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คํานาํ 

 ปญหาการทุจริตคอรรัปชั่นท่ีเกิดข้ึนในระบบราชการยุคปจจุบันสวนหนึ่งเกิดจากผลประโยชนขัดกัน
ระหวางผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม ในการดํารงตําแหนงของเจาหนาท่ีรัฐหรือท่ีเราเรียกกัน
วา “ผลประโยชนทับซอน” จึงถือไดวาปญหาการมีผลประโยชนทับซอนเปนการทุจริตคอรรัปชั่นประเภทหนึ่ง 
เพราะเปนการแสวงหาผลประโยชนสวนบุคคลโดยการละเมิดตอกฎหมาย หรือจริยธรรม ดวยการใชอํานาจใน
ตําแหนงหนาท่ีไปแทรกแซงการใชดุลพินิจในการตัดสินใจของเจาหนาท่ีรัฐ จนทําใหเกิดการละท้ิงคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีสาธารณะขาดความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรมจนสงผล
กระทบตอประโยชนสาธารณะของสวนรวม และทําใหประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคม
ตองสูญเสียไป ไมวาจะเปนผลประโยชนทางการเงินและทรัพยากรตางๆ คุณภาพการใหบริการ ความเปนธรรม 
ในสังคมรวมถึงคุณคาอ่ืนๆดวย 
   ตามท่ีคณะรักษาความสงบแหงชาติ หรือ คสช. ไดมีคําสั่งท่ี 69/2557 เรื่อง มาตรการปองกันและ
แกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยใหทุกสวนราชการและหนวยงานภาครัฐ กําหนดมาตรการหรือแนว
ทางแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และสงเสริมการ
มีสวนรวมจากทุกสวนในการตรวจสอบ เฝาระวัง เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตไดในทุกสวนราชการและ
หนวยงานภาครัฐ  
  เทศบาลตําบลหวยไคร อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย ไดตระหนักถึงความสําคัญในการปฏิบัติงาน
และการดําเนินการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน การปฏิบัติหนาท่ีหรือละเวนการปฏิบัติหนาท่ีโดยมิชอบ 
หรือไดใชอํานาจในตําแหนงหนาท่ีเพ่ือทําการแสวงหาผลประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย จึงไดจัดทํา
คูมือการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนของเทศบาลตําบลหวยไครข้ึน เพ่ือใหผูบริหาร และ
บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลหวยไครไดนําไปใชเปนแนวทางในการปฏิบัติงานของหนวยงานตอไป 
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บทที ่๑ 

ความหมายของผลประโยชนทบัซอน 

 ผลประโยชนทับซอน หรือความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชน สวนรวมหรือ
ผลประโยชนขัดกัน ไดมีความหมายในเชิงวิชาการไวหลากหลาย ดังนี้  
 สํานักงาน ก.พ. ไดนิยามความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนทับซอนและผลประโยชน สวนรวม 
หรือ Conflict of Interests หมายถึง สถานการณหรือการกระทําท่ีบุคคลไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ 
พนักงาน บริษัท หรือผูบริการมีผลประโยชนสวนตัวมากจนมีผลตอการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติ หนาท่ีใน
ตําแหนงหนาท่ีท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนของสวนรวม กลาวคือ การท่ี 
เจาหนาท่ีของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหนาท่ีในตําแหนงของตนอันกอใหเกิดประโยชนตอตนเองหรือพวกพอง 
มากกวาประโยชนสวนรวม ซ่ึงการกระทําดังกลาวจะเกิดข้ึนอยางรูตัวหรือไมรูตัว ท้ังเจตนาและไมเจตนาใน 
รูปแบบท่ีหลากหลาย จนกระท่ังกลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติท่ีไมเห็นวาเปนความผิด ตัวอยางการกระทํา
ดังกลาวมีใหพบเห็นไดมากในสังคม สงผลใหบุคคลนั้นขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรม  เนื่องจากการยึด 

ผลประโยชนสวนตนเปนหลักไดสงผลเสียหายใหเกิดข้ึนกับประเทศชาติ กอใหเกิดการกระทําท่ีผิดจริยธรรม
และจรรยาบรรณของเจาหนาท่ีของรัฐ ท่ีตองคํานึงถึงประโยชนสาธารณะแตทําหนาท่ีกลับตัดสินใจหรือปฏิบัติ 
หนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนสวนตนหรือพวกพองเปนหลัก“  
  ดร. วิทยากร เชียงกูล ไดใหความหมายของคําวา ผลประโยชนทับซอน หมายถึง ผลประโยชนท่ีทับ
ซอนกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวมของผูมีอํานาจหนาท่ีท่ีตองตัดสินใจทํางานเพ่ือ
สวนรวม ไมวาเปนเจาหนาท่ีของรัฐ เจาหนาท่ีขององคกรภาคธุรกิจ เอกชน และเจาหนาท่ีภาคประชาสังคม 
(Civil Society) 

