ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบางศาลา
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม
.................................
เพื่อให้การบริหารราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลบางศาลาเป็นไปตามหลักธรรมา
ภิบาลมีความ โปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริตและนโยบายของรัฐบาล องค์การบริหารส่วนตาบลบางศาลาจึงได้กาหนดมาตรการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม เพื่อให้ไปตามแนวทางตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 หมวด 9 การขัดกันระหว่างประโยชน์
ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
จากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออก โดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา ตาม
หลักเกณฑ์และจานวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกาหนด ดังนี้
๑. แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้มีการฝ่าฝืนบทบัญญัติ มาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๑.๑ การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตาแหน่ง (ก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ)
๑) ก่อนเข้ามารับตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐบุคคลนั้นๆจะต้องเตรียมตัวโดยตรวจสอบ ตนเอง
คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่าได้มีการดาเนินกิจการใดๆ บ้าง
๒) ในขณะที่ตนเองอยู่ในสถานะของเอกชนที่ได้ทาธุรกิจหรือทาการค้าไว้กับรัฐ โดยจะต้อง
ตรวจสอบการเป็นคู่สัญญากับรัฐ การรับสัมปทานจากรัฐหรือการเป็นกรรมการผู้จัดการ การถือหุ้นหรือการ
เป็นหุ้นส่วนผู้จัดการหรือการเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วนต่างๆ ว่า มีหรือไม่อย่างไร และต้องสารวจกิจการต่างๆ
ของคู่สมรส รวมถึงการศึกษากฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑.๒ การปฏิบัติหน้าที่หรือดารงตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
๑) เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่ง เช่น ตาแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีผู้บริหาร องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บริหารหน่วยงานภาครั ฐ ต้องไม่ดาเนินกิจการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา 100 แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๒) คู่สมรสของเจ้าหน้ าที่ของรัฐ กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้ว ยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตได้ห้ามคู่สมรสมิให้ดาเนินกิจการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวมไว้ด้วย
๑.๓ การดาเนินกิจการในภายหลังที่พ้นจากตาแหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ยังไม่ถึง ๒ ปี)
๑) กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามมาตรา
๑๐๐ ได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่าง ประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ประโยชน์ส่วนรวม โดยห้ามดาเนินกิจการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลา ๒ ปี นับแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจาก
ตาแหน่งเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในตาแหน่งนั้นๆ แล้ว ทั้งนี้ ได้ห้ามการดาเนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ด้วย

๒. กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์
คาแนะนา : ท่านควรดาเนินการดังนี้
ในการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ ท่านควรพิจารณาตอบคาถาม ๓ ข้อนี้ เพื่อใช้ในการ
ตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นๆ คือ
๒.๑ เราควรรับหรือไม่ : ตามหลักการทางจริยธรรม แม้ว่าเราไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาส ที่เรา
ไม่สามารถปฏิเสธได้หรือเป็นการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมหรือให้กัน
ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ ไม่เป็นการเหมาะสมที่จะรับอย่างยิ่ง ดังนี้
๑) ถ้าเป็นการให้เงิน ท่านต้องปฏิเสธ ไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ หรือการรับเงินสด หรือสิ่ง
ใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้เช่น หุ้น พันธบัตร หรือ ล็อตเตอรี่ ฯลฯ ล้วนเข้าข่าย การรับสินบน และเป็น
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนทั้งสิ้น
๒) ทั้งนี้ หากได้รับการเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจากเงิน สิ่งที่ควรนามาเป็นเหตุผลในการ
ตัดสินใจ คือให้พิจารณาว่าทาไมเขาจึงเสนอของขวัญหรือผลประโยชน์ดังกล่าวให้เรา และการเสนอของ
ดังกล่าวนั้นมีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม่ หรือควรพิจารณาบนหลักการปฏิบัติงานในภาครัฐ ที่
อยู่บนพื้นฐานว่า การกระทา และการตัดสินใจใดๆ จะต้องกระทาด้วยความเป็นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้
ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม ดังนั้น องค์กรหรือบุคคลใดๆ ไม่ควร
ใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหา ความชอบ ผลประโยชน์ให้กับองค์กรของตนหรือตนเอง เหนือองค์กร
หรือบุคคลอื่น ทาให้สั่นคลอนความเชื่อถือไว้วางใจที่ประชาชนมีต่อรัฐ และทา ให้เกิดความไม่เป็นธรรมใน
สังคม
๒.๒ เราควรรายงานการรับหรือไม่ : ท่านควรมีแนวทางพิจารณา ดังนี้
๑) ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรม เช่น งานศิลปะ
พระพุทธรูป เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็ก แต่ก็ถือว่า ของขวัญนั้นๆ เป็นทรัพย์สินขององค์กร
ไม่ว่าจะมีราคาเท่าใด
๒) ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า 3,000
บาท ไม่ต้องรายงานหรืออาจเก็บเป็นของตนเองได้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการ ป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
๓) ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน 3,000 บาท
ต้องรายงานหน่วยงานและลงทะเบียนไว้
๔) ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่า ทางการตลาดระหว่าง 3,000 -15,000
บาท และเจ้าหน้าที่มีความจาเป็นต้องรับ ให้องค์กร โดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่า สมควร ให้ข้าราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่
๕) ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์มีค่าทางการตลาดมากกว่า 15,000 บาท ให้ส่ง
มอบ เป็นทรัพย์สินขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะหรือตามความเหมาะสมองค์กรอาจพิจารณา
อนุญาตให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญ ในการย้าย
หน่วยงาน ขณะดารงตาแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงาน เป็นต้น
๖) ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณค่ารวมของของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับ
จากผู้ให้คนเดียวกัน กลุ่มเดียวกัน หรือผู้ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกัน ทั้งปีมีค่ามากกว่า
3,000 บาท ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ

๗) ถ้าในปีงบประมาณใดๆได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้รับบริการ
แม้จะต่างคนต่างกลุ่ม เพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดีแต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า 3,000 บาท
ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น
๘) ของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆ ที่ได้รับเพื่อเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการ
(ประชาชนและองค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่าเสมอ บ่อยครั้ง อาจทา ให้เกิดข้อสงสัยจาก ประชาชนว่ามีอิทธิพล
บิดเบือน ก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐ หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ
และคาดหวังว่า จะได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์ เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ
๙) เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ ต้องปฏิเสธไม่รับ ไม่ว่าจะอยู่ใน
สถานการณ์ใดๆ
๒.๓ เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่
๑) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นมีค่าไม่เกิน
๓,๐๐๐ บาท
๒) หากมีราคาทางการตลาดระหว่าง 3,000 – 15,000 บาท ส่วนราชการต้อง
พิจารณาตัดสินว่า ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นๆ จะเก็บไว้เองได้หรือไม่
๓) หากราคามากกว่า 15,000 บาท จะต้องให้เป็นทรัพย์สินของส่วนราชการ และ
ส่วนราชการ พิจารณาจะใช้ประโยชน์อย่างไร
เกณฑ์ประกอบการตัดสินใจ
ประเด็น
เจตนารมณ์
กฎ ระเบียบ

การตัดสินใจ
อะไรเป็นเจตนารมณ์ของการให้ของขวัญหรือผลประโยชน์
มีกฎ ระเบียบหรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวข้องกับการให้ของขวัญและ/หรือ
ประโยชน์
ความเปิดเผย
มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด
คุณค่า
ของขวัญหรือผลประโยชน์มีราคาเท่าใด
หลักจริยธรรม
มีหลักจริยธรรมเกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่ มีอะไรบ้าง
อัตลักษณ์
ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพื่ออะไร
เวลาและโอกาส
เวลาและโอกาสในการให้มีอะไรบ้าง
๓. กรณีต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เอื้อต่อการทาธุรกิจกับตัวเอง
คาแนะนา : ท่านควรดาเนินการดังนี้
๓.๑ ปฏิบัติงานด้วยความกล้าหาญ ยึดมั่นความถูกต้องดีงามและชอบธรรม ปฏิบัติงานโดยไม่ยอมโอน
อ่อนผ่อนตามอิทธิพลหรือเอื้อประโยชน์ใดๆ ให้กับบริษัทรายใดรายหนึ่ง แต่ให้ยึดการดาเนินการตามขั้นตอน
ของกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องในทุกขั้นตอนของกระบวนการ อย่างรอบคอบและเคร่งครัด และหลีกเลี่ยงการ
กระทา ใดๆ ก็ตามที่เข้าข่ายการใช้อานาจหน้าที่ ในตาแหน่งหาประโยชน์ให้กับธุรกิจของครอบครัวหรือพวก
พ้อง ซึ่งเป็นการใช้อานาจที่ไม่สุจริต หรือเอื้อต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
หากฝ่าฝืนจะมีโทษอย่างไร
๓.๒ การมีพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่เข้าข่ายประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีพฤติกรรม ที่พร้อม
ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ย่อมส่งผลให้ถูกลงโทษ ตักเตือน ตัดเงินเดือน
จนกระทั่งถึงไล่ออก ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน นอกจากนั้น หากพฤติกรรมนั้นๆ เข้าข่ายการรับ

สินบน ฉ้อฉลทุจริต และสามารถพิสูจน์ได้ว่า ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นๆ มีการรับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนหรือเข้าข่ายการมีพฤติกรรมดังกล่าว ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรม ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้โดยมิชอบ
หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย
ดังนั้น ความเชื่อถือไว้วางใจและจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมื่อท่านเป็น
ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใด ท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจ
โดยปราศจากอคติท่านถูกคาดหวังไม่ให้แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน์ในรูปแบบใดๆ นอกเหนือจากเงินเดือน
และผลประโยชน์ที่รัฐจัดให้ แม้ว่านโยบายของหน่วยงานหลายแห่งจะอนุญาตให้รับของขวัญได้ ซึ่งถือว่าเป็น
ของที่ระลึกในโอกาสที่เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ่าฝืนขอบเขตด้วยการรับ
ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ไม่เหมาะสม จะนาไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริต และทาลายชื่อเสียงของท่านรวมทั้ง
องค์กรของท่านเอง
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(นางอวยพรทิพย์ ศรีเจริญ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบางศาลา

