
 
มาตรการป�องกนัการขัดกันระหว�างประโยชน�ส�วนตนและผลประโยชน�ส�วนร�วม 

 
   ผลประโยชน�ทับซ�อน หรือความขัดแย�งกันระหว�างผลประโยชน�ส�วนตัวและผลประโยชน�
ส�วนรวมหรือผลประโยชน�ขัดกัน หมายถึง การที่เจ�าหน�าที่รัฐปฏิบัติหน�าที่โดยคํานึงถึงประโยชน�ส�วนตนหรือพวก
พ�องเป*นหลัก ซึ่งถือเป*นความผิดเชิงจริยธรรมและเป*นความผิดข้ันแรกที่จะนําไปสู�การทุจริตสํานักงาน ก.พ. ได�
นิยามความขัดแย�งกันระหว�างผลประโยชน�ทับซ�อนและผลประโยชน�ส�วนรวม หรือ Conflict of Interests 
หมายถึง สถานการณ�หรือการกระทําที่บุคคลไม�ว�าจะเป*นนักการเมืองข�าราชการ พนักงานบริษัท หรือผู�บริการมี
ผลประโยชน�ส�วนตัวมากจนมีผลต�อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�งหน�าที่ที่บุคคลน้ันรับผิดชอบอยู� 
และส�งผลกระทบต�อประโยชน�ของส�วนรวม กล�าวคือ การที่เจ�าหน�าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน�าที่ในตําแหน�ง
ของตนอันก�อให�เกิดประโยชน�ต�อตนเองหรือพวกพ�องมากกว�าประโยชน�ส�วนรวมซึ่งการกระทําดังกล�าวจะเกิดข้ึน
อย�างรู�ตัวหรือไม�รู�ตัว ทั้งเจตนาและไม�เจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป*นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม�
เห็นว�าเป*นความผิด ตัวอย�างการกระทําดังกล�าวมีให�พบเห็นได�มากในสังคม ส�งผลให�บุคคลน้ันขาดการตัดสินใจที่
เที่ยงธรรม เน่ืองจากการยึดผลประโยชน�ส�วนตนเป*นหลักได�ส�งผลเสียหายให�เกิดข้ึนกับประเทศชาติก�อให�เกิดการ
กระทําที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ�าหน�าที่ของรัฐที่ต�องคํานึงถึงประโยชน�สาธารณะ แต�ทําหน�าที่กลับ
ตัดสินใจหรือปฏิบัติหน�าที่โดยคํานึงถึงประโยชน�ส�วนตนหรือพวกพ�องเป*นหลักความขัดแย�ง Conflict สถานการณ�
ที่ขัดกัน ไม�ลงรอยเป*นเหตุการณ�อันเกิดข้ึน เมื่อบุคคลไม�สามารถตัดสินใจกระทําอย�างใดอย�างหน่ึง ความขัดแย�ง
อาจเกิดข้ึนได�จากความไม�ลงรอยกันในเรื่องความคิดแนวทางปฏิบัติหรือผลประโยชน�ผลประโยชน�ส�วนตัว  
(Private Interest) เป*นผลตอบแทนที่บุคคลได�รับโดยเห็นว�ามีคุณค�าที่จะสนองตอบความต�องการของตนเองหรือ
ของกลุ�มที่ตนเองเกี่ยวข�อง ผลประโยชน�เป*นสิ่งจูงใจให�คนเรามีพฤติกรรมต�างๆ เพ่ือสนองความต�องการทั้งหลาย
ผลประโยชน�ส�วนรวมหรือผลประโยชน�สาธารณะ (Public Interest) สิ่งใดก็ตามที่ให�ประโยชน�สุขแก�กลุ�มบุคคล
ทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน�สาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชน�ต�อมวลสมาชิกในสังคมพฤติกรรมที่เข�าข�าย
ผลประโยชน�ทับซ�อนเจ�าหน�าที่ของรัฐควรมีจิตสํานึกในการปฏิบัติหน�าที่ราชการ โดยคํานึงถึงประโยชน�ส�วนรวม
มากกว�าประโยชน�ส�วนตนเสมอ  