ผาสุก พงศไพจิตร ไดอธิบายความหมายของ ผลประโยชนทับซอน หมายถึง การทับซอนของ
ผลประโยชนของบุคคลท่ีมี 2 สถานะ หรือมากกวาในเวลาเดียวกัน คือ ตําแหนงสาธารณะและตําแหนงใน
บริษัทเอกชน ซ่ึงบุคคลดังกลาวอาจมีความโนมเอียงใชอํานาจและตําแหนงสาธารณะหาผลประโยชนสวนตัว
หรือแสวงหาประโยชนใหแกกลุมพวกพองของตนเองท้ังทางตรงและทางออมไดอยางงายดาย เชน กรณีของ
นายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมีหุน หรือครอบครัวใกลชิดเปนเจาของกิจการ ซ่ึงไดรับสัมปทานหรืออยูในฐานะ
จะไดรับสัมปทานธุรกิจจากรัฐ ขณะเดียวกันก็อยูในตําแหนงสาธารณะท่ีเปนผูมีอํานาจอนุมัติการใหสัมปทาน
ธุรกิจดังกลาวดวย ตัวอยางท่ีพบ คือ การไดชนะประมูลโครงการกอสรางขนาดใหญจากภาครัฐเพราะผูชนะ
ประมูลมีพรรคพวกเปนนักการเมือง หรือบริษัทท่ีชนะประมูลมีนักการเมืองรวมหุนอยูเปนหุนลม การชนะ
ประมูลดังกลาวดวยอิทธิพลทางการเมืองจะสงผลใหบริษัทผูชนะประมูลสามารถหากําไรเกินควรได การ
คอรรัปชั่นในโครงการขนาดใหญภาครัฐไดกลายเปนแหลงหารายไดจากการคอรรัปชั่น ท่ีสําคัญของนักการเมือง
และขาราชการท่ีเก่ียวของ  

Dr. Michael McDonald นักวิชาการดานจริยธรรม แหงมหาวิทยาลัย British Columbia และ
ผู อํ าน วยการ Centre for Applied Ethics ได ให คํ านิ ย ามของคํ าว า  Conflict of Interest หมาย ถึ ง 
สถานการณท่ีบุคคล เชน เจาหนาท่ีรัฐ ลูกจาง หรือ นักวิชาชีพ มีผลประโยชนสวนตัวหรือสวนบุคคลมากพอ
จนเห็นไดวากระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีอยางตรงไปตรงมา (ภาวะวิสัยหรือเปนกลาง) โดยมีองคประกอบท่ี
สําคัญ ๓ ประการ คือ 
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 องคประกอบประการแรก คือ ผลประโยชนสวนตัว (Private interest) หรือผลประโยชนสวนบุคคล 
(Personal interest) ซ่ึงผลประโยชนนี้อาจเปนตัวเงินหรือทรัพยสินอ่ืนๆ รวมถึงผลประโยชนในรูปแบบอ่ืนๆท่ีทําให
ผู ไดรับพึงพอใจ สวนนี้ โดยตัวมันเองแลวไม เสียหายอะไรเพราะใครๆ ก็แสวงหาผลประโยชนสวนตนกัน
ท้ังนั้น เชน การหางานใหมท่ีมีรายไดท่ีดีกวาเกา แตปญหาจะเกิดข้ึนก็ตอเม่ือผลประโยชนนี้ไปแยงกับผลประโยชน
สวนรวม 

 องคประกอบที่สอง คือ การปฏิบัติหนาที่โดยใชสถานะและขอบเขตอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่หรือ
เจาพนักงานของรัฐโดยขาดหลักจริยธรรมพ้ืนฐานในวิชาชีพตน ท้ังนี้เพราะอํานาจหนาท่ีท่ีมีอยูเกิดจากการมีตําแหนง 
หรือการเปนเจาหนาท่ีหรือเจาพนักงานตามกฎหมาย 

 องคประกอบสุดทาย คือ เม่ือผลประโยชนท่ีขัดแยงนั้นไปแทรกแซงการตัดสินใจ หรือการใชวิจารณญาณ
ในทางใดทางหนึ่งเพ่ือผลประโยชนสวนตัว 

จึงเห็นไดวาจากนิยามศัพทของนักวิชาการขางตนสามารถสรุปความหมายของผลประโยชนทับซอน 

(Conflict of Interest) คือ การท่ีเจาหนาท่ีรัฐปฏิบัติหนาท่ีโดยคํานึงถึงประโยชนสวนตนหรือ พวกพองเปนหลัก ซ่ึง

