หรือมารดาเดียวกัน ลุง ปา นา อา คูสมรส                        

ผูบุพการีหรือผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรม หรือผูรับบุตรบุญธรรม “ประโยชนอื่นใด” 

หมายความวา สิ่งที่มีมูลคา ไดแกการลดราคาการรับความบันเทิง การรับ บริการ การรับการฝกอบรม 

หรือสิ่งอ่ืนใดใน ลักษณะเดียวกัน   

 ขอ ๔ หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจาก ทรัพยสิน 

หรือ ประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎขอบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแหง 

กฎหมาย เวนแตการรับ ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กำหนดไวในประกาศนี้   

 ขอ ๕ เจาหนาที่ของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาไดดังตอไปนี้   

 (๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติซึ่งใหโดยเสนหาตามจำนวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป   

(๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใชญาติ มีราคาหรือมูลคาในการรับจากแตละ 

บุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท    

(๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่การใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป    

ขอ ๖ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากตางประเทศ ซึ่งผูใหมิไดระบุใหเปนของสวนตัว หรือมี หรือ 

มูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความ จำเปนที่จะตองรับไว  

เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพหรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรายงานรายละเอียด 

ขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับ ทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หาก



ผูบังคับบัญชา เห็นวาไมมีเหตุท่ีจะอนุญาตให เจาหนาที่ผูนั้นยึดถือทรัพยสิน หรือประโยชนดังกลาวนั้นไว

เปนประโยชนสวน บุคคล ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสงมอบ ทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาที่ของรัฐ

ผูนั้นสังกัดโดยทันที    

ขอ ๗ การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑ หรือมีราคาหรือมีมูลคามากกวาที่ 

กำหนดไว ในขอ ๕ ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐไดรับมาแลว โดยมีความจำเปนอยางยิ่งท่ีตองรับไวเพ่ือรักษาไมตรี 

มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริง

เก่ียวกับ การรับทรัพยสิน หรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวนราชการผูบริหารสูงสุด

ของรัฐวิสาหกิจ หรือ ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานสถาบัน หรือองคกร ที่เจาหนึ่งของรัฐผูนั้นสังกัดโดย

ทันทีที่สามารถ  กระทำได เพ่ือใหวินิจฉัยวามีเหตุผล ความจำเปนความเหมาะสมและสมควรที่จะให

เจาหนาที่ของรัฐผูนั้น รับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตน หรือไม ในกรณีที่ผูบังคับบัญชา

หรือผูบริหารสูงสุดของ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานหรือสถาบัน หรือองคกรที่เจาหนาท่ี ของรัฐผูนั้นสังกัด              

มีคำสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสิน หรือประโยชนดังกลาว ก็ใหคืนทรัพยสินหรือประโยชนนั้นแกผูให โดย

ทันทีในกรณีที่ไมสามารถคืนใหได ใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น สงมอบทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหเปน

สิทธิ ของหนวยงานที่เจาหนาที่ของรัฐ   ผูนั้นสังกัดโดยเร็ว เมื่อไดดำเนินการตามความในวรรคสองแลว 

ใหถือวาเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นไมเคยไดรับ ทรัพยสินหรือ ประโยชนดังกลาวเลย ในกรณีที่เจาหนาที่ของรัฐ

ผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่ง  เปนผูดำรงตำแหนงผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนา สวนราชการระดับ

กระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเปนกรรมการ หรือ

ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐ ใหแจง รายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสิน หรือ

ประโยชนนั้นตอ ผูมีอำนาจแตงตั้งถอดถอน  สวนผูที่ดำรงตำแหนงประธานกรรมการและกรรมการใน

องคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผูดำรงตำแหนง ที่ไมมีผูบังคับบัญชาที่มีอำนาจถอดถอน ใหแจงตอ

คณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังนี้เพ่ือดำเนินการตามความในวรรค หนึ่งและวรรคสอง ในกรณีที่เจาหนาที่ของ

รัฐผูไดรับทรัพยสินไวตาม วรรคหนึ่ง เปนผูดำรงตำแหนง สมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา 

หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหแจง รายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอ

ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาทองถิ่นที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเปนสมาชิก

แลวแตกรณ ีเพ่ือดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง       

ขอ ๘ หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาที่ของรัฐตามประกาศฉบับนี้ใหใช บังคับ 

ผูซึ่งพนจากการเปนเจาหนาที่ของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย    

๓. ประมวลจริยธรรมขาราชการสวนทองถิ่น มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลักสำหรับ ขาราชการ

ขององคการบริหารสวนตำบลบานฝางนั้น พนักงานสวนตำบลทุกคนมีหนาที่ดำเนินการใหเปนไป ตาม

กฎหมาย เพ่ือรักษาผลประโยชนสวนรวม เปนกลาง ทางการเมือง อำนวยความสะดวก และใหบริการแก 

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้   

 ๑) การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข   

 ๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม     

 ๓) การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ    



๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน    
๕) การยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย    
๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ  
๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง   
๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได     
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร จรรยาวิชาชีพขององคกร มีดังนี้     
  ๑) ขาราชการตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย     
  ๒ ) ขาราชการตองเป นแบบอยาง ท่ีดี ในการรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห ง 
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ    
  ๓) ขาราชการตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยาง
เครงครัด    
 ๔) ขาราชการตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตำแหนงหนาที่    
 ๕) ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกำลังความสามารถ ดวยความเสียสละ ทุมเท สติปญญา                 
ความรู ความสามารถใหบรรลุผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแก ประเทศชาติและประชาชน    
 ๖) ขาราชการตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุง 
เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน     
 ๗) ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพเรียบรอยมีอัธยาศัย   
 ๘) ขาราชการตองรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติหนาท่ี การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับ           
โดยขาราชการจะกระทำไดตอเมื่อมีอำนาจหนาที่ และไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตาม 
กฎหมายกำหนด เทานั้น 
 ๙) ขาราชการตองรักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความ 
ชวยเหลือเก้ือกูล ซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ   
        ๑๐) ขาราชการตองไมใชสถานะหรือตำแหนงไปแสวงหาประโยชนที่มิควรไดสำหรับตนเอง 
หรือผูอื่นไมวา จะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับของขวัญ ของกำนัล  
หรือ ประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลที่เก่ียวของ เพื่อประโยชนตาง ๆ อันอาจเกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ ของตน เวนแตเปนการใหโดย ธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี   
       ๑๑) ขาราชการตองไมปดบังขอมูลที่จำเปน ในการปฏิบัติงานของเพ่ือนรวมงานและไมนำ                 
ผลงานของ ผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน   
 
      จึงประกาศใหทราบโดยทั่วไป 
 
     ประกาศ  ณ วันที่  ๑  กุมภาพันธ พ.ศ. 256๕ 
 
  
 

                                                                                                                                                                                                                   

  (นายพรหมมา  แกนพุฒ) 
                                                ตำแหนง นายกองคการบริหารสวนสำราญใต 
 
 


