
มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

บทท่ี  1  นิยามศัพทผลประโยชนทับซอน 

**************************** 

1.  ความหมายของผลประโยชนทับซอน  “Conflict  of  Interest”  เปนภาษาตางประเทศซ่ึงมี 

การกลาวถึงอยางกวางขวางในรอบหลายป  ท่ีผานมา  โดยเฉพาะในชวงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญ

กับปญหาการทุจริตคอรรัปชั่น  ของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  หรือผูดํารงตําแหนงระดับสูงในองคกรตาง ๆ

ซ่ึงสงผลกระทบตอการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ  รวมท้ังไดสรางความเสียหายใหกับประชาชน

โดยสวนรวม  ทําใหบรรดานักวิชาการและผูคนในสังคมไทยตางไดใหคําจํากัดความหรือความหมายของคําวา 

“Conflict  of  Interest”  ไวแตกตางกันออกไป  ดังนี้  สารานุกรมวิกิพีเดีย (http://th.wikipedia.org)  

อธิบายความหมายไววา  ผลประโยชนทับซอน  “Conflict  of  Interest”  คือภาวะท่ีบุคคลซ่ึงอยูในสถานะท่ี

ตองไดรับความเชื่อถือ  เชนนักการเมือง  ผูใหนโยบายหรือผูอํานวยการบริหารของบริษัทมีผลประโยชนหรือ

ความตองการท้ังในทางอาชีพในบางครั้งรวมถึงเรื่องสวนตัวท่ีขัดแยงกัน  ความตองการท่ีขัดแยงกันนี้ทําใหเกิด

ความลําบากในการทําหนาท่ีอยางยุติธรรม  แมวาจะไมมีหลักฐานเก่ียวกับการกระทําท่ีไมเหมาะสม  

ผลประโยชนทับซอนอาจจะทําใหเกิดภาพท่ีทําใหความนาเชื่อถือของบุคคลนั้น  ในการรกระทําท่ีเปนกลาง

ลดลง  ดร.วิทยากร  เชียงกูล  ไดใหความหมายของคําวาผลประโยชนทับซอน  หมายถึง  ผลประโยชนท่ีทับ

ซอนกัน  ระหวางผลประโยชนสวนตัว  และผลประโยชนสวนรวมของผูมีอํานาจหนาท่ีท่ีตองตัดสินใจทํางาน

เพ่ือสวนรวมไมวาเปนเจาหนาท่ีของรัฐ  เจาหนาท่ีขององคกรภาคธุรกิจ  เอกชน  และเจาหนาท่ีภาคประชา

สังคม  (Civil  Society)  ผาสุก  พงศไพจิตร  ไดอธิบายความหมายของผลประโยชนทับซอน  หมายถึง  การ

ทับซอนของผลประโยชนของบุคลท่ีมี2  สถานะ หรือมากกวาในเวลาเดียวกันคือตําแหนงสาธารณะและ

ตําแหนงในบริษัทเอกชน  ซ่ึงบุคคลดังกลาวอาจมีความโนมเอียงใชอํานาจและตําแหนงสาธารณะหา

ผลประโยชนสวนตัว  หรือแสวงหาประโยชนใหแก  กลุมพวกพองของตนเองท้ังทางตรงและทางออมไดอยาง

งายดาย  เชน  กรณีของนายกรัฐมนตรีหรือรัฐมนตรีมีหุนหรือครอบครัวใกลชิดเปนเจาของกิจการ  ซ่ึงไดรับ

สัมปทานหรืออยูในฐานะจะไดรับสัมปทานธุรกิจจากรัฐ  ขณะเดียวกันก็อยูในตําแหนงสาธารณะท่ีเปนผูมี

อํานาจอนุมัติการใหสัมปทานธุรกิจดังกลาวดวยตัวอยางท่ีพบ  คือการไดชนะประมูลโครงการกอสรางขนาด

ใหญจากภาครัฐเพราะผูชนะประมูลมีพรรคพวกเปนนักการเมือง  หรือบริษัทท่ีชนะประมูลมีนักการเมืองรวม

หุนอยูเปนหุนลม  การชนะประมูลดังกลาวดวยอิทธิพลทางการเมืองจะสงผลใหบริษัทผูชนะประมูลสามารถหา

กําไรเกินควรไดการคอรรัปชั่นในโครงการขนาดใหญภาครัฐไดกลายเปนแหลงหารายได  จากการคอรรัปชั่นท่ี