ถือเปนความผิดเชิงจริยธรรมและเปนความผิดข้ันแรกท่ีจะนําไปสูการทุจริต ดังรูป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 บทที ่2 

รูปแบบของผลประโยชนทบัซอน 

  รูปแบบของผลประโยชนทับซอน แบงตามพฤติกรรมท่ีเขาขายผลประโยชนทับซอนหรือเขาขายความ
ขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมท่ีสงผลกระทบอยางรุนแรงตอสังคมไทย แบง
ออกเปน 7 รูปแบบ ไดแก 
   1. การรับผลประโยชนตางๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือ
ผลประโยชนในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีไมเหมาะสมและมีผลตอการปฏิบัติงานของเจาหนาท่ี เชน หนวยงานราชการรับ
เงินบริจาคสรางสํานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจท่ีเปนคูสัญญากับหนวยงาน การใชงบประมาณ ของรัฐ
เพ่ือจัดซ้ือจัดจางแลวเจาหนาท่ีไดรับของแถมหรือผลประโยชนอ่ืนตอบแทน  
   2. การทํ าธุ ร กิจ กับ ตั ว เอง (Self-dealing) หรือ เป น คู สัญ ญ า (Contracts) หมายถึ ง 
สถานการณท่ีเจาหนาท่ีของรัฐมีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานท่ีตนสังกัด เชน การใชตําแหนงหนาท่ีท่ี
ทําใหหนวยงานทําสัญญาซ้ือสินคาจากบริษัทของตนเองหรือจางบริษัทของตนเองเปนท่ีปรึกษา หรือซ้ือท่ีดิน 
ของตนเองในการจัดสรางสํานักงาน  
   3. การทํางานหลังจากออกจากตําแหนงสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) 
หมายถึง การท่ีบุคลากรออกจากหนวยงานของรัฐ และไปทํางานในบริษัทเอกชนท่ีดําเนินธุรกิจประเภท
เดียวกับ ท่ีตนเองเคยมีอํานาจควบคุม กํากับ ดูแล 
   4. การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เชน เจาหนาท่ีของรัฐตั้ง
บริษัทดําเนินธุรกิจท่ีเปนการแขงขันกับหนวยงานหรือองคกรสาธารณะท่ีตนสังกัด หรือการรับจางเปนท่ีปรึกษา
โครงการโดยอาศัยตําแหนงในราชการสรางความนาเชื่อถือวาโครงการของผูวาจางจะไมมีปญหาติดขัด ในการ
พิจารณาจากหนวยงานท่ีตนสังกัดอยู  
   5. การรับรูขอมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณท่ีผูดํารงตําแหนง
สาธารณะใชประโยชนจากการรูขอมูลภายในเพ่ือประโยชนของตนเอง เชน ทราบวาจะมีการตัดถนนไป
ตรงไหนก็รีบไปซ้ือท่ีดินโดยใสชื่อภรรยา หรือทราบวาจะมีการซ้ือท่ีดินเพ่ือทําโครงการของรัฐก็รีบไปซ้ือท่ีดิน
เพ่ือเก็งกําไรและขายใหกับรัฐ ในราคาท่ีสูงข้ึน 
   6. การใชทรัพยสินของหนวยงานเพ่ือประโยชนของธุรกิจสวนตัว (Using your employer’s 
property for private advantage) เชน การนําเครื่องใชสํานักงานตางๆกลับไปใชท่ีบาน การนํารถยนตใน
ราชการไปใชเพ่ืองานสวนตัว 
   7. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชนในทางการเมือง (Pork-belling) 
เชน การท่ีผูมีอํานาจอนุมัติโครงการของหนวยงานไปลงในพ้ืนท่ีหรือบานเกิดของตนเอง หรือการใชงบประมาณ
สาธารณะเพ่ือการหาเสียงเลือกตั้ง  
  จากรูปแบบประเภทตางๆของปญหาความขัดแยงกันในประโยชนสวนตัวและประโยชนสวนรวม  
จะเห็นวาโอกาสความเปนไปไดท่ีจะเกิดปญหามีสูงมากเพราะปญหาดังกลาวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมท่ี
เขาขายความขัดแยงอยางกวางขวาง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือสวนใหญท่ีใชในการจัดการกับปญหา ความ
ขัดแยงของผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในการทํางาน
ของบุคลากรหนวยงานของรัฐรวมถึงการมีกฎหมายท่ีสามารถครอบคลุมถึงการกระทําผิดเก่ียวกับผลประโยชน
ทับซอนทุกรูปแบบ 
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แผนภาพรูปแบบของผลประโยชนทับซอน 

