
 

 

มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกบัผลประโยชนสวนรวม 

องคการบริหารสวนตําบลกะเปา 
 

แนวทํางานปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

๑. มาตรการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน เพ่ือเปนการปองกันผลประโยชนทับซอนในการจัดซื้อจัดจาง รวมถึง

การจัดหาพัสดุดวยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส (Electronic Market : e-market) และการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส

(Electronic Bidding : e-bidding) องคการบรหิารสวนตําบลกะเปา จึงกําหนดมาตรการปองกันผลประโยชนทับซอน ดังน้ี  

๑) หามมิใหเจาหนาท่ีพัสดุจัดซื้อจัดจาง กับผูเสนองานที่มีความเก่ียวของกับบุคคลภายในองคการบริหารสวน

ตําบลกะเปา ทั้งประโยชนสวนตน และผลประโยชนสาธารณะที่มีผลตอการปฏิบัติหนาท่ี  

๒) หามมิใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลกะเปา ใชอํานาจในตําแหนง หรือหนาที่ดําเนินงาน หรือ 

โครงการท่ีเอื้อผลประโยชนตอตนเอง ท้ังท่ีเก่ียวกับเงิน และไมเกี่ยวกับเงนิ  

๓) หามมิใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลกะเปาดํารงตําแหนงท่ีทําหนาที่ทับซอน  

๔) ในกรณทีี่บุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลกะเปา มีผลประโยชนทับซอนใหใชหลักปฏิบัติ ดังนี ้

- การเปดเผย (Discloser) ตอหนาสวนราชการ และผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลกะเปา  

- การถอนตัว (Refusal) ออกจากหนาที่ตดัสินใจ หรอืทํางานที่บุคลากรมีผลประโยชนทับซอน  

- การแกไขสถานะของตําแหนงหรือหนาที่ในการทํางานที่มีผลประโยชนขัดแยงกัน (Removal) เชน 

ลาออกจากตําแหนงหนาที่ซึ่งขัดแยงกัน เปนตน  

- ใหผูอํานวยการกองคลัง มีหนาที่ตรวจสอบบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลกะเปา ถึงความเก่ียวของ

กับผูเสนองาน พรอมท้ังรายงานผลการปฏิบัติงาน เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนตอนายกองคการบริหารสวนตําบลกะเปา 

- การรับของขวัญเปนของสวนตัวใหกระทําไดในกรณีมีมูลคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท หากสูงกวานั้นตอง

รายงานใหผูบริหารทราบ และพิจารณาดําเนินการตอไป  

๒. แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานถึงความเกี่ยวของกับผูเสนองาน  

๑) ตรวจสอบชื่อสกุลของผูเสนองานวามีความสัมพันธหรือเก่ียวของกับบุคลากรในหนวยงาน หรือไม 

๒) ตรวจสอบสถานที่อยู สถานที่ปฏิบัติงานของผูเสนองานวามีความสัมพันธ หรือไม  

๓) ตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานวามีสวนไดเสียกับงาน/โครงการ ทั้งผลประโยชนสวนตนเองและ 

ผลประโยชนสาธารณะที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่หรือไม  

๔) ตรวจสอบบุคลากรในหนวยงานวามีผลประโยชนทับซอนกับผูเสนองานหรือไม เชน การรับสินบน การ

ใชขอมูลลับของทางราชการ  

3. กรณีการรับของขวัญหรือรับผลประโยชนในการรับของขวัญหรือผลประโยชนใดๆ ควรพิจารณาตอบคําถาม 

๓ ขอนี้เพ่ือใชในการตัดสินใจวาจะรับหรือไมรับของขวัญหรือผลประโยชนนั้นๆ คอื  

๑) เราควรรับหรือไม : ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราไมควรรับแตมีหลายโอกาสที่เราไมสามารถ

ปฏิเสธได หรือเปนการรับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือใหกัน ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันใน

สังคมอยางไรก็ตามมีหลายโอกาสที่ไมเปนการเหมาะสมที่จะรับอยางย่ิง  

 

 



 

 

๒) เราควรรายงานการรับหรอืไมแนวทางพิจารณา ดังนี้  

- ของขวัญทั้งหมดที่มีคาทํางานประวัติศาสตรหรือวัฒนธรรม เชน งานศิลปะ พระพุทธรูป เคร่ืองประดับ 

โบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กแตก็ถือวาของขวัญนั้นๆ เปนทรัพยสินขององคกรไมวาจะมีราคาเทาใด  

- ของขวัญหรือผลประโยชนท่ีไดรับเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีคานอยกวา ๓,๐๐๐ บาท ไมตองรายงานหรือ

อาจเก็บเปนของตนเองไดท้ังนี้ เพ่ือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เร่ือง

หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรอืประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  

- ของขวัญหรือผลประโยชนใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาด มีคาเกิน ๓,๐๐๐ บาท ตองรายงานหนวยงานและ

ลงทะเบียนไว  

- ถาของขวัญหรือผลประโยชนท่ีมีคาทางการตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท และเจาหนาที่มีความ