สําคัญของนักการเมืองและขาราชการท่ีเก่ียวของ  Dr.Michael  McDonald  นักวิชาการดานจริยธรรมแหง

มหาวิทยาลัย  British  Columbia  และอํานวยการ  Centre  for  Applied  Ethics  ไดใหคํานิยามของคํา

วา  Conflict  of  Interest  หมายถึงสถานการณท่ี  บุคคล  เชน  เจาหนาท่ีรัฐ  ลูกจาง  หรือนักวิชาชีพ  มี

ผลประโยชนสวนตัวหรือสวนบุคคลมากพอจนเห็นไดวากระทบตอ  การปฏิบัติหนาท่ีอยางตรงไปตรงมา  

(ภาวะวิสัยหรือเปนกลาง)  โดยมีองคประกอบท่ีสําคัญ  3  ประการ  คือ  องคประกอบประการแรก  คือ

ผลประโยชนสวนตัว  (Private  interest)  หรือผลประโยชนสวนบุคคล  (Personal  interest)  ซ่ึง 



ผลประโยชนนี้อาจเปนตัวเงินหรือทรัพยสินอ่ืน ๆ รวมถึงผลประโยชนในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีทําใหผูไดรับพึงพอใจ  

สวนนี้โดยตัวมันเองแลวไมเสียหายอะไรเพราะใคร ๆ ก็แสวงหาผลประโยชนสวนตัว  กันท้ังนั้น  เชน  การหา

งานใหมท่ีมีรายไดท่ีดีกวาเกา  แตปญหาจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือผลประโยชนนี้ไปแยงกับผลประโยชนสวนรวม 

 องคประกอบท่ีสอง  คือการปฏิบัติหนาท่ีโดยใชสถานะและขอบเขตอํานาจหนาท่ีของเจาหนาท่ีหรือ

เจาพนักงานของรัฐโดยขาดหลักจริยธรรมพ้ืนฐานในวิชาชีพตน  ท้ังนี้อํานาจหนาท่ีท่ีมีอยูเกิดจากการมีตําแหนง  

หรือการเปนเจาหนาท่ีหรือเจาพนักงานตามกฎหมาย  องคประกอบสุดทายคือเม่ือผลประโยชนท่ีขัดแยงนั้นไป

แทรกแซงการตัดสินใจ  หรือการใชวิจารณญาณในทางใดทางหนึ่งเพ่ือผลประโยชนสวนตัว  จึงเห็นไดวาจาก

นิยามศัพทของนักวิชาการขางตนสามารถสรุปความหมายของผลประโยชนทับซอน  (Conflict  of  Interest)  

คือผลประโยชนสวนตัวของเจาหนาท่ีรัฐไปขัดแยงกับผลประโยชนสวนรวมแลวตองเลือกเอาอยางใดอยางหนึ่ง  

ซ่ึงทําใหตัดสินใจไดยากในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดความเปนธรรมและปราศจากอคติ 

2.  รูปแบบของผลประโยชนทับซอน  แบงออกเปน  7  รูปแบบ  ไดแก 

(1)  การรับผลประโยชนตาง  ๆ  (Accepting  benefits)  คือการรับสินบน  หรือรับของขวัญหรือ 

ผลประโยชนในรูปแบบอ่ืน ๆ ท่ีไมเหมาะสมและมีผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี  เชน หนวยงานราชการ

รับเงินบริจาคสรางสํานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทท่ีเปนคูสัญญากับหนวยงาน  การใชงบประมาณของรัฐ

เพ่ือจัดจางแลว  เจาหนาท่ีไดรับของแถมหรือผลประโยชนอ่ืนตอบแทน 

(2)  การทําธุรกิจกับตนเอง  (Self-dealing)  หรือเปนคูสัญญา  (Contracts)  หมายถึง  สถานการณ 

ท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานท่ีตนสังกัด  เชนการใชตําแหนงหนาท่ีทําให

หนวยงานทําสัญญาซ้ือสัญญาซ้ือสินคาจากบริษัทของตนเอง  หรือจางบริษัทของตนเองเปนท่ีปรึกษา  หรือซ้ือ

ท่ีดินของตนเองในการจัดสรางสํานักงาน 

(3)  การทํางานหลังจากออกจากตําแหนงสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment)   

หมายถึงการท่ีบุคลากรออกจากหนวยงานของรัฐ  และไปทํางานในบริษัทเอกชนท่ีดําเนินธุรกิจประเภท

เดียวกับท่ีตนเองเคยมีอํานาจควบคุมกํากับดูแล 

(4)  การทํางานพิเศษ  (Outside  employment  or  moonlighting) เชน  เจาหนาท่ีของรัฐตั้ง 

บริษัทดําเนินธุรกิจท่ีเปนการแขงขันกับหนวยงานหรือองคกรสาธารณะท่ีตนสังกัด  หรือการรับจางเปนท่ี

ปรึกษาโครงการ  โดยอาศัยตําแหนงในราชการสรางความนาเชื่อถือวาโครงการของผูวาจางจะไมมีปญหา

ติดขัดในการพิจารณาจากหนวยงานท่ีตนสังกัดอยู 

(5)  การรับรูขอมูลภายใน  (Inside  information)  หมายถึงสถานการณท่ีผูดํารงตําแหนงสาธารณะ 

ใชประโยชนจากการรูขอมูลภายในเพ่ือประโยชนของตนเอง เชน  ทราบวาจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไป

ซ้ือท่ีดิน  โดยใสชื่อภรรยา  หรือทราบวาจะมีการซ้ือท่ีดินเพ่ือทําโครงการของรัฐก็รีบไปซ้ือท่ีดินเพ่ือเก็งกําไร

และขายใหกับรัฐในราคาท่ีสูงข้ึน   

(6)  การใชทรัพยสินของหนวยงานเพ่ือประโยชนของธุรกิจสวนตัว  (Using  your  employer’s   

property  for  private  advantage)  เชนการนําเครื่องใชสํานักงานตาง ๆ กลับไปใชท่ีบาน  การนํารถยนต

ในราชการไปใชเพ่ืองานสวนตัว 



(7)  การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชนในทางการเมือง  (Pork-belling)  เชน 

การท่ีรัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพ้ืนท่ีหรือบานเกิดของตนเอง  หรือการใชงบประมาณ

สาธารณะเพ่ือการหาเสียงเลือกตั้งจากรูปแบบประเภทตาง ๆ ของปญหาความขัดแยงกันในประโยชนสวนตัว

และประโยชนสวนรวม  จะเห็นวาโอกาสความเปนไปไดท่ีจะเกิดปญหามีสูงมาก  เพราะปญหาดังกลาวมี

ขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมท่ีเขาขายความ  ขัดแยงอยางกวางขวาง  ดังนั้น กลไกหรือเครื่องมือสวนใหญท่ีใช

ในการจัดการกับปญหาความขัดแยงของผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม  คือการมีหลักคุณธรรม

และจริยธรรมในการทํางานของบุคคลสาธารณะ  รวมถึงการมีกฎหมายท่ีสามารถครอบคลุมถึงการกระทําผิด

เก่ียวกับผลประโยชนทับซอนทุกรูปแบบเผยภาพรูปแบบของผลประโยชนทับซอน  การรับประโยชนตาง  ๆ 

(Accepting  benefits)  รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงินบริจาคจากลูกคาของหนวยงาน  การทําธุรกิจกับ

ตัวเอง  (Self-dealing)  หรือเปนคูสัญญา (Contracts)  มีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานตนสังกัด  

การทํางานหลังจากออกจากตําแหนงสาธารณะหรือหลังเกษียณ  (Post-employment)  ลาออกจาก

หนวยงานเ พ่ือไปทํางานในหนวยงานท่ีดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกันการทํางานพิเศษ (Outside  

employment  or  moonlighting)  ต้ังบริษัทดําเนินธุรกิจท่ีแขงขันหรือรับงานจากหนวยงานตนสังกัด

แผนภาพรูปแบบของผลประโยชนทับซอน  (ตอ)  การรับรูขอมูลภายใน (Inside  information)  ใชประโยชน

จากขอมูลภายในเพ่ือประโยชนของตนเอง  การใชสมบัติของหนวยงานเพ่ือประโยชนของธุรกิจสวนตัว  (Using  

your  employer’s  property  for  private  advantage)  นําทรัพยสินของหนวยงานไปใชสวนตัว  การ

นําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชนในทางการเมือง  (Pork-belling)  รัฐมนตรีอนุมัติ

โครงการไปลงในพ้ืนท่ีตนเอง  หรือการใชงบสาธารณะเพ่ือหาเสียง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 2 แนวทํางานปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 
***************************************************************** 

1. มาตรการเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน เพ่ือเปนการปองกันผลประโยชนทับซอนในการจัดซ้ือ  

จัดจางรวมถึงการจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e – market) และการ

ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส ( Electronic Bidding : ebidding) องคการบริหารสวนตําบลทางาม จึงกําหนด

มาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน ดังนี้ 

1) หามมิใหเจาหนาท่ีพัสดุจัดซ้ือจัดจางกับผูเสนองานท่ีมีความเก่ียวของกับบุคคลภายในองคการ 

บริหารสวนตําบลทางาม ท้ังประโยชนสวนตนและผลประโยชนสาธารณะ ท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ี 

2) หามมิใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลทางาม ใชอํานาจในตําแหนงหรือหนาท่ี 

ดําเนินงานหรือโครงการท่ีเอ้ือผลประโยชนตอตนเองท้ังท่ีเก่ียวของกับเงินและไมเก่ียวกับเงิน 

3) หามมิใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลทางาม ดํารงตําแหนงท่ีทําหนาท่ีทับซอน 

4) ในกรณีท่ีบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลทางาม มีผลประโยชนทับซอนใหใชหลักปฏิบัติ 

ดังนี้ 

- การเปดเผย (Discloser) ตอหนาสวนราชการและผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลทางาม 

- การถอนตัว (Refusal) ออกจากหนาท่ีตัดสินใจหรือทํางานท่ีบุคลากรมีผลประโยชนทับซอน 

- การแกไขสถานะของตําแหนงหรือหนาท่ีในการทํางานท่ีมีผลประโยชนขัดแยงกัน (Removal)  

เชนลาออกจากตําแหนงหนาท่ีซ่ึงขัดแยงกัน เปนตน 

- ใหผูอํานวยการกองคลัง มีหนาท่ีตรวจสอบบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลทางาม ถึง 

ความเก่ียวของกับผูเสนองานพรอมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงาน เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนตอนายก

องคการบริหารสวนตําบลทางามเปนประจํา 

- การรับของขวัญเปนของสวนตัวใหกระทําไดในกรณีมูลคาไมเกิน 3,000 บาท หากสูงกวานั้นตอง 

รายงานใหผูบริหารทราบและพิจารณาดําเนินการตอไป 

2. แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเก่ียวของกับผูเสนองาน 

1) ตรวจสอบชื่อ – สกุล ของผูเสนองานวามีความสัมพันธหรือเก่ียวของกับบุคลากรใน 

หนวยงานหรือไม เชน ญาติ พ่ี นอง เพ่ือน คูแขง ศัตรู 

2) ตรวจสอบสถานท่ีอยู สถานท่ีปฏิบัติงานของผูเสนองานวามีความสัมพันธหรือเก่ียวของ 

กับบุคลากรใน หนวยงานหรือไม 

3)  ตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานวามีสวนไดเสียกับงาน/โครงการท้ังผลประโยชนสวน 

ตนเองและผลประโยชนสาธารณะท่ีมีผลตอการปฏิบัติหนาท่ีหรือไม 

4) ตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานวามีผลประโยชนทับซอนกับผูเสนองานหรือไม เชนการ 

รับสินบน การใชขอมูลลับของทางราชการ การดําเนินธุรกิจท่ีเก่ียวของกับการจัดซ้ือจัดจาง กับรับของขวัญ

หรืออ่ืน ๆ หากฝาฝนจะมีโทษอยางไร การมีพฤติกรรมใด ๆ ก็ตามท่ีเขาขายประเภทของผลประโยชนทับซอน

หรือมีพฤติกรรมท่ีพรอมฝาฝน การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ยอมสงผลใหถูกลงโทษ 



ตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท้ังถึงข้ึน ไลออก ข้ึนอยูกับความรายแรงของการฝาฝน หากถูกตัดสินวาผิดจริงผู

มีสวนเก่ียวของทุกคนอาจมีสวนรวมในการ รับโทษทางอาญาดวย 

3. แนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกันมิใหมีการฝาฝนบทบัญญัติ มาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบ 

รัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต 

1) การเตรียมตัวกอนเขาสูตําแหนง (กอนเปนเจาหนาท่ีของรัฐ) กอนเขามารับตําแหนง 

เจาหนาท่ีของรัฐบุคคลนั้น ๆ จะตองเตรียมตัวโดยตรวจสอบตนเอง คูสมรส บุตรท่ียังไมบรรลุนิติภาวะวาไดมี