  ตัวอย�างพฤติกรรมท่ีเข�าข�ายผลประโยชน�ทับซ�อนหรือเข�าข�ายความขัดแย�งระหว�าง
ผลประโยชน�ส�วนตนและผลประโยชน�ส�วนรวมท่ีส�งผลกระทบอย�างรุนแรงต�อสังคมไทย ได�แก� 
   ๑. หาประโยชน�ให�ตนเอง หรือ การใช�อํานาจหน�าที่เพ่ือตนเอง เช�น ข�าราชการใช�อํานาจหน�าที่
ทําให�บริษัทตัวเองได�งานรับเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข�าทํางาน 
    ๒. รับผลประโยชน�คือ การรับสินบนหรือรับของขวัญ เช�น เป*นเจ�าพนักงานสรรพากรแล�วรับเงิน
จากผู�มาเสียภาษีหรือเป*นเจ�าหน�าที่จัดซื้อแล�วรับของกํานัลจากร�านค�า 
    ๓. ใช�อิทธิพล เป*นการเรียกผลตอบแทนในการใช�อิทธิพลในตําแหน�งหน�าที่เกิดส�งผลที่เป*นคุณแก�
ฝRายใดฝRายหน่ึงอย�างไม�เป*นธรรม 
   ๔. ใช�ทรัพย�สินของทางราชการเพ่ือประโยชน�ส�วนตน เช�น การใช�รถยนต�หรือคอมพิวเตอร�ของ
ราชการทํางานส�วนตัว 
   ๕. ใช�ข�อมูลลับของทางราชการ เป*นการทําข�อมูลลับขอทางราชการไม�เปUดเผยเพ่ือรับสิ่งตอบ
แทนที่เป*นประโยชน�ในรูปของเงินหรือประโยชน�อื่นๆ หรือนําไปเปUดเผยให�ญาติหรือพวกพ�องเพ่ือแสวงหา
ประโยชน�จากข�อมูลเหล�าน้ัน 



   ๖. การทํางานพิเศษ เช�น เป*นที่ปรึกษาหรือต้ังบริษัทดําเนินธุรกิจซ�อนกับหน�วยงานที่ตนเอง
ทํางานอยู� 
   ๗. การทํางานหลังเกษียณ คือการทํางานกับผู�อื่นหลังออกจากที่ทํางานเดิม โดยใช�ความรู�หรือ
อิทธิพลจากที่เคยปฏิบัติหน�าที่ราชการมารับงาน หรือเอาประโยชน�ให�กับตนเองหรือพวกพ�อง 
  องค�กรสากล Organization for Economic Cooperation and Development นิยาม
ผลประโยชน�ทับซ�อน Conflict of Interest เป?นความทับซ�อนระหว�างผลประโยชน�ส�วนตัวและผลประโยชน�
สาธารณะท่ีมีผลต�อการปฏิบัติหน�าท่ีของเจ�าหน�าท่ีของรัฐ ผลประโยชน�ทับซ�อนมี ๓ ประเภท 
  ๑. ผลประโยชน�ทับซ�อนที่เกิดข้ึนจริง มีความทับซ�อนระหว�างผลประโยชน�ส�วนตนและสาธารณะเกิดข้ึน 
  ๒. ผลประโยชน�ทับซ�อนที่เห็นเป*นพบประโยชน�ทับซ�อนที่คนเห็นว�ามีแต�จริงๆ อาจไม�มีก็ได�ถ�าจัดการ
ผลประโยชน�ทับซ�อนประเภทน้ีอย�างขาดประสิทธิภาพก็อาจนํามาซึ่งผลเสียไม�น�อยกว�าการจัดการผลประโยชน�ทับ
ซ�อนที่เกิดข้ึนจริง ข�อน้ีแสดงว�าเจ�าหน�าที่ไม�เพียงแต�จะต�องประพฤติตนอย�างมีจริยธรรมเท�าน้ัน แต�ต�อง             
ทําให�คนอื่นๆ รับรู�และเห็นด�วยว�าไม�ได�รับประโยชน�เช�นน้ันจริง 
  ๓. ผลประโยชน�ทับซ�อนที่เป*นไปได� ผลประโยชน�ส�วนตนที่มีในปXจจุบันอาจจะทับซ�อนกับผลประโยชน�
สาธารณะได�ในอนาคตหน�าที่ทับซ�อนหรือผลประโยชน�เบียดซ�อนกัน มี ๒ ประเภท 
  ๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ�าหน�าที่มีบทบาทหน�าที่มากกว�าหน่ึง เช�น เป*นเจ�าหน�าที่ใน
หน�วยงานและเป*นคณะกรรมการด�านระเบียบวินัยประจําหน�วยงานด�วย ปXญหาจะเกิดเมื่อไม�สามารถแยกแยะ
บทบาทหน�าที่ทั้งสองออกจากกันได�อาจทําให�ทํางานไม�มีประสิทธิภาพ หรือแม�กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือ                  
ผิดกฎหมาย ปกติหน�วยงานมักมีกลไกปZองกันปXญหาน้ีโดยแยกแยะบทบาทหน�าที่ต�างๆ ให�ชัดเจน แต�ก็ยัง                 
มีปXญหาได�โดยเฉพาะอย�างย่ิงในหน�วยงานที่มีกําลังคนน�อยหรือมีเจ�าหน�าที่บางคนเท�าน้ันที่สามารถทํางาน
บางอย�างที่คนอื่นๆ ทําไม�ได�คนส�วนใหญ�ไม�ค�อยห�วงปXญหาน้ีกันเพราะดูเหมือนไม�มีเรื่องผลประโยชน�ส�วนตน           
มาเกี่ยวข�อง 
  ๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ�าหน�าที่มีบทบาทหน�าที่มากกว�าหน่ึงบทบาท และการทํา
บทบาทหน�าที่ในหน�วยงานหน่ึงน้ัน ทําให�ได�ข�อมูลภายในบางอย�างที่อาจนํามาใช�ประโยชน�แก�การทําบทบาทหน�าที่
ให�แก�อีกหน�วยงานหน่ึงได�ผลเสียคือ ถ�านําข�อมูลมาใช�ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง/อคติ            
ต�อคนบางกลุ�ม ควรถือว�าหน�าที่ทับซ�อนเป*นปXญหาผลประโยชน�ทับซ�อนด�วย เพราะว�ามีหลักการจัดการ                  
แบบเดียวกัน น่ันคือ การตัดสินใจทําหน�าที่ต�องเป*นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน�ทับซ�อนก็สามารถนํามา
จัดการกับหน�าที่ทับซ�อนได� 
  มาตรการทางกฎหมายเก่ียวกับการป�องกันผลประโยชน� ทับซ�อน 
มาตรการกฎหมายท่ีเก่ียวข�อง 

๑. พระราชบัญบัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการปZองกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542 และ
แก�ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 และแก�ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554 มาตรา 100 ห�ามมิให�เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�ใด
ดําเนินกิจการ ดังต�อไปน้ี 

 (๑) เป*นคู�สัญญาหรือมีส�วนได�ส�วนเสียในสัญญาที่ทํากับหน�วยงานของรัฐที่เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�น้ัน 
ปฏิบัติหน�าที่ในฐานะที่เป*นเจ�าหน�าที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 

(๒) เป*นหุ�นส�วนหรือผู�ถือหุ�นในห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทที่เข�าเป*นคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐที่ 
เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�น้ันปฏิบัติหน�าที่ในฐานะที่เป*นเจ�าหน�าที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุมตรวจสอบ หรือ
ดําเนินคดี 

(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว�ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ  
หรือราชการส�วนท�องถ่ิน หรือเข�าเป*นคู�สัญญากับรัฐ หน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส�วน
ท�องถ่ินอันมีลักษณะเป*นการผูกขาดตัดตอน ทั้งน้ีไม�ว�าโดยทางตรงหรือทางอ�อม หรือเป*นหุ�นส�วนหรือผู�ถือหุ�นใน
ห�างหุ�นส�วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข�าเป*นคู�สัญญาในลักษณะดังกล�าว 
 



