
ประกาศเทศบาลตำบลสมหวัง
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

บทที่ ๑ นิยามศัพท์ผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน “Conflict o f In terest” เป็นภาษาต่างประเทศซึ่งมีการ 
กล่าวถึงอย่างกว้างขวางในรอบหลายปี ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกำลังเผชิญกับ 
ป้ญหาการทุจริตคอร์รัปขั่น ของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมือง หรือผู้ดำรงตำแหน่งระดับสูงในองค์กรต่าง 

 ๆ ซ่ึง ล่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ ประเทศ รวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับ 
ประชาซนโดย ส่วนรวม ทำให้บรรดานักวิชาการและผู้คนในสังคมไทย ต่างไดให้คำจำกัดความ หรือ 
ความ ห ม ายข อ งค ำว ่า  “Conflict o f In terest” ไว ้แตกต ่างก ันออกไป ด ังน ี้ ส ำรำน ุกรม ว ิก ิพ ีเด ีย  
(http://th.w ikipedia.org) อธิบาย ความหมายไว้ว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict o f Interest) คือ 
ภาวะที่บุคคลซึ่งอยู่ในสถานะที่ต้องได้รับ ความเชื่อถือ เช่น นักการเมือง ผู้ให้นโยบาย หรือ ผู้อำนวยการ 
บริหารของบริษัท มืผลประโยชน์หรือความ ต้องการทั้งในทางอาชีพในบางครั้งรวมถึงเรื่องส่วนตัว ท่ี 
ขัดแย้งกัน ความต้องการที่ขัดแย้งกันนี้ทำให้เกิดความ ล าบากในการท าหน้าที่อย่างยุติธรรม แม้ว่าจะไม่ 
มืหสักฐาน เกี่ยวกับการกระทำที่ไม่เหมาะสม ผลประโยชน์ทับ ซ้อนอาจจะทำให้เกิดภาพที่ทำให้ความ 
น่าเชื่อถือของบุคคลนั้น ในการกระทำที่เป็นกลางลดลง ดร.วิทยากร เชียงกูล ไต้ให้ความหมายของคำว่า 
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกัน ระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัว และผลประโยชน์ 
ส่วนรวมของผู้มือำนาจหน้าที่ ที่ต้องตัดสินใจทำงานเพื่อส่วนรวม ไม่ว่า เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ 
ขององค์กรภาคธุรก ิจ เอกซน และเจ ้าหน ้าท ี่ภาคประซาส ังคม (Civil Society) ผำสุก พงศ์ไพจิตร 
ไต้อธิบายความหมายของ ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การทับซ้อนของผลประโยชน์ ของ บุคคลที่มื ๒ 
สถานะ หรือมากกว่าในเวลาเดียวกัน คือ ตำแหน่งสาธารณะและตำแหน่งในบริษัทเอกซน ซ่ึง บุคคล 
ตังกล่าวอาจมีความโน้มเอียงใช้อำนาจ และตำแหน่งสาธารณะหาผลประโยชน์ส่วนตัว หรือแสวงหา 
ประโยชน์ให้แก่ กล ุ่มพวกพ ้องของตนเองท ั้งทางตรงและทางอ ้อมไต ้อย ่างง ่ายดาย เช่น กรณีชอง 
นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมีหุ้น หรือครอบครัวใกล้ชิดเป็นเจ้าของกิจการ ซึ่งไต้รับสัมปทานหรืออยู่ใน 
ฐานะจะไต้รับสัมปทาน ธุรกิจจาก รัฐ ขณะเดียวกันก็อยู่ในตำแหน่งสาธารณะที่เป็นผู้มือำนาจอนุมัติการ 
ให้สัมปทานธุรกิจตังกล่าวด้วย ตัวอย่างที่พบ คือ การไต้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จาก 
ภาครัฐเพราะผู้ชนะประมูลมีพรรคพวก เป็นนักการเมือง หรือ บริษัทที่ชนะประมูลมีนักการเมืองร่วมหุ้น 
อยู่เป็นหุ้นลม การชนะประมูลตังกล่าวด้วย อิทธิพลทางการเมืองจะล่งผลให้ บริษัทผู้ชนะประมูลสามารถ 
หากำไรเกินควรไต้การคอร์รัปชั่นในโครงการ ขนาดใหญ่ภาครัฐไต้กลายเป็นแหล่งหารายไต้ จากการ 
คอร์รัปชั่น ที่สำคัญของนักการเมืองและข้าราชการที่ เกี่ยวข้อง Dr. Michael McDonald นักวิชาการต้าน 
จริยธรรมแห่งมหาวิทยาลัย British Colum bia แล ะ ผู้อำนวยการ C entre for Applied Ethics ไต้ให้คำ 
นิยามของคำว่า Conflict o f In terest หมายถึง