การดําเนินการใดๆ บาง 

          -  ในขณะท่ีตนเองอยูในสถานะของเอกชนท่ีไดทําธุรกิจหรือทําการคาไวกับรัฐ โดยจะตอง  

ตรวจสอบ การเปนคูสัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐหรือการเปนกรรมการผูจัดการ การถือหุนหรือการ

เปนหุนสวนผูจัดการหรือการเปนหุนสวนในหางหุนสวนตาง ๆ วามีหรือไมอยางไร และตองสํารวจกิจการตาง ๆ 

ของคูสมรส รวมถึงการศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวของ 

2) การปฏิบัติหนาท่ีหรือดํารงตนในระหวางท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐ 

-  เจาหนาท่ีของรัฐในตําแหนง เชน ตําแหนงนายกรัฐมนตรี ผูบริหารองคกรปกครองสวน 

ทองถ่ิน หรือผูบริหารหนวยงานภาครัฐตองไมดําเนินกิจการใด ๆ ท่ีเปนการชัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคล

กับประโยชนสวนรวม ตามท่ีกําหนดไวในมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน

และปราบปรามการทุจริต 

  -   คูสมรสของเจาหนาท่ีรัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริต ไดหามคูสมรสมิใหดําเนินกิจการใด ๆ ท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชน

สวนรวมไวดวย 3) การดําเนินการในภายหลังท่ีพนจากตําแหนง (พนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐยังไมถึง 2 

ป) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ตามมาตรา 100 ไดบัญญัติ

หามเจาหนาท่ีของรัฐมิใหดําเนินกิจการท่ีเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม 

โดยหามดําเนินการนั้นตอไปอีกเปนเวลา 2 ป นับแตเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นไดพนจากตําแหนงเจาหนาท่ีของรัฐ 

ในตําแหนงนั้น ๆ แลว ท้ังนี้ไดหามการดําเนินกิจการของคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐดวย 

 4.  กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน ในการรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆ ควรพิจารณา 

ตอบคําถาม 3 ขอนี้เพ่ือใชในการตัดสินใจวา จะรับหรือไมรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้น ๆ คือ 

  1)  เราควรรับหรือไม : ตามหลักการทางจริยธรรม แมวาเราไมควรรับ แตมีหลายโอกาสท่ีเรา

ไมสามารถ ปฏิเสธได หรือเปนการรับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือใหกัน

ตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม อยางไรก็ตาม มีหลายโอกาสท่ีไมเปนการเหมาะสมท่ีจะรับอยางยิ่ง ดังนี้ 

  -  ถาเปนการใหเงิน ทานตองปฏิเสธไมวาจะเปนโอกาสใด ๆ หรือการรับเงินสดหรือสิ่งใด ๆ 

ท่ีสามารถเปลี่ยนเปนเงินได เชน หุน พันธบัตร หรือ ลอตเตอรี่ ฯลฯ ลวนเขาขายการรับสินบน และเปนการ 

ฝาฝน ประมวลจริยธรรมท้ังสิ้น 

  -  หากไดรับการเสนอสิ่งใด ๆ นอกเหนือจากเงิน สิ่งท่ีควรนํามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจ 

คือใหพิจารณาวา ทําไมเขาจึงเสนอของขวัญหรือผลประโยชนดังกลาวใหเรา และการเสนอของดังกลาวนั้นมีผล



ตอการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม หรือควรพิจารณาบนหลักการปฏิบัติงานในภาครัฐท่ีอยูบนพ้ืนฐานวา

การกระทํา และการตัดสินใจใด ๆ จะตองกระทําดวยความเปนกลางปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการ

ใหบริการ และปกปอง ผลประโยชนของสังคมไทยโดยรวม ดังนั้นองคการหรือบุคคลใด ๆ ไมควรใชของขวัญ

หรือผลประโยชนอ่ืน ๆ มาแสวงหาความชอบธรรมในการแสวงหาผลประโยชนใหกับองคกรของตนหรือตนเอง

เหนือองคการหรือบุคคลอ่ืน ทําใหสั่นคลอนความเชื่อถือ ไววางใจท่ีประชาชนมีตอรัฐ และทําใหเกิดความไม

เปนธรรมในสังคม 

  2)  เราควรรายงานการรับหรือไม แนวทางพิจารณา ดังนี้ 

  -  ของขวัญท้ังหมดท่ีมีคาทํางานประวัติศาสตรหรือวัฒนธรรม เชน งานศิลปะ พระพุทธรูป 

เครื่องประดับ โบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กแตก็ถือวาของขวัญนั้น ๆ เปนทรัพยสินขององคกรไมวาจะมีราคา