 

 

 

 

 

 

   
 

 

  

 

 
 
 
 
 
 
 

   

 

 

  

 

  

  

 

   

 

การรับประโยชนตางๆ 
(Accepting benefits) 

 

 

รับของขวัญ /เงินสนับสนุน/                    

เงินบริจาคจากผูมาติดตอหนวยงาน 

 

 การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) 

หรือเปนคูสัญญา (Contracts) 

 

มีสวนไดเสียในสัญญาท่ีทํากับ

หนวยงาน 

 

การทํางานหลังจากออกจากตําแหนง

สาธารณะหรือหลังเกษียณ        

(Post-employment) 

 

ลาออกจากหนวยงานเพ่ือไปทํางานใน

หนวยงานท่ีดําเนินธุรกิจท่ีมีสวน

เก่ียวของกับหนวยงาน 

 

การทํางานพิเศษ (Outside 

employment or moonlighting) 

 

ดําเนินธุรกิจท่ีแขงขันหรือรับงานจาก

หนวยงานตนสังกัด 

 

การใชสมบัติของหนวยงานเพ่ือ

ประโยชนของธุรกิจสวนตัว      

(Using your employer’s 

property for private advantage) 

 

การนําโครงการสาธารณะลงในเขต

เลือกตั้งเพ่ือประโยชนในทางการเมือง 

(Pork-belling) 

 

นําทรัพยสินของหนวยงานไปใช      

ในงานสวนตัว 

ผูมีอํานาจอนุมัติโครงการ อนุมัติ

โครงการเพ่ือไปลงในพ้ืนท่ีตนเอง หรือ

การใชงบสาธารณะ เพ่ือหาเสียง 

 

 

การรับรูขอมูลภายใน             

(Inside information) 

 

ใชประโยชนจากขอมูลภายในเพ่ือ

ประโยชนของตนเอง 

 



บทที ่3 
 

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการปองกนัผลประโยชนทบัซอน 
 

มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวของ 
  ๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 
และแกไขเพ่ิมเติม พ.ศ. 2550 และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี ๒) พ.ศ. 2554 มาตรา 100 หามมิใหเจาหนาท่ี
ของรัฐผูใดดําเนินกิจการ ดังตอไปนี้ 
    (๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดสวนเสียในสัญญาท่ีทํากับหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผู
นั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 
   (๒) เปนหุนสวนหรือผูถือหุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐท่ี
เจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาท่ีในฐานะท่ีเปนเจาหนาท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุมตรวจสอบ หรือ
ดําเนินคด ี
   (๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการ
สวนทองถ่ินอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือ
หุนในหางหุนสวนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว 
   (๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจางในธุรกิจ
ของเอกชนซ่ึงอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้น
สังกัดอยูหรือปฏิบัติหนาท่ีในฐานะเปนเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้น
อาจขัดแยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการหรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาท่ี
ของเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นเจาหนาท่ีของรัฐตําแหนงใดท่ีตองหามมิใหดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งใหเปนไป
ตามท่ีคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ (ป.ป.ช.) กําหนดโดยประกาศในราชกิจจา
นุเบกษาใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาท่ีของรัฐตามวรรคสองโดยใหถือวาการ
ดําเนินกิจการของคูสมรสดังกลาวเปนการดําเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐ 
 มาตรา 101 ใหนําบทบัญญัติมาตรา 100 มาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของผูซ่ึงพนจากการเปน
เจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปโดยอนุโลม เวนแตการเปนผูถือหุนไมเกินรอยละหาของจํานวนหุน
ท้ังหมดท่ีจําหนายไดในบริษัทมหาชนจํากัด ซ่ึงไมใชบริษัทท่ีเปนคูสัญญากับหนวยงานของรัฐตามมาตรา 100 
(2) ท่ีไดรับอนุญาตตามกฎหมายวาดวยหลักทรัพยและตลาดหลักทรัพยมาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 100 
มิใหนํามาใชบังคับกับการดําเนินกิจการของเจาหนาท่ีของรัฐ ซ่ึงหนวยงานท่ีมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม หรือ
ตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในบริษัทจํากัด
มอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ีในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดท่ีหนวยงานของรัฐถือหุนหรือเขารวมทุน
 มาตรา 103 หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชน อ่ืนใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑและจํานวนท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดบทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของผู
ท่ีพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม 
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 มาตรา 103/1 บรรดาความผิดท่ีบัญญัติไวในหมวดนี้ใหถือเปนความผิดฐานทุจริตตอหนาท่ีหรือ
ความผิดตอตําแหนงหนาท่ีราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา
ดวยบทลงโทษมาตรา 122เจาหนาท่ีของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 
ตองระวางโทษ จําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหม่ืนบาท หรือท้ังจําท้ังปรับกรณีความผิดตามมาตรา 
100 วรรคสาม หากเจาหนาท่ีของรัฐผูใดพิสูจนไดวาตนมิไดรูเห็นยินยอมดวยในการท่ีคูสมรสของตน
ดําเนินการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่งใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด 
  ๒. ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 อาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา 103 แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 
2542 คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ จึงกําหนดหลักเกณฑและจํานวนทรัพยสิน
หรือประโยชนอ่ืนใดท่ีเจาหนาท่ีของรัฐจะรับจากบุคคลไดโดยธรรมจรรยาไวดังนี้ 
   ขอ 1 ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ
เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543  
   ขอ 2 ประกาศนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเปนตนไป 
   ขอ 3 ในประกาศนี้ “การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยา” หมายความวา
การรับทรัพยสินหรือประโยชน อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลท่ีให กันในโอกาสตางๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม“ญาติ” หมายความวา ผู
บุพการีผูสืบสันดาน พ่ีนองรวมบิดามารดา หรือรวมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ปา นาอาคูสมรสผูบุพการีหรือ
ผูสืบสันดานของคูสมรส บุตรบุญธรรม หรือผูรับบุตรบุญธรรม “ประโยชนอ่ืนใด” หมายความวา สิ่งท่ีมีมูลคา 
ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิงการรับบริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 
   ขอ 4 หามมิใหเจาหนาท่ีของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพยสินหรือประโยชนอันควรไดตามกฎหมาย หรือกฎ ขอบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหง
กฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามท่ีกําหนดไวในประกาศนี้ 
   ขอ 5 เจาหนาท่ีของรัฐจะรบัทรัพยสนิหรอืประโยชนอ่ืนใดโดยธรรมจรรยาไดดังตอไปนี้ 
   (๑) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากญาติซ่ึงใหโดยเสนหาตามจํานวนท่ีเหมาะสมตาม
ฐานานุรูป  
   (๒) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซ่ึงมิใชญาติมีราคาหรือมูลคาในการรับจาก
แตละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท 
   (๓) รับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีการใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลท่ัวไป 
   ขอ 6 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดจากตางประเทศ ซ่ึงผูใหมิไดระบุใหเปนของ
สวนตัว หรือมีหรือมูลคาเกินกวาสามพันบาท ไมวาจะระบุเปนของสวนตัวหรือไม แตมีเหตุผลความจําเปนท่ี
จะตองรับไวเพ่ือรักษาไมตรีมิตรภาพหรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นรายงาน
รายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาว ใหผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็วหาก
ผูบังคับบัญชาเห็นวาไมมีเหตุท่ีจะอนุญาตใหเจาหนาท่ีผูนั้นยึดถือทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวนั้นไวเปน
ประโยชนสวนบุคคล ใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสงมอบทรัพยสินใหหนวยงานของรัฐท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัด
โดยทันที 
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  ขอ 7 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีไมเปนไปตามหลักเกณฑหรือมีราคาหรือมีมูลคา
มากกวาท่ีกําหนดไวในขอ 5 ซ่ึงเจาหนาท่ีของรัฐไดรับมาแลวโดยมีความจําเปนอยางยิ่งท่ีตองรับไวเพ่ือรักษา
ไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคลเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริง
เก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูบังคับบัญชา ซ่ึงเปนหัวหนาสวนราชการ ผูบริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน สถาบันหรือองคกรท่ีเจาหนี้ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยทันทีท่ีสามารถ
กระทําไดเพ่ือใหวินิจฉัยวามีเหตุผลความจําเปน ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะใหเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนนั้นไวเปนสิทธิของตนหรือไมในกรณีท่ีผูบังคับบัญชาหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
หนวยงานหรือสถาบันหรือองคกรท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัด มีคําสั่งวาไมสมควรรับทรัพยสินหรือประโยชน
ดังกลาว ก็ใหคืนทรัพยสินหรือประโยชนนั้นแกผูใหโดยทันทีในกรณีท่ีไมสามารถคืนใหไดใหเจาหนาท่ีของรัฐผู
นั้นสงมอบทรัพยสินหรือประโยชนดังกลาวใหเปนสิทธิของหนวยงานท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็วเม่ือได
ดําเนินการตามความในวรรคสองแลว ใหถือวาเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นไมเคยไดรับทรัพยสินหรือประโยชน
ดังกลาวเลยในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่งเปนผูดํารงตําแหนงผูบังคับบัญชา              
ซ่ึงเปนหัวหนาสวนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเทา หรือเปนกรรมการหรือผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ 
หรือเปนกรรมการ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงานของรัฐใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับ                        
การรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอผูมีอํานาจแตงตั้งถอดถอนสวนผูท่ีดํารงตําแหนงประธานกรรมการและ
กรรมการในองคกรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผูดํารงตําแหนงท่ีไมมีผูบังคับบัญชาท่ีมีอํานาจถอดถอนใหแจง
ตอคณะกรรมการ ป.ป.ช. ท้ังนี้เพ่ือดําเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสองในกรณีท่ีเจาหนาท่ีของรัฐ              
ผูไดรับทรัพยสินไวตามวรรคหนึ่ง เปนผูดํารงตําแหนงสมาชิกสภาผูแทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา                     
หรือสมาชิกสภาทองถ่ิน ใหแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้น                        
ตอประธานสภาผูแทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาทองถ่ินท่ีเจาหนาท่ีของรัฐผูนั้นเปนสมาชิก 
แลวแตกรณีเพ่ือดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
   ขอ 8 หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดของเจาหนาท่ีของรัฐตามประกาศฉบับ
นี้ใหใชบังคับผูซ่ึงพนจากการเปนเจาหนาท่ีของรัฐมาแลวไมถึงสองปดวย 
  3. ประมวลจริยธรรมของขาราชการเทศบาลตําบลหวยไคร พ.ศ.2552  

  ขอ 3  ขาราชการของเทศบาลตําบลหวยไครทุกคน มีหนาท่ีดําเนินการ ใหเปนไปตาม
กฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้ 

(1)  การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมรพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(2)  การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
(3)  การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย และรับผิดชอบ 
(4)  การยึดถือประโยชนของประเทศชาติ เหนือกวาประโยชนสวนตน และไม มี

ผลประโยชนทับซอน 
(5)  การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
(6)  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
(7)  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน

ขอเท็จจริง 
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(8)  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
(9)  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
(10) การสรางจิตสํ านึ กใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดี                      

รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
 4. ประกาศเทศบาลตําบลหวยไคร เรื่อง กําหนดหลักเกณฑเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง  ลงวันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 2558 กําหนดใหพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน
สวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึด
ม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดงันี้  
  (1) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
  (2) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
  (3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับ
ซอน 
  (4) การยึดหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย 
  (5) การใหบริการประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
  (6) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
  (7) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได 
  (8) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  (9) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
 5. ประกาศเทศบาลตําบลหวยไคร เรื่องเจตนารมณการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น  
ลงวันท่ี 14 ธันวาคม พ.ศ. 2559 โดยผูบริหาร พนักงาน ลูกจาง และพนักงานจางทุกคน  ไดรวมแสดง
เจตนารมณอยางเปดเผยในการตอตานการทุจริตคอรรัปชั่นทุกรูปแบบ ดังนี้ 
  (1) ไมยักยอก ไมเบียดบังเวลา และทรัพยสินราชการ 
  (2) ไมเรียก ไมรับ ไมเสนอสิ่งใดเพ่ือประโยชนมิชอบ 
  (3) ไมใชอํานาจหนาท่ีเพ่ือประโยชนตนหรือพวกพอง 
   (4) ไมเขาไปเก่ียวของกับเรื่องทุจริตคอรรัปชั่นทุกกรณี ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 
  (5) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความโปรงใส เปนธรรม เสมอภาค 
  (6) กลายืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง 
  (7) เปดเผยตอสาธารณะเม่ือพบเหตุคอรรัปชั่น 
  (8) รวมปกปอง คุมครอง ผูตอตานคอรรัปชั่น 
  (9) พรอมรับการตรวจสอบจากทุกภาคสวน 
 
 
 
 
 



บทที ่4 

แนวทางปฏบิตัิเพือ่ปองกนัผลประโยชนทับซอน 

  เพ่ือเปนการสรางคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหนาท่ีสาธารณะของบุคลากรในสังกัดเทศบาล
ตําบลหวยไคร ใหมีความเปนอิสระ ความเปนกลาง และความเปนธรรม ปองกันผลกระทบตอประโยชน
สาธารณะของสวนรวมและประโยชนหลักขององคกร หนวยงาน สถาบันและสังคมไมใหสูญเสียไป จึงกําหนด
แนวทางปฏิบัติเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนไวดังนี้ 
     (1) รกําหนดคุณสมบัติท่ีพึงประสงคหรือคุณสมบัติตองหาม (Qualification and disqualification from 
office) เปนเครื่องมือท่ีใชในการปองกันเบื้องตนมิใหมีโอกาสเกิดปญหาความขัดแยงของผลประโยชนสวนตัวกับ
ผลประโยชนสวนรวมในกรณีของขาราชการทางการเมือง คุณสมบัติตองหามท่ีนานาประเทศ มักกําหนด ไดแก     
การหามผูบริหาร คณะผูบริหาร สมาชิกสภา ขาราชการและพนักงานในสังกัดเทศบาลตําบลหวยไคร ตองไมเปนผูมี
สวนไดสวนเสียในสัมปทานหรือสัญญาตางๆกับรัฐ เปนตน  