http://th.wikipedia.org
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สถานการณ์ที่ บุคคล เซ่น เจ้าหน้าที่รัฐ ลูกจ้าง หรือ นักวิชาชีพ มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนบุคคลมาก 
พอ จนเห็นได้ว่ากระทบต่อ การปฏิบ ัต ิหน ้าท ี่อย ่างตรงไปตรงมา (ภาวะวิส ัยหรือเป ็นกลาง) โดยมี 
องค์ประกอบที่ สำคัญ ๓ ประการ คือ องค์ประกอบประการแรก คือ ผลประโยชน์ส่วนตัว (Private 
interest) หรือ ผลประโยชน์ส่วนบุคคล (Personal in terest) ซ ึ่งผลประโยชน์น ี้อาจเป ็นตัวเงินหรือ 
ทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึง ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่น  ๆ ที่ทำให้ผูได้รับพึงพอใจ ส่วนนี้โดยตัวมันเองแล้วไม่ 
เสียหายอะไรเพราะใคร  ๆ ก็ แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน กันท้ังน้ัน เซ่น การหางานใหม่ที่มีรายได้ที่ดีกว่า 
เก่า แต่ปัญหาจะเกิดฃึ้นก็ต่อเมื่อ ผลประโยชน์นี้ไปแย้งกับผลประโยชน์ ส่วนรวม

องค์ประกอบที่สอง คือ การปฏิบัติหน้าที่โดยใช้สถานะและขอบเขตอำนาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ 
หรือเจ้าพนักงานชองรัฐโดยขาดหลักจริยธรรมพื้นฐานในวิชาชีพตน ทั้งนี้เพราะอำนาจหน้าที่ที่ม ีอยู่เกิด 
จากการมีตำแหน่ง หรือการเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย องค์ประกอบสุดท้าย คือ เมื่อ 
ผลประโยชน์ที่ ชัดแย้งนั้นไปแทรกแซงการตัดสินใจ หรือการใช้ว ิจารณญาณ ในทางใดทางหนึ่งเพื่อ 
ผลประโยชน์ส่วนตัว จึงเห็น ได้ว่าจากนิยามคัพทํของนักวิชาการช้างต้นสามารถสรุปความหมายชอง 
ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict o f Interest) คือ ผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐไปชัดแย้งกับ 
ผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วต้อง เสือกเอา อย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งทำให้ตัดสินใจได้ยากในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ 
ให้เกิดความเป็นธรรมและ ปราศจากอคติ

๒. รูปแบบชองผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น ๗ รูปแบบ ได้แก่

๑) การร ับ ผลป ระโยชน ์ต ่างๆ  (Accepting benefits) ค ือการร ับ ส ิน บ น  ห ร ือร ับ ของขว ัญ ห ร ือ  
ผลประโยชน์ ในรูปแบบอื่น  ๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เซ่น หน่วยงาน 
ราชการ รับเงินบริจาคสร้าง ส านักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้ 
งบประมาณ ของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจ้างแล้ว เจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน

๒) การทำธ ุรก ิจก ับต ัวเอง (Self-dealing) หรือเป ็นค ู่ส ัญญา (Contracts) หมายถ ึง สถานการณ ์ท ี่ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่ตนสังกัด เซ่น การใช้ตำแหน่งหน้าที่ ที่ทำให้ 
หน่วยงาน ทำสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเอง หรือจ้างบริษัทชองตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดิน 
ของ ตนเองในการ จัดสร้างสำนักงาน

๓) การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-em ploym ent) หมายถึง การ 
ที่บ ุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทำงานในบริษัทเอกซนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกับที่ 
ตนเอง เคยมี อำนาจควบคุม กำกับ ดูแล