(๔) เข�าไปมีส�วนได�เสียในฐานะเป*นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ�างในธุรกิจของ 
เอกชนซึ่งอยู�ภายใต�การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน�วยงานของรัฐที่เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�น้ันสังกัดอยู�
หรือปฏิบัติหน�าที่ในฐานะเป*นเจ�าหน�าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน�ของธุรกิจของเอกชนน้ันอาจขัดแย�ง
ต�อประโยชน�ส�วนรวม หรือประโยชน�ทางราชการหรือกระทบต�อความมีอิสระในการปฏิบัติหน�าที่ของเจ�าหน�าทีข่อง
รัฐผู�น้ันเจ�าหน�าที่ของรัฐตําแหน�งใดที่ต�องห�ามมิให�ดําเนินกิจการตามวรรคหน่ึงให�เป*นไปตามที่คณะกรรมการ
ปZองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ (ป.ป.ช.) กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให�นําบทบัญญัติใน
วรรคหน่ึงมาใช�บังคับกับคู�สมรสของเจ�าหน�าที่ของรัฐตามวรรคสองโดยให�ถือว�าการดําเนินกิจการของคู�สมรส
ดังกล�าวเป*นการดําเนินกิจการของเจ�าหน�าที่ของรัฐ 
 มาตรา 101 ให�นําบทบัญญัติมาตรา 100 มาใช�บังคับกับการดําเนินกิจการของผู�ซึ่งพ�นจากการเป*น
เจ�าหน�าที่ของรัฐมาแล�วยังไม�ถึงสองปbโดยอนุโลม เว�นแต�การเป*นผู�ถือหุ�นไม�เกินร�อยละห�าของจํานวนหุ�นทั้งหมดที่
จําหน�ายได�ในบริษัทมหาชนจํากัด ซึ่งไม�ใช�บริษัทที่เป*นคู�สัญญากับหน�วยงานของรัฐตามมาตรา 100 (2) ที่ได�รับ
อนุญาตตามกฎหมายว�าด�วยหลักทรัพย�และตลาดหลักทรัพย�มาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 100 มิให�นํามาใช�
บังคับกับการดําเนินกิจการของเจ�าหน�าที่ของรัฐ ซึ่งหน�วยงานที่มีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการ
ดําเนินงานของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด มอบหมายให�ปฏิบัติหน�าที่ในบริษัทจํากัด มอบหมายให�ปฏิบัติ
หน�าที่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่หน�วยงานของรัฐถือหุ�นหรือเข�าร�วมทุน มาตรา  103ห� ามมิ ใ ห�
เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�ใดรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย�สินหรือประโยชน�อันควรได�
ตามกฎหมาย หรือกฎ ข�อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย เว�นแต�การรับทรัพย�สินหรือ
ประโยชน�อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ�และจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดบทบัญญัติในวรรค
หน่ึงให�ใช�บังคับกับการรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อื่นใดของผู�ที่พ�นจากการเป*นเจ�าหน�าที่ของรัฐมาแล�วยังไม�ถึงสอง
ปbด�วยโดยอนุโลม 
 มาตรา 103/1 บรรดาความผิดที่บัญญัติไว�ในหมวดน้ีให�ถือเป*นความผิดฐานทุจริตต�อหน�าที่หรือความผิด
ต�อตําแหน�งหน�าที่ราชการหรือความผิดต�อตําแหน�งหน�าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด�วย
บทลงโทษมาตรา 122เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�ใดฝRาฝeนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 ต�อง
ระวางโทษ จําคุกไม�เกินสามปbหรือปรับไม�เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับกรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรค
สาม หากเจ�าหน�าที่ของรัฐผู�ใดพิสูจน�ได�ว�าตนมิได�รู�เห็นยินยอมด�วยในการที่คู�สมรสของตนดําเนินการตามมาตรา 
100 วรรคหน่ึงให�ถือว�าผู�น้ันไม�มีความผิด 
๒. ประกาศคณะกรรมการปZองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติเรื่อง หลักเกณฑ�การรับทรัพย�สินหรือ
ประโยชน�อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ�าหน�าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 103 แห�ง
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการปZองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการ
ปZองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑ�และจํานวนทรัพย�สินหรือประโยชน�อื่นใดที่
เจ�าหน�าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได�โดยธรรมจรรยาไว�ดังน้ี 
 ข�อ 1 ประกาศน้ีเรียกว�า “ประกาศคณะกรรมการปZองกันและปราบปรามการทุจริตแห�งชาติเรื่อง 
หลักเกณฑ�การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ�าหน�าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543  
 ข�อ 2 ประกาศน้ีให�ใช�บังคับต้ังแต�วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป*นต�นไป 
 ข�อ 3 ในประกาศน้ี “การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว�าการรับ
ทรัพย�สินหรือประโยชน�อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให�กันในโอกาสต�างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี
หรือวัฒนธรรมหรือให�กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม“ญาติ” หมายความว�า ผู�บุพการีผู�สืบสันดาน พ่ีน�องร�วม
บิดามารดา หรือร�วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ปZา น�าอาคู�สมรสผู�บุพการีหรือผู�สืบสันดานของคู�สมรส บุตรบุญ
ธรรม หรือผู�รับบุตรบุญธรรม “ประโยชน�อื่นใด” หมายความว�า สิ่งที่มีมูลค�า ได�แก� การลดราคา การรับความ
บันเทิงการรับบริการ การรับการฝiกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 