เทาใด 

  -  ของขวัญหรือผลประโยชนท่ีรับเม่ือเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวา 3,000 บาท ไมตอง 

รายงานหรืออาจเก็บเปนของตนเองไดท้ังนี้ เพ่ือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการ

ทุจริตแหงชาติ  เรื่องหลักเกณฑการรบทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 

2543 – ของขวัญหรือผลประโยชนใด ๆ เม่ือเปรียบกับราคาตลาดมีคาเกิน 3,000 บาท ตองรายงาน 

หนวยงาน และลงทะเบียนไว 

  -  ถาของขวัญหรือผลประโยชนท่ีมีคาทางการตลาดระหวาง 3,000 – 15,000 บาท และ

เจาหนาท่ีมีความจําเปนตองรับ ใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวา สมควรใหขาราชการหรือเจาหนาท่ี

ของรัฐ คนนั้น ๆ รับทรัพยสินดังกลาวหรือไม 

  -  ถาของขวัญหรือผลประโยชนมีคาทางการตลาดมากวา 15,000 บาท ใหสงมอบเปน

ทรัพยสินขององคกร เพ่ือใชประโยชนสาธารณะหรือตามความเหมาะสม องคกรอาจพิจารณาอนุญาตให

ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นรักษาของไวเปนกรณีไป เชน ของขวัญในการยายหนวยงานขณะดํารง

ตําแหนงเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน เปนตน 

  -  ถาในปงบประมาณใด ๆ คุณคาของ ๆ ขวัญและหรือผลประโยชนท่ีไดรับจากผูใหคน

เดียวกัน กลุมเดียวกัน หรือผูใหมีความสัมพันธกันหลาย ๆ ครั้ง เม่ือรวมกันท้ังปมีคามากวา 3,000 บาท ตอง

รายงาน ของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางท่ีไดรับ 

  -  ถาในปงบประมาณใด ๆ ไดของขวัญและหรือผลประโยชนท่ีไดรับจากผูบริการแมจะตาง

คน ตางกลุม เพ่ือเปนการขอบคุณในการใหบริการท่ีดีแตเม่ือรวมกันแลวมีคามากกวา 3,000 บาท ตอง

รายงานของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางนั้น 

  -  ของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ ท่ีไดรับเพ่ือเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ 

(ประชาชน และองคกรเอกชน) ท่ีไดอยางสมํ่าเสมอบอยครั้ง อาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพล

บิดเบือน กอใหเกิดอคติในการบริการของขาราการหรือเจาหนาท่ีของรัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบและ

คาดหวังวา จะไดรับของขวัญหรือผลประโยชนเม่ือมีผูมารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ 



  -  เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ท่ีสามารถเปลี่ยนเปนเงินไดตองปฏิเสธไดรับไมวาจะอยูในสถานการณ

ใด ๆ  

  3)  เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม 

  -  ปกติสามารถเก็บรักษาไวเอง หากของขวัญหรือผลประโยชนนั้นมีคาไมเกิน 3,000 บาท 

หากมีราคาทาการตลาดระหวาง 3,000 – 15,000 บาท สวนราชการตองพิจารณาตัดสินวา ขาราชการหรือ

เจาหนาท่ี ของรัฐนั้น ๆ จะเก็บไวเองไดหรือไม หากราคามากกวา 15,000 บาท จะตองใหเปนทรัพยสินของ

สวนราชการ และสวนราชการ พิจารณาตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



บทท่ี 3 กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 

1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542  

และแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี 4) พ.ศ. 2559 มาตรา 100 หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดดําเนินกิจการ 

ดังตอไปนี้ 

(1)  เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดสวนเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐนั้นปฏิบัติ 

หนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงมีอํานาจกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 

(2)  เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐท่ี 

เจาหนาท่ี ของรัฐ ผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 

หรือดําเนินคดี 

(3) รับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ  

หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ

ราชการสวนทองถ่ิน อันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวน

หรือผูถือหุนในหางหุนสวน หรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว  

(4) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทนพนักงานหรือลูกจางในธุรกิจของ 

เอกชน ซ่ึงอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัด

อยูหรือปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจ

ขัดแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ีของ

เจาหนาท่ีของรัฐนั้น เจาหนาท่ีของรัฐตําแหนงใดท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามท่ี

คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให

นําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐตามวรรคสอง โดยใหถือวาการดําเนิน

กิจการของคูสมรสดังกลาว เปนการดําเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐ มาตรา 101 ใหนําบทบัญญัติมาตรา 

100 มาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของผูซ่ึงพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดย

อนุโลม เวนแตการเปนผูถือหุนไมเกินรอยละหาของจํานวนหุนท้ังหมดท่ีจําหนายไดในบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึง

ไมใชบริษัทท่ีเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตามมาตรา 100 (2) ทีไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวย

หลักทรัพยและตลาดหลักทรัพย มาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 100 มิใหนํามาใชบังคับกับการดําเนินกิจการ

ของเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึง หนวยงานท่ีมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัท

จํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัด มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในบริษัทจํากัด หรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีหนวยงาน

ของรัฐถือหุนหรือเขารวมทุน มาตรา 103 หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจาก

บุคคล นอกเหนือจากทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจ

ตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและ

จํานวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดบทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชน



อ่ืนใดของผูท่ีพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลมมาตรา 103/1 บรรดา

ความผิดท่ีบัญญัติไวในหมวดนี้ใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีหรือ ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการ 

หรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาดวยบทลงโทษ มาตรา 122 

เจาหนาท่ีของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน

สามปหรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับ กรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรคสาม หากเจาหนาท่ี

ของรัฐผูใดพิสูจนไดวา ตนมิไดรูเห็นยินยอมดวย ในการท่ีคูสมรสของตนดําเนินการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่ง 

ใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด 2. ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง

หลักเกณฑการรับทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 อาศัย

อํานาจตามความในมาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปราม

การทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติกําหนดหลักเกณฑ และ

จํานวนทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีเจาหนาท่ีของรัฐจะรับจากบุคคลไดโดยธรรมจรรยาไวดังนี้  

 ขอ 1  ประกาศนี้วา “ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปราบการทุจริตแหงชาติเรื่อง

หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 

 ขอ 2  ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 

 ขอ 3  ในประกาศนี้ “การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวาการรับ

ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีใหกันในโอกาสตาง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม

ประเพณีหรือวัฒนธรรมใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม “ญาติ” หมายความวาผูบุพการีผูสืบสันดาน พ่ี

นองรวมบิดา มารดา หรือรวมบิดา หรือมารดาเดียวกัน ลุง ปา นา อา คูสมรส ผูบุพการีหรือผูสันดานของคู

สมรส บุตรบุญธรรม หรือผูรับบุตรบุญธรรม “ประโยชนอ่ืนใด” หมายความวาสิ่งท่ีมีมูลคา ไดแกการลดราคา

การรับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

 ขอ 4  หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจาก

ทรัพยสิน หรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง

กฎหมาย เวนแตการรับ ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ 

 ขอ 5  เจาหนาท่ีของรัฐจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาไดดังตอไหนี้ 

(1)  รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติซ่ึงใหโดยเสนหาตามจํานวนท่ีเหมาะสมตามฐานานุรูป 

(2)  รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชญาติ มีราคาหรือมูลคาในการรับการแตละ 

บุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท 

(3)  รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีการใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลท่ัวไป 

 

 



ขอ 6  การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากตางประเทศ ซ่ึงผูใหมิไดระบุใหเปนของสวนตัว  

หรือมีมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความจําเปนท่ีจะตองรับไว

เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพหรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นรายงานรายละเอียด

ขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็วหากผูบังคับบัญชา

เห็นวาไมมีเหตุท่ีจะอนุญาตใหเจาหนาท่ีผูนั้นยึดถือทรัพยสิน หรือประโยชนดังกลาวนั้นไวเปนประโยชนสวน

บุคคล ใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสงมอบ ทรัพยสินใหหนอยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันที 
 

 ขอ 7  การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไมเปนไปตามาหลักเกณฑ หรือมีราคาหรือมีมูลคา

มากกวาท่ีกําหนดไวในขอ 5 ซ่ึงเจาหนาท่ีของรัฐไดรับมาแลว โดยมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองรับไวเพ่ือรักษา

ไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริง

เก่ียวกับการรับทรัพยสิน หรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา ซ่ึงเปนหัวหนาสวนราชการผูบริหารสูงสุดของ

รัฐวิสาหกิจหรือ ผูบริหารสูงสุดของหนวยงานสถาบัน หรือองคกรเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันทีท่ี