(2) การเปดเผยขอมูลเก่ียวกับทรัพยสิน หนี้สิน และธุรกิจของครอบครัวใหสาธารณะทราบ เม่ือมีขอขัดแยง
เกิดข้ึนภายในหนวยงาน เชน การแจงถึงจํานวนหุนสวนหรือธุรกิจสวนตัววามีอะไรบาง แบงไดเปน 2 ประเภทคือ 
ประเภทแรกคือ การแจงทรัพยสินหรือความตองการสวนบุคคลเม่ือมีขอขัดแยงเกิดข้ึน และประเภทท่ีสอง คือ การ
แจงทรัพยสินของเจาหนาท่ีกอนจะมาดํารงตําแหนง ถึงแมวิธีการนี้จะไมใชเครื่องมือท่ีแกปญหาความขัดแยง ของ
ผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวมไดโดยตรง แตอยางนอยการเปดเผยขอมูลสวนตัวก็ชวยใหสาธารณชน
สามารถวิเคราะหหรือมองเห็นชองทางท่ีอาจจะกอใหเกิดปญหาไดงายข้ึน 

(3) การกําหนดขอพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of conduct) เปนการสรางกรอบเพ่ือบอกถึงสิ่งท่ีควร
และไมควรยึดถือเปนหลักในการทํางาน ถาไมปฏิบัติตามไมถือวาผิดทางกฎหมายแตสามารถบอนทําลายความ
เชื่อม่ันท่ีสังคมจะมีตอบุคลากรของรัฐผูนั้น และสามารถเปนบอเกิดแหงความเสื่อมศรัทธาท่ีประชาชนจะมีตอ
หนวยงานตอไปได 

(4) ขอกําหนดเก่ียวกับการทํางานหลังพนตําแหนงในหนาท่ีทางราชการ (Post-office employment 
restriction) เปนขอกําหนดท่ีมีวัตถุประสงคเพ่ือปองกันมิใหผู ท่ีดํารงตําแหนงในหนวยงานของรัฐนําขอมูลลับ 
(Confidential information) ภายในหนวยงานท่ีทราบไปใชประโยชนหลังจากการออกจากตําแหนงดังกลาวแลว 
รวมถึงปองกันการใชสิทธิในการติดตอหนวยงานราชการในฐานะท่ีเคยดํารงตําแหนงสําคัญ ในหนวยงานราชการ
มาแลว  

นอกจากแนวทางดั งกล าวข างตน ให แตละสํ านัก/กอง อาจกําหนดกลไกสํ าหรับการบั งคับใช 

(Enforcement) กฎ ระเบียบ ในการปฏิบัติงานตามท่ีเห็นสมควรเพ่ือควบคุม กํากับ ดูแลการปฏิบัติภายในสํานัก/

กอง  ใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัตงิานเปนไปตามขอกําหนดท่ีบัญญัติไวในกฎหมาย ระเบียบ หนังสือสั่งการท่ีเก่ียวของ 

โดยกลไกดังกลาวตองมีความเปนอิสระอยางเพียงพอ และหากพบมีกรณีท่ีมีการละเมิดกฎระเบียบท่ีเกิดข้ึนก็ตองทํา

หนาท่ีสอบสวนขอเท็จจริงกอนท่ีจะดําเนินการตามมาตรการท่ีเก่ียวของตอไป 
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ขาราชการ
ประจาํและ
เจาหนาท่ี
ของรัฐ 

 

 การนําขอมูลลับ/ขอมูลภายในมาใชหาประโยชนใหแกตนเองหรือพวกพอง 
 หัวหนาหนวยงานซ่ึงครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางแตงตั้งใหญาติ/ คนสนิท/คนท่ีมี

ความสัมพันธฉันญาติข้ึนเปนผูอํานวยการกองพัสดุ 
 การชวยญาติมิตรหรือคนสนิทใหไดงานในหนวยงานท่ีตนมีอํานาจ 
 การรับผลประโยชนหรือการเรียกรองสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหนาท่ีความรับผิดชอบ 
 การรับงานนอกหรือการทําธุรกิจท่ีเบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหนวยงาน 
 การทํางานหลังเกษียณใหกับหนวยงานท่ีมีผลประโยชนขัดกับหนวยงานตนสังกัดเดิม 
 การนํารถราชการไปใชในกิจธุระสวนตัว และในหลายกรณีมีการเบิกคาน้ํามัน 
 การนําบุคลากรของหนวยงานไปใชเพ่ือการสวนตัว 
 การหาผลประโยชนจากความไมรูในระเบียบและขอมูลของทางราชการของประชาชนโดยเรียกรับเงิน