๔) การท ำงาน พ ิเศษ (O utside em p lo y m en t or moonlighting) เซ่น เจ ้าหน ้าท ี่ของร ัฐต ังบริษ ัท 
ดำเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งชันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษา 
โครงการ โดยอาศัยตำแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดชัด ใน 
การ พ ิจารณาจาก หน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ ๕) การรับรู้ข้อมูลภายใบ (Inside inform ation) หมายถึง 
สถานการณ์ ที่ผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะ ใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ชองตนเอง
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เซ่น ทราบว่าจะมีการ ตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซื้อที่ดิน โดยใส่ขื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดิน 
เพื่อทำโครงการของรัฐ ก็รีบไปซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรและขายให้กับรัฐ ในราคาที่สูงขึ้น ๖) การใช้ทรัพย์สิน 
ของห น ่วยงานเพ ื่อประโยชน์ ของธุรก ิจส ่วนตัว (Using your em p lo y er’s property  for private 
advantage) เซ่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่าง  ๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การน ารถยนต่ในราชการ ไปใช้เพื่อ 
งานส่วนตัว

๗) การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ ื่อประโยชน์ในทางการเม ือง (Pork-belling) เซ่น 
การที่รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณ 
สาธารณะ เพื่อ การหาเสียงเลือกตั้ง จากรูปแบบประเภทต่าง  ๆ ของป้ญหาความขัดแย้งกับในประโยชน์ 
ส่วนตัว และประโยชน์ส่วนรวม จะเห็นว่า โอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดษีญหามีสูงมาก เพราะษีญหา 
ดังกล่าวมี ขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมที่เข้าข่ายความ ขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังน้ัน กลไกหรือเครื่องมือ 
ส่วนใหญ่ท่ีใช้ ในการจัดการกับษีญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ 
การมีหลักคุณธรรม และจริยธรรมในการท างานของบุคคลสาธารณะ รวมถึงการ มีกฎหมายที่สามารถ 
ครอบคลุมถึงการกระทำผิด เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับช้อนทุกรูปแบบ แผนภาพรูปแบบของผลประโยชน์ 
ทับช้อน การรับประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) รับของขวัญ /เงินสนับสบุ'น/ เงินบริจาคจากลูกค้า 
ของหน่วยงาน การทำธุรกิจกับ ตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่ส ัญญา (Contracts) มีส่วนได้เสียใน 
สัญญาที่ทำกับ หน่วยงานต้นสังกัด การท างานหลังจากออกจากตำแหน่ง สาธารณะหรือหลังเกษียณ 
(Post-em ploym ent) ลาออกจากหน่วยงานเพื่อ ไปทำงาน ในหน่วยงานที่ดำเนินธุรกิจประเภท เดียวกัน 
การท างานพิเศษ (Outside em p lo y m en t or moonlighting) ตั้งบริษัทดำเนินธุรกิจที่แข่งขันหรือ รับ 
งานจากหน่วยงานต้นสังกัด แผนภาพรูปแบบของ ผลประโยชน์ทับซ้อน (ต่อ) การรับรู้ช ้อมูลภายใน 
(Inside inform ation) ใช ้ประโยชน ์จากข ้อม ูลภายในเพ ื่อ  ประโยชน์ของตนเอง การใช้สมบัติของ 
ห น ่ว ย ง าน เพ ื่อ  ป ระโยช น ์ข อ งธ ุรก ิจ ส ่ว น ต ัว  (Using your em p lo y er’s property  for private 
advantage) นำทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ ในงานส่วนตัว การนำโครงการ สาธารณะลงในเขต เลือกตั้ง 
เพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงใน พ้ืนท่ี ตนเอง หรือการใช้ 
งบสาธารณะ เพื่อหาเสียง



บทที่ ๒ แนวทำงานปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๑. มาตรการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการจัดซื้อ 
จัดจ้าง รวมถึงการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาด อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic M ark e t: e-m arket) และการ 
ป ร ะ ก ว ด  ร า ค า อ ิเล ็ก ท ร อ น ิก ส ์(Electronic Bidding ะ ebidding) เ ท ศ บ า ล ต ำ บ ล ส ม ห ว ั ง  
จึงกำหนดมาตรการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้

๑) ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่พัสดุจัดซื้อจัดจ้างกับผู้เสนองานที่มีความเกี่ยวข้องกับบุคคลภายในเทศบาลตำบล 
สมหวัง ทั้งประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะ ที่มิผลต่อการปฏิบัติหน้าที่

๒) ห้ามมิให้บุคลากรในเทศบาลตำบลสมหวัง ใช้อำนาจในตำแหน่งหรือหน้าที่ดำเนินงาน หรือ โครงการที่ 
เอื้อผลประโยชน์ต่อตนเองทั้งที่เกี่ยวกับเงินและไม่เกี่ยวกับเงิน

๓) ห้ามมิให้บุคลากรในเทศบาลตำบลสมหวัง ดำรงตำแหน่งที่ทำหน้าที่ทับซ้อน

๔) ในกรณีที่บุคลากรในเทศบาลตำบลสมหวัง มีผลประโยชน์ทับซ้อนให้ใช้หลักปฏิบัติ ดังนี้

- การเปิดเผย (Disclosed ต่อหน้าส่วนราชการและผู้บริหารเทศบาลตำบลสมหวัง

- การถอนตัว (Refusal) ออกจากหน้าที่ตัดสินใจหรือทำงานที่บุคลากรมิผลประโยชน์ทับซ้อน

- การแกไขสถานะของตำแหน่งหรือหน้าที่ในการท างานที่มิผลประโยชน์ชัดแย้งกัน (Removal) เซ่น 
ลาออกจากตำแหน่งหน้าที่ซึ่งชัดแย้งกัน เป็นด้น

-  ให้ผู้อำนวยการกองคลัง มิหน้าที่ตรวจสอบบุคลากรในเทศบาลตำบลสมหวัง ถึงความ เกี่ยวช้องกับผู้ 
เสนองานพร้อมทั้งรายงานผลการปฏิบัติงาบ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต่อนายกเทศบาลตำบล 
สมหวัง เป็นประจำ

- การรับชองขวัญเป็นชองส่วนตัวให้กระทำได้ในกรณีมิมูลค่าไม่เกิน ๓1๐๐๐ บาท หากสูงกว่านั้นต้อง 
รายงานให้ผู้บริหารทราบและพิจารณาดำเนินการต่อไป

๒. แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงาบถึงความเกี่ยวช้องกับผู้เสนองาน

๑) ตรวจสอบซื่อสกุลชองผู้เสนองานว่ามิความสัมพันธ์หรือเกี่ยวช้องกับบุคลากรในหน่วยงาน หรือไม่ 
เซ่น ญาติ พ่ี น้อง เพื่อน คู่แข่ง ศัตรู

๒) ตรวจสอบสถานที่อยู่ สถานที่ปฏิบัติงานชองผู้เสนองานว่ามิความสัมพันธ์หรือเกี่ยวช้องกับ บุคลากร 
ใบ หน่วยงานหรือไม่

๓) ตรวจสอบบุคลากรใบหน่วยงานว่ามิส่วนได้เสียกับงาน/โครงการิทั้งผลประโยชน์ส่วน ตนเองและ 
ผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่



๔) ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้เสนองานหรือไม่ เซ่น การรับสินบน 
การใช้ข ้อม ูลล ับของทางราชการ การดำเน ินธ ุรก ิจท ี่เก ี่ยวข ้องก ับการจ ัดซ ื้อจ ัดจ ้าง กับรับของขวัญ 
หรืออื่น  ๆ หากฝ่าปีนจะมีโทษอย่างไร การมีพฤติกรรมใด  ๆ ก็ตามที่เข้าข่ายประเภทของผลประโยชน์ทับ 
ซ้อน หรือมีพฤติกรรมที่พร้อมฝ่าปีน การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ย่อมส่งผลให้ถูก 
ลงโทษ ตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงขั้น ใส่ออก ขึ้นอยู่ก ับความร้ายแรงของการฝ่าปีน หากถูก 
ตัดสินว่าผิดจริงผู้ มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการ รับโทษทางอาญาด้วย

๓. แนวทางปฏ ิบ ัต ิเพ ื่อป ีองก ันม ิ'ให ้ม ีการฝ่าป ีนบทบัญญ ัต ิ มาตรา ๑ ๐ ๐  แห ่งกฎหมายประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการปึองกันและปราบปรามการทุจริต

๑) การเตรียมตัวก่อนเข้าสู,ตำแหน่ง (ก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ) ก่อนเข้ามารับตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
บ ุคคลนั้น  ๆ จะต ้องเตร ียมต ัวโดยตรวจส อบ ตน เอง คู่สมรส บ ุตรท ี่ย ังไม ่บรรล ุน ิต ิภาวะว ่าได ้ม ี 
การดำเนินกิจการใด  ๆ บ้าง

-ในขณะที่ตนเองอยู่ในสถานะของเอกชนที่ได้ทำธุรกิจหรือทำการค้าไว้กับรัฐโดยจะต้องตรวจสอบ 
การเป็นคู่สัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐหรือการเป็นกรรมการผู้จัดการ การถือหุ้นหรือการ เป็น 
หุ้นส่วน ผู้จัดการหรือการเป็นหุ้นส่วนใบห้างหุ้นส่วนต่าง  ๆ ว่ามีหรือไม่อย่างไร และต้องสำรวจกิจการ 
ต่าง  ๆ ของคู่สมรส รวมถึงการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง

๒) การปฏิบัติหน้าที่หรือดำรงตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ

- เจ ้าหน ้าท ี่ของร ัฐในตำแหน ่ง เซ่น ตำแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผ ู้บร ิหารองค์กรปกครอง 
ส่วน ท้องถิ่น หรือผู้บริหารหน่วยงาบภาครัฐต้องไม่ดำเนินกิจการใด  ๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยขน์ 
ส่วน บุคคลกับ ประโยชน์ส่วนรวม ตามที่กำหนดไวในมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า 
ด้วยการบ้องกันและ ปราบปรามการทุจริต

- คู่สมรสของเจ้าหน้าที่รัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการบ้องกันและปราบปราม การทุจริต 
ได้ห้ามคู่สมรสมิให้ดำเนินกิจการใด  ๆ ท ี่เป ็นการขัดกันระหว่างประโยขน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ 
ส่วนรวมไว้ด้วย

๓) การดำเน ินกิจการในภายหลังที่พ ้นจากตำแหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่ถึง ๒ ปี) 
กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการบ้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามมาตรา ๑๐๐ ได้

บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ดำเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ 
ส่วนรวม โดยห้ามดำเนินกิจการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลา ๒ ปีนับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจากตำแหน่ง 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ในตำแหน่งนั้น  ๆ แล้ว ทั้งนี้ได้ห้ามการดำเนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ด้วย

๔. กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์ ในการรับของขวัญหรือผลประโยฃน์ใดๆ ควรพิจารณา 
ตอบคำถาม ๓ ข้อนี้เพื่อใขในการตัดสินใจว่า จะรับหรือไม่รับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้น  ๆ คือ



๑) เราควรรับหรือไม่ : ตามหลักการทางจริยธรรม แม้ว่าเราไม่ควรรับ แตม้หลายโอกาสที่เรา ไม่สามารถ 
ปฏิเสธได้ หรือเป ็นการรับใบโอกาสที่เหมาะสมตามฃนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้ก ัน 
ตามมารยาทที่ ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมที่จะรับอย่างยิ่ง ด้งนี้

- ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านต้องปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นโอกาสใด  ๆ หรือการรับเงินสดหรือสิ่งใด  ๆ ท่ี สามารถ 
เปลี่ยนเป็นเงินได้ เข่น หุ้น พันธบัตร หรือ ลอตเตอรี่ ฯลฯ ล้วนเข้าข่ายการรับสินบน และเป็นการฝ่า ปีน 
ประมวลจริยธรรมทั้งสิ้น