สามารถกระทําได เพ่ือใหวินิจฉัยวามีเหตุผล ความจําเปนความเหมาะสมและสมควรท่ีจะใหเจาหนาท่ีของรัฐผู

นั้นรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตน หรือไมในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของ

รัฐวิสาหกิจหนวงงานหรือสถาบัน หรือองคกรท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัด มีคําสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสิน

หรือประโยชนดังกลาว ก็ใหคืนทรัพยสินหรือประโยชนนั้นแกผูใหโดยทันทีในกรณีท่ีไมสามารถคืนใหไดให

เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธิของหนวยงานท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น

สังกัดโดยเร็ว เม่ือไดดําเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถือวาเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นไมเคยไดรับทรัพยสิน

หรือประโยชนดังกลาวเลย ในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดํารงตําแหนง

ผูบงัคับบัญชา ซ่ึงเปนหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุด

ของรัฐวิสาหกิจ หรือเปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐ ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริง

เก่ียวกับการรับทรัพยสิน หรือประโยชนนั้นตอผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนสวนผูท่ีดํารงตําแหนงประธาน

กรรมการและกรรมการในองคการอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงท่ีไมมีผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจ

ถอดถอน ใหแจงตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังนี้เพ่ือดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง ในกรณีท่ี

เจาหนาท่ีของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่ง เปนผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิก

วุฒิสภา หรือสมาชิกสภาทองถ่ินใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอ

ประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาทองถ่ินท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นเปนสมาชิก

แลวแตกรณี เพ่ือดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
 

 ขอ 8  หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐตามประกาศฉบับนี้ใหใช

บังคับผูซ่ึงพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย 
 

3. ประมวลจริยธรรมขาราชการสวนทองถ่ิน มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลักสําหรับ

ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลทางามนั้น พนักงานสวนตําบลทุกคนมีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตาม



กฎหมาย เพ่ือรักษาผลประโยชนสวนรวม เปนกลาง ทางการเมือง อํานวยความสะดวก และใหบริการแก

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก 9 ประการ  ดังนี้ 

1)  การยึดม่ันในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทางเปนประมุข 

2)  การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 

3)  การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย และรับผิดชอบ 

4)  การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน 

5)  การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 

6)  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 

7)  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

8)  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 

9)  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร จรรยาวิชาชีพขององคกร มีดังนี้ 

 1)  ขาราชการตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

 2)  ขาราชการตองเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

 3)  ขาราชการตองเปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย

อยางเครงครัด 

 4)  ขาราชการตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนง

หนาท่ี 

 5)  ขาราชการตองปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถ ดวยความเสียสละ ทุมเท

สติปญญา ความรู ความสามารถใหบรรลุผลสําเร็จ และมีประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย 

เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 

 6)  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 

 7)  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

 8)  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 

 9)  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร จรรยาวิชาชีพขององคการ มีดังนี้ 

  1)  ขาราชการตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 

  2)  ขาราชการตองเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

  3)  ขาราชการตองเปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตาม

กฎหมายอยางเครงครัด 

  4)  ขาราชการตองไมประพฤติคนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของ

ตําแหนงหนาท่ี 



  5)  ขาราชการตองปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถ ดวยความเสียสละ 

ทุมเทสติปญญา ความรู ความสามารถใหบรรลุผลสําเร็จ และมีประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย

เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแก ประเทศชาติและประชาชน 

  6)  ขาราชการตองมุงแกปญหาความเดือนรอนของประชาชนดวยความเปนธรรม 

รวดเร็วและมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 

  7)  ขาราชการตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุขภาพเรียบรอยมีอัธยาศัย 

  8)  ขาราชการตองรักษาความลับท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ี การเปดเผยขอมูลท่ีเปน

ความลับโดยขาราชการจะกระทําไดตอเม่ือมีอํานาจหนาท่ี และไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไป

ตามกฎหมายกําหนด เทานั้น 

  9)  ขาราชการตองรักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับให

ความชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ 

  10)  ขาราชการตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนท่ีมิควรได

สําหรับตนเองหรือผูอ่ืนไมวา จะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับของขวัญ ของกํานัล 

หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวของ เพ่ือประโยชนตาง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติ

หนาท่ีของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี 

  11)  ขาราการตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปน ในการปฏิบัติงานของเพ่ือนรวมงานและ

ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน 
 