จําเปนตองรับใหองคกรโดยหัวหนาสวนราชการตัดสินวาสมควรใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพยสิน

ดังกลาวหรอืไม  

- ถาของขวัญหรือผลประโยชนมีคาทางการตลาดมากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท ใหสงมอบเปนทรัพยสินของ

องคกร เพ่ือใชประโยชนสาธารณะหรือตามความเหมาะสมองคกรอาจพิจารณาอนุญาตใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐผู

นั้นเก็บรักษาของไวเปนกรณีไป เชน ของขวัญในการยายหนวยงานขณะดํารงตําแหนงเดิมของขวัญในโอกาสเกษียณอายุ

ราชการหรอืลาออกจากงาน เปนตน  

- ถาในปงบประมาณใด ๆ คุณคาของของขวัญและหรือผลประโยชนท่ีไดรับจากผูใหคนเดียวกันกลุม

เดียวกัน หรือผูใหมีความสัมพันธกันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปมีคามากกวา ๓,๐๐๐ บาท ตองรายงานของขวัญหรือ

ผลประโยชนแตละอยางที่ไดรบั  

- ถาในปงบประมาณใดๆ ไดของขวัญและหรือผลประโยชนที่ไดรับจากผูรับบริการแมจะตางคนตางกลุมเพ่ือ

เปนการขอบคุณในการใหบริการที่ดีแตเมื่อรวมกันแลวมีคามากกวา ๓,๐๐๐ บาท ตองรายงานของขวัญหรือผลประโยชนแต

ละอยางนั้น  

- ของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ ที่ไดรับ เพ่ือเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ (ประชาชนและองคกร

เอกชน) ที่ไดอยางสม่ําเสมอบอยคร้ังอาจทําใหเกิดขอสงสัยจากประชาชนวามีอิทธิพลบิดเบือนกอใหเกิดอคติในการใหบริการ

ของขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐ หรืออาจกอใหเกิดความรูสึกชอบ และคาดหวังวาจะไดรับของขวัญหรือผลประโยชนเมื่อ

มีผูมารับบริการควรปฏิเสธการรับ  

- เงนิสดหรอืสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเปนเงินไดตองปฏิเสธไมรับไมวาจะอยูในสถานการณใดๆ  

 

๓) เราสามารถเก็บไวเปนของตนเองไดหรือไม  

- ปกติสามารถเก็บรักษาไวเองหากของขวัญหรือผลประโยชนนั้นมีคาไมเกิน ๓,๐๐๐ บาท หากมีราคาทาง

การตลาดระหวาง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท สวนราชการตองพิจารณาตัดสินวาขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐนั้นๆ จะเก็บ

ไวเองไดหรือไม  

- หากราคามากกวา ๑๕,๐๐๐ บาท จะตองใหเปนทรัพยสินของสวนราชการและสวนราชการพิจารณา

ตัดสินวาจะใชประโยชนอยางไร  

 



 

 

กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน 

ตามประมวลจริยธรรมขาราชการสวนทองถ่ิน มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลักสําหรับขาราชการขององคการ

บริหารสวนตําบลกะเปานั้น พนักงานสวนตําบลทุกคนมีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาผลประโยชน

สวนรวมเปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันใน

คานิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้  

๑) การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข  

๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  

๓) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ  

๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน  

๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย  

๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ  

๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวนถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง  

๘) การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได  

๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกรจรรยาวิชาชีพขององคกร มีดังนี้  

9.๑) ขาราชการตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตรยิ  

9.๒) ขาราชการตองเปนแบบอยางท่ีดีในการรกัษาไว และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

9.๓) ขาราชการตองเปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองดีเคารพ และปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด  

9.๔) ขาราชการตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่  

9.๕) ขาราชการตองปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถดวยความเสียสละทุมเทสติปญญา ความรู

ความสามารถใหบรรลุผลสําเร็จ และมีประสิทธิภาพตามภาระหนาที่ ท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแก 

ประเทศชาติ และประชาชน  

9.๖) ขาราชการตองมุ งแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และ            

มุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน และประชาชน  

9.๗) ขาราชการตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพเรียบรอยมีอัธยาศยั 

9.๘) ขาราชการตองรักษาความลับท่ีไดจากการปฏิบัติหนาที่  การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดย 

ขาราชการจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่ และไดรับอนุญาตจากผูบังคบับัญชาหรือเปนไปตามกฎหมายกําหนดเทานั้น  

9.๙) ขาราชการตองรักษา และเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงานพรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูล

ซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ  

9.๑๐) ขาราชการตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเอง หรือผูอื่นไม    

 วาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับของขวัญของกํานัล หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรยีน หรือ    

 บุคคลท่ีเก่ียวของ เพ่ือประโยชนตางๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตนเวน แตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรือการให 

 ตามประเพณี  

9.๑๑) ขาราชการตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของเพ่ือนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอ่ืน

มาแอบอางเปนผลงานของตน 