- หากได้รับการเสนอสิ่งใด  ๆ นอกเหน ือจากเง ิน  ส ิ่งท ี่ควรนำมาเป ็นเหต ุผลในการต ัดส ินใจ คือ 
ให้ พิจารณาว่า ทำไมเขาจึงเสนอของขวัญหรือผลประโยชน์ดังกล่าวให้เรา และการเสนอของดังกล่าวนั้นมี 
ผล ต่อการ ตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม่ หรือควรพิจารณาบนหลักการปฏิบัติงานในภาครัฐที่อยู่บน 
พื้นฐานว่า การกระทำ และการตัดสินใจใด  ๆ จะต้องกระทำด้วยความเป็นกลางปราศจากการมีส่วนได้ 
ส่วนเสียในการ ให้บริการ และปกฟ้อง ผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม ดังน้ัน องค์กรหรือบุคคลใด  ๆ
ไม่ควรใช้ของขวัญ หรือผลประโยชน์อื่น  ๆ มาแสวงหาความชอบธรรมใน การแสวงหาผลประโยขน์ให้กับ 
องค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น ทำให้สั่นคลอนความเชื่อถือ ไว้วางใจที่ประขาซนมี 
ต่อรัฐ และทำให้เกิดความไม่เป็นธรรมในสังคม

๒) เราควรรายงานการรับหรือไม่แนวทางพิจารณา ดังนี้

- ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทำงานประวัติคาสตร์หรือวัฒนธรรม เข่น งานศิลปะ พระพุทธรูป เครื่องประดับ 
โบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็ถือว่าของขวัญนั้น  ๆ เป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่าจะมีราคา เท่าใด

- ของขวัญหรือผลประโยชนท่ี์ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า ๓,๐๐๐ บาท ไม่ต้อง รายงาน 
หรืออาจเก็บเป็นของตนเองได้ทั้งนี้เพ ื่อปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการฟ้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริต แห่งขาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
พ . ศ . ๒ ๕ ๔๓ - ฃ อ ง ข ว ั ญ  ห ร ื อ ผ ล ป ร ะ โ ย ช น ์ ใ ด   ๆ เ ม ื ่ อ เ ท ี ย บ ก ั บ ร า ค า ต ล า ด  
มีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาบ หน่วยงาน และลงทะเบียนไว้

- ล้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ -  ๑๕,๐๐๐ บาท และ เจ้าหน้าที่มี 
ความจำเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราซการตัดสินว่า สมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐ คบน้ัน  ๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่

- ล้าของขวัญหรือผลประโยชน์มีค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบเป็น ทรัพย์สินของ 
องค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะหรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ ข้าราขการ 
หรือ เจ ้าห น ้าท ี่ของร ัฐผ ู้น ั้น เก ็บ ร ักษ าของไว ้เป ็น กรณ ีไป  เข่น ข อ งข ว ัญ ใน ก ารย ้ายห น ่วยงาน  
ขณะดำรงตำแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน เป็นต้น

- ถ้าในปีงบประมาณใด  ๆ คุณค่าของของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คน เดียวกัน กลุ่ม 
เดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลาย  ๆ คร้ัง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า ๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน 
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ



- ถ้าในปีงบประมาณใด  ๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยซป้ที่ได้รับจากผู้รับบริการแม้จะต่าง คน ต่าง 
กลุ่ม เพ ื่อ เป ็น ก ารขอ บ ค ุณ ใน ก ารให ้บ ร ิก ารท ี่ด ีแต 'เม ื่อรวม ก ัน แล ้วม ีค ่าม าก ก ว ่า ๓,0 0 ๐  บาท 
ต้องรายงาน ของขวัญหรือผลประโยขน์แต่ละอย่างนั้น

- ของขวัญและหรือผลประโยซนใด  ๆ ที่ได้รับการเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ (ประซาซน และ 
องค์กรเอกซน) ที่ได้อย่างสมํ่าเสมอบ่อยครั้ง อาจทำให้เกิดข้อสงสัยจากประซาซนว่ามีอิทธิพล บิดเบือน 
ก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราซการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกซอบ และ 
คาดหวังว่า จะได้รับของขวัญหรือผลประโยซน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ

- เงินสดหรือส่ิงใด  ๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ๊โด ๆ

๓) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่

- ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากของขวัญหรือผลประโยซน์นั้นมีค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท หากมี ราคา 
ทางการตลาดระหว่าง ๓,๐ ๐๐  -  ๑๕,๐๐๐ บาท ส่วนราซการต้องพิจารณาตัดสินว่า ข้าราซการ หรือ 
เจ ้าหน ้าท ี่ ของรัฐนั้น  ๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่ - หากราคามากกว ่า ๑๕ ,๐๐๐ บาท จะต้องให้เป็น 
ทรัพย์สิน ของส่วนราซการ และส่วนราซการ พิจารณาตัดสินว่าจะใข้ประโยซน์อย่างไร