 ข�อ 4 ห�ามมิให�เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�ใดรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย�สิน
หรือประโยชน�อันควรได�ตามกฎหมาย หรือกฎ ข�อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห�งกฎหมาย เว�น
แต�การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กําหนดไว�ในประกาศน้ี 
 ข�อ 5 เจ�าหน�าที่ของรัฐจะรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อื่นใดโดยธรรมจรรยาได�ดังต�อไปน้ี 
 (๑) รับทรัพย�สินหรือประโยชน�อื่นใดจากญาติซึ่งให�โดยเสน�หาตามจํานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป
 (๒) รับทรัพย�สินหรือประโยชน�อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช�ญาติมีราคาหรือมูลค�าในการรับจากแต�ละบุคคล 
แต�ละโอกาสไม�เกินสามพันบาท 
 (๓) รับทรัพย�สินหรือประโยชน�อื่นใดที่การให�น้ันเป*นการให�ในลักษณะให�กับบุคคลทั่วไป 
 ข�อ 6 การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อื่นใดจากต�างประเทศ ซึ่งผู�ให�มิได�ระบุให�เป*นของส�วนตัว หรือมีหรือ
มูลค�าเกินกว�าสามพันบาท ไม�ว�าจะระบุเป*นของส�วนตัวหรือไม� แต�มีเหตุผลความจําเป*นที่จะต�องรับไว�เพ่ือรักษา
ไมตรีมิตรภาพหรือความสัมพันธ�อันดีระหว�างบุคคลเจ�าหน�าที่ของรัฐผู�น้ันรายงานรายละเอียดข�อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�ดังกล�าว ให�ผู�บังคับบัญชาทราบโดยเร็วหากผู�บังคับบัญชาเห็นว�าไม�มีเหตุที่จะ
อนุญาตให�เจ�าหน�าที่ผู�น้ันยึดถือทรัพย�สินหรือประโยชน�ดังกล�าวน้ันไว�เป*นประโยชน�ส�วนบุคคล ให�เจ�าหน�าที่ของรัฐ
ผู�น้ันส�งมอบทรัพย�สินให�หน�วยงานของรัฐที่เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�น้ันสังกัดโดยทันที 

ข�อ 7 การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อื่นใดที่ไม�เป*นไปตามหลักเกณฑ�หรือมีราคาหรือมีมูลค�ามากกว�าที่
กําหนดไว�ในข�อ 5 ซึ่งเจ�าหน�าที่ของรัฐได�รับมาแล�วโดยมีความจําเป*นอย�างย่ิงที่ต�องรับไว�เพ่ือรักษาไมตรีมิตรภาพ 
หรือความสัมพันธ�อันดีระหว�างบุคคลเจ�าหน�าที่ของรัฐผู�น้ันต�องแจ�งรายละเอียดข�อเท็จจริงเกี่ยวกับการรบัทรพัย�สนิ
หรือประโยชน�น้ันต�อผู�บังคับบัญชา ซึ่งเป*นหัวหน�าส�วนราชการ ผู�บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู�บริหารสูงสุด
ของหน�วยงาน สถาบันหรือองค�กรที่เจ�าหน้ีของรัฐผู�น้ันสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระทําได�เพ่ือให�วินิจฉัยว�ามีเหตุผล
ความจําเป*น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให�เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�น้ันรับทรัพย�สินหรือประโยชน�น้ันไว�เป*นสิทธิ
ของตนหรือไม�ในกรณีที่ผู�บังคับบัญชาหรือผู�บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหน�วยงานหรือสถาบันหรือองค�กรที่
เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�น้ันสังกัด มีคําสั่งว�าไม�สมควรรับทรัพย�สินหรือประโยชน�ดังกล�าว ก็ให�คืนทรัพย�สินหรือประโยชน�
น้ันแก�ผู�ให�โดยทันทีในกรณีที่ไม�สามารถคืนให�ได�ให�เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�น้ันส�งมอบทรัพย�สินหรือประโยชน�ดังกล�าวให�
เป*นสิทธิของหน�วยงานที่เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�น้ันสังกัดโดยเร็วเมื่อได�ดําเนินการตามความในวรรคสองแล�ว ให�ถือว�า
เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�น้ันไม�เคยได�รับทรัพย�สินหรือประโยชน�ดังกล�าวเลยในกรณีที่เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�ได�รับทรัพย�สินไว�
ตามวรรคหน่ึงเป*นผู�ดํารงตําแหน�งผู�บังคับบัญชาซึ่งเป*นหัวหน�าส�วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท�า หรือเป*น
กรรมการหรือผู�บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเป*นกรรมการ หรือผู�บริหารสูงสุดของหน�วยงานของรัฐให�แจ�ง
รายละเอียดข�อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย�สินหรือประโยชน�น้ันต�อผู�มีอํานาจแต�งต้ังถอดถอนส�วนผู�ที่ดํารง
ตําแหน�งประธานกรรมการและกรรมการในองค�กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผู�ดํารงตําแหน�งทีไ่ม�มผีู�บงัคับบญัชาที่
มีอํานาจถอดถอนให�แจ�งต�อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งน้ีเพ่ือดําเนินการตามความในวรรคหน่ึงและวรรคสองในกรณี
ที่เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�ได�รับทรัพย�สินไว�ตามวรรคหน่ึง เป*นผู�ดํารงตําแหน�งสมาชิกสภาผู�แทนราษฎร หรือสมาชิก
วุฒิสภาหรือสมาชิกสภาท�องถ่ิน ให�แจ�งรายละเอียดข�อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย�สินหรือประโยชน�น้ัน                        
ต�อประธานสภาผู�แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท�องถ่ินที่เจ�าหน�าที่ของรัฐผู�น้ันเป*นสมาชิก 
แล�วแต�กรณีเพ่ือดําเนินการตามวรรคหน่ึงและวรรคสอง 
 ข�อ 8 หลักเกณฑ�การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อื่นใดของเจ�าหน�าที่ของรัฐตามประกาศฉบับน้ี                     
ให�ใช�บังคับผู�ซึ่งพ�นจากการเป*นเจ�าหน�าที่ของรัฐมาแล�วไม�ถึงสองปbด�วย 
3. ประมวลจริยธรรมของข�าราชการเทศบาลตําบลปRาบง พ.ศ.2557 

ข�อ 3  ข�าราชการของเทศบาลตําบลปRาบงทุกคน มีหน�าที่ ดําเนินการ ให� เป*นไปตามกฎหมาย                   
เพ่ือรักษาประโยชน�ส�วนรวม เป*นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให�บริการแก�ประชาชนตามหลัก              
ธรรมาภิบาล โดยจะต�องยึดมั่นในค�านิยมหลัก 10 ประการ ดังน้ี 

(1)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมรพระมหากษัตริย�ทรงเป*นประมุข 
(2)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 



(3)  การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย� และรับผิดชอบ 
(4)  การยึดถือประโยชน�ของประเทศชาติเหนือกว�าประโยชน�ส�วนตน และไม�มีผลประโยชน�

ทับซ�อน 
(5)  การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต�อง เป*นธรรม และถูกกฎหมาย 
(6)  การให�บริการแก�ประชาชนด�วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม�เลือกปฏิบัติ 
(7)  การให�ข�อมูลข�าวสารแก�ประชาชนอย�างครบถ�วน ถูกต�อง และไม�บิดเบือนข�อเท็จจริง 
(8)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค�กร 
(9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค�กร 
(10)  การสร� า งจิ ตสํ า นึก ให� ป ระชาชนในท� อง ถ่ินประพฤติตนเป* นพล เมื องที่ ดี                      

ร�วมกันพัฒนาชุมชนให�น�าอยู�คู�คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล�อมให�สอดคล�องรัฐธรรมนูญฉบับปXจจุบัน  
 

 