และอางวาจะสามารถชวยใหสามารถเสียคาธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ซ้ือขายท่ีดินในราคาท่ีถูก
กวาได  

 เจาหนาท่ีรับทําบัญชีหรือเอกสารใหกับผูรับจาง หรือในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกใหบริการเฉพาะราย
ท่ีตนเองไดรับประโยชนเทานั้น 

 การกําหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินคาท่ีจะจัดซ้ือจัดจางใหบริษัทของตนหรือของพวกพอง
ไดเปรียบหรือชนะในการประมูล 

 การใหขอมูลการจัดซ้ือจัดจางแกพรรคพวก/ญาติ เพ่ือแสวงหาผลประโยชนในการประมูลหรือการจาง
เหมารวมถึงการปกปดขอมูล เชน การปดประกาศหรือเผยแพรขอมูลขาวสารลาชา หรือพน
กําหนดการยื่นใบเสนอราคา เปนตน 

 การรับงานจากภายนอกจนกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีประจํา 
 การรับประโยชนจากระบบการล็อคบัตรคิวใหแกเจาหนาท่ีหรือญาติเจาหนาท่ีในหนวยงาน โดยผูมี

หนาท่ีดูแลบัตรคิวจะล็อคไวมากกวาท่ีหนวยงานกําหนดและไปเรียกรับประโยชนจากบัตรคิวท่ีล็อคไว
เกินเหลานั้นจากผูรับบริการท่ีตองการลัดคิว 

ฯลฯ 
2. 

ขาราชการ
ทางการเมือง 

 สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถ่ินมาดําเนินธุรกิจกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินท่ีตนเปนสมาชิก 
 ญาติ/ภรรยา (อาจไมไดจดทะเบียน) ของผูบริหารทองถ่ินเปนคูสัญญาหรือรับเหมางานกับองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
 สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถ่ินเขาไปมีสวนไดสวนเสียในฐานะผูรับมอบอํานาจจากบริษัท หางราน ใน

การยื่นซองประกวดราคา 
 สมาชิกสภา/ผูบริหารทองถ่ินเปนบุคคลรวมเจรจาไกลเกลี่ยในฐานะตัวแทนบริษัทหางราน ในกรณีงาน

จางเหมามีปญหา 
 ผูบริหารสภา/ผูบริหารทองถ่ินหาประโยชนสวนตัวจากการเก็งกําไรจากราคาท่ีดิน ท้ังในรูปของการใช



กลุมอาชีพ กิจกรรมท่ีมีความเสี่ยงตอปญหาการเกิดผลประโยชนทับซอน 

ขอมูลภายในไปซ้ือ ท่ีดินไวกอน หรืออาจเปนในรูปแบบท่ีกําหนดท่ีตั้งโครงการในพ้ืนท่ีท่ีตนเองมีท่ีดิน
อยูเพ่ือขายท่ีดินของตนเองในราคาท่ีสูง 

 องคกรปกครองสวนทองถ่ิน ทําสัญญาเชารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัทซ่ึงเปนของสมาชิกของ
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั่นเอง 

 นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีขายสินคาหรือบริการของบริษัทตนเองใหกับเทศบาล 
 การจัดสรรงบประมาณหรอืโครงการเขาไปในพ้ืนท่ีของตนเอง 
 การใชงบประมาณราชการทําโครงการพรอมเขียนปายและชื่อของผูของบประมาณ ประกาศให

ชาวบานทราบเพ่ือเปนการหาเสียง 
 การท่ีสมาชิกสภาทองถ่ินซ่ึงมีบทบาทในการอนุมัติและตรวจสอบการใชงบประมาณของฝายบริหาร

กลับไปมีสวนในการใชงบประมาณสงผลตอการทําหนาท่ีในการตรวจสอบและใชวิจารณญาณในการ
ตัดสินใจอนุมัติเอนเอียงจากความถูกตองและประโยชนสาธารณะ  เนื่องจากตองการงบท่ีเหลือจาก
การแปรญัตติไปดําเนินการในเขตพ้ืนท่ีของตน 

3. ประชาชน การเสนอใหคาน้ํารอนน้ําชาใหแกเจาหนาท่ีเพ่ือแลกกับการลัดคิวรับบริการ 
 

 