ความผิด ต่อ ตำแหน่งหน้าที่ราชการ หรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมาย 
อาญาด้วย บทลงโทษ มาตรา ๑๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าปีนบทบัญญัติมาตรา ๑ 0๐  มาตรา ๑๐๑ หรือ 
มาตรา ๑๐๓ ต้อง ระวางโทษจำคุกไม ่เก ินสามปีหรือปรับไม ่เก ินหกหมื่นบาท หรือท ั้งจำท ั้งปรับ 
กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ชองรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่า ตนมิได้รู้เห็บยินยอมด้วย 
ใน การท ี่ค ู่สมรสชองตน ด ำเน ิน ก าร ต าม ม าต ร า ๑ ๐ ๐  วรรคหน ึ่ง ให ้ถ ือว ่าผ ู้น ั้นไม,ม ีความ ผ ิด  
๒. ประกาศคณะกรรมการปีองกันและ ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาชองเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 
๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกับและ ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๔๔๒ 
คณะกรรมการป้องกับและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติจึงกำหนดหลักเกณฑ์ และจำนวนทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ชองรัฐจะรับจากบุคคลได้ โดยธรรมจรรยาไว้ดังนี้

ข้อ ๑ ประกาศน ี้เร ืยกว่า “ประกาศคณะกรรมการป ้องก ันและปราบปรามการท ุจร ิตแห ่งชาต ิเร ื่อง 
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๔๔๓

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ ๓ ใน ป ระ ก าศ น ี้“ก ารร ับ ท ร ัพ ย ์ส ิน ห ร ือป ระโยชน ์อ ื่น ใด โด ยธรรม จรรยา” ห ม ายค ว าม ว ่า  
การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่น ใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันใบโอกาสต่างๆ โดยปกติตาม 
ฃนบธรรมเนียมประเพณีหรือ วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม “ญาต ิ” หมายความ 
ว่า ผู้บุพการีผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดา มารดา หรือร่วมบิดา หรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส 
ผู้บ ุพการีหรือผ ู้ส ืบส ันดานของคู่สมรส บ ุตรบุญธรรม หรือผู้ร ับบ ุตรบ ุญธรรม “ประโยชน ์อ ื่นใด” 
หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่การลดราคาการรับความบันเทิง การรับ บริการ การรับการปีกอบรม 
หรือส่ิงอ่ืนใดใบ ลักษณะเดียวกัน

ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ชองรัฐผู้Iตรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจาก ทรัพย์สิน 
หรือ ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห ่ง 
กฎหมาย เว้นแต่การรับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กำหนดไว้ในประกาศนี้

ข้อ ๔ เจ้าหน้าที่ชองรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้

(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจำนวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป

(๒) รับทรัพย์สิบหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใซ่ญาติ ม ีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ 
บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท

(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป

ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซ่ึงผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว หรือมี หรือ 
มูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นชองส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความ จำเป็นที่จะต้องรับไว้ 
เพี่อรักษาไมตรี มิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียด 
ข ้อ เท ็จจร ิงเก ี่ยวก ับการร ับ  ทรัพย์ส ินหรือประโยชน์ด ังกล่าว ให ้ผ ู้บ ังค ับบ ัญชาทราบโดยเร ็ว หาก



ผู้บังคับบัญชา เห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้ เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สิน หรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้ 
เป็นประโยชน์ส่วน บุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบ ทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผู้นั้นสังกัดโดยทันที

ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่ 
กำหนดไว้ ในข้อ ๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่ชองรัฐได้รับมาแล้ว โดยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี 
มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้น ั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง 
เกี่ยวกับ การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสูงสุด 
ของรัฐวิสาหกิจ หรือ ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสถาบัน หรือองค์กร ที่เจ้าหนึ่งของรัฐผู้นั้นสังกัดโดย 
ทันทีที่สามารถ กระทำไต้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผล ความจำเป็นความเหมาะสมและสมควรที่จะให้ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตน หรือไม่ ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชา 
หรือผู้บริหารสูงสุดของ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานหรือสถาบัน หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้นั้นสังกัด 
มีคำสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ โดย 
ทันทีในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ไต้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น ส,งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็น 
สิทธิ ของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว เมื่อไต้ดำเนินการตามความในวรรคสองแล้ว 
ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยไต้รับ ทรัพย์สินหรือ ประโยขน์ดังกล่าวเลย ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผู้ไต้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้า ส่วนราชการระดับ 
กระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการ หรือ 
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐ ให้แจ้ง รายละเอ ียดข ้อเท ็จจร ิงเก ี่ยวก ับการร ับทร ัพย ์ส ิน หรือ 
ประโยชน์นั้นต่อ ผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอน ส่วนผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการใน 
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดำรงตำแหน่ง ที่'ไม่มีผู้'บังคับบัญชาที่มีอำนาจถอดถอน ให้แจ้งต่อ 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้เพื่อดำเนินการตามความในวรรค หนึ่งและวรรคสอง ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของ 
รัฐผู้ไต้รับทรัพย์สินไว้ตาม วรรคหนึ่ง เป็นผู้ดำรงตำแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา 
หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้ง รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อ 
ประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก 
แล้วแต่กรณี เพื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง

ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศฉบับนี้ให้ใข้ บังคับ 
ผู้ซึ่งพันจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย

๓. ประมวลจริยธรรมข้าราขการส่วนท้องถิ่น มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักสำหรับ ข้าราซการ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านฝางนั้น พนักงานส่วนตำบลทุกคนมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไป ตาม 
กฎหมาย เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลาง ทางการเมือง อำนวยความสะดวก และให้บริการแก่ 
ประซาซนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้

๑) การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

๓) การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดขอบ



๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๔) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
๖) การให้บริการแก่ประซาซนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิษัติ
๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประซาซนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
๘) การมุ่งผลสัมฤทัธื้ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร จรรยาวิชาชีพขององค์กร มีดังนี้

๑) ข้าราชการต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
๒) ข ้าราช ก ารต ้อ งเป ็น แบ บ อ ย ่างท ี่ด ีใน การร ัก ษ าไว ้แล ะป ฏ ิบ ัต ิต าม ร ัฐธรรม น ูญ แห ่ง  

ราชอาณาจักรไทยทุกประการ
๓) ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ด ีในการเป็นพลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง

เคร่งครัด
๔) ข้าราชการต้องไม่ประพฤติตนอับอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิชองตำแหน่งหน้าที่
๔) ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท สติปิญญา 

ความรู้ ความสามารถให้บรรลุผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ไต้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิด 
ประโยชน์สูงสุดแก่ ประเทศชาติและประซาซน

๖) ข้าราชการต้องมุ่งแถ้บิญหาความเดือดร้อนชองประชาซนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่ง 
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประซาซน

๗) ช้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อยมีอัธยาศัย
๘) ข้าราชการต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัต ิหน้าที่ การเป ีดเผย1ข้อมูลที่เป็นความลับ 

โดยข้าราชการจะกระทำได้ต่อเมื่อมีอำนาจหน้าที่ และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตาม 
กฎหมายกำหนด เท่านั้น

๙) ข ้าราชการต ้องร ักษาและเสริมสร้างความสาม ัคค ีระหว่างผ ู้ร ่วมงาน พร้อมกับให้ความ 
ช่วยเหลือเกื้อกูล ซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ

๑๐) ข้าราชการต้องไมใช้สถานะหรือตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรไต้สำหรับตนเอง 
หรือผู้อ่ืนไม่ว่า จะเป็นประโยชน์โนทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกำนัล 
หรือ ประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่าง  ๆ อ ันอาจเก ิดจากการ 
ปฏิบัติหน้าที่ ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดย ธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี

๑ ๑ ) ข ้าราชการต ้องไม ่ป ิดบ ังข ้อม ูลท ี่จำเป ็น ในการปฏิบ ัต ิงานของเพ ื่อนร่วมงานและไม่นำ 
ผลงานของ ผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป

ประกาศ ณ วันท่ี ๑๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๔๖๔

(นายนิติธร ทองชิต) 
นายกเทศมนตรีตำบลสมหวัง


