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คํานํา 

  รัฐบาลภายใต้การนําของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้ป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติ และรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้านอันรวมถึงประเด็นเรื่อง               
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน การปราบปรามการทุจริต และประพฤติ
มิชอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลัง และปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม เป็นธรรม              
ยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพ่ือสร้างความเชื่อมั่น  ไว้วางใจในระบบราชการ เสริมสร้างระบบ
คุณธรรม รวมทั้งปรับปรุง และจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริต รวมถึงการ   
มีผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 

  เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลข้อที่ 11 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 
จึงจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกัด
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 24 และผู้ที่สนใจ เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติให้เกิดความโปร่งใส 
ยึดประโยชน์ของส่วนรวม และราชการเป็นสําคัญ  
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บทท่ก 1 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

(Conflict Of Interests) 

  ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflic of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของ
ปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิบาล  และ               
เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ 

  คําว่า Conflict of Interests มีการใช้คําภาษาไทยไว้หลายคํา เช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยคําเหล่านี้ถือเป็นรูปแบบ
หนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระทําที่ขัดต่อหลักคุณธรรมจริยธรรม และหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึงความทับซ้อนระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะ ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวทั้งเป็น
สถานการณ์ท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และได้ใช้อิทธิพลตามอํานาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบ ไม่จํากัดอยู่ใน
รูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน  

  ประัวลจริยธรรัต้าราชงารืลขร้อนได้กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการในการ
ป้องกันปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในการปฏิบัติราชการหลายประการ ดังปรากฏในหมวด ๒ ข้อ ๓ (๓) ข้อ ๕
(๑),(๒),(๓),(๔) ข้อ ๖ (๑),(๒),(๓) ข้อ ๗ (๔),(๕) ข้อ ๘ (๕) ข้อ๙ (๑) เป็นต้น   

  ส านังาาน ง.ื. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
หรือ Conflict of Interest ว่าหมายถึง สถานงารณ์ หร้องารงระท าท่กบุคคลไั่ว่าจะขป็นนังงารขั้อา 
ต้าราชงาร ืนังาาน บริาัท หร้อผู้บริหารั่ประโยชน์ส่วนตัวัางจนั่ผลต่องารตัดสินใจ หร้องารปฏิบัติ
หน้าท่กในต าแหน่าหน้าท่กท่กบุคคลนันนรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง
มากกว่าประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระทําดังกล่าวอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนา ใน
รูปแบบที่หลากหลาย จนกระท่ังกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระทําดังกล่าว
มีให้พบเห็นได้มากในสังคมส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยง
ธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก ได้ส่งผลเสียหายให้
เกิดขึ้นกับประเทศชาติ ก่อให้เกิดการกระทําที่ผิดจริยธรรมและ
จรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคํานึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่
เจ้าหน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ โดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนตน
หรือพวกพ้องเป็นหลัก 
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นิยาัึัืท์ 

  ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) “ผลประโยชน์” คือ สิ่งใด ๆ ที่มีผลต่อบุคคล / กลุ่ม 
ไม่ว่าในทางบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของ
เจ้าหน้าที่ แต่รวมถึงคนท่ีติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เพ่ือน ญาติคู่แข่ง ศัตรูเมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คนเหล่านี้
ได้หรือเสียประโยชน์เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 

  คู่มือปฏิบัติงานการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒ผลประโยชน์ส่วนตน มี๒ ประเภท คือ ที่
เกี่ยวกับเงิน (pecuniary) และท่ีไม่เก่ียวกับเงิน (non-pecuniary)  

  ๑. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่งเงินทองเท่านั้น แต่ยังเกี่ยวกับ
การเพ่ิมพูนประโยชน์หรือปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ตําแหน่งในบริษัทที่รับงานจาก
หน่วยงาน รวมถึง การได้มาซึ่งผลประโยชน์อื่นๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลด ของขวัญหรือของ
ที่แสดงน้ําใจไมตรีอ่ืน ๆ 
  ๒. ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรม
ทางสังคม วัฒนธรรมอ่ืนๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม ลัทธิแนวคิดมักอยู่ในรูปความลําเอียง /อคติ/ เลือกที่
รักมักที่ชัง และมีข้อสังเกตว่า แม้แต่ความเชื่อ / ความคิดเห็นส่วนตัว ก็จัดอยู่ในประเภทนี้ 

  หน้าท่กสาธารณะ (public duty)หน้าที่สาธารณะของผู้ที่ทํางานให้ภาครัฐ คือการให้
ความสําคัญอันดับต้นแก่ประโยชน์สาธารณะ (public interest) คนเหล่านี้ไม่จํากัดเฉพาะเจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้ง
ระดับท้องถิ่น และระดับประเทศเท่านั้น แต่ยังรวมถึงคนอ่ืน ๆ ที่ทํางานให้ภาครัฐ เช่น ที่ปรึกษาอาสาสมัคร 

  ผลประโยชน์สาธารณะ คือ ประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของ
ปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุผลประโยชน์สาธารณะไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ในเบื้องต้น 
เจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้ความสําคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้โดย 
  ๑. ทํางานตามหน้าที่อย่างเต็มที่ และมีประสิทธิภาพ 
  ๒. ทํางานตามหน้าที่ ตามกรอบ และมาตรฐานทางจริยธรรม 
  ๓. ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๔. ให้ความสําคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะ มีความคาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจํากัด
ขอบเขตที่ประโยชน์ส่วนตน จะมามีผลต่อความเป็นกลางในการทําหน้าที่ 
  ๕. หลีกเลี่ยงการตัดสินใจ หรือการทําหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ๖. หลีกเลี่ยงการกระทํา / กิจกรรมส่วนตนที่อาจทําให้คนเห็นว่าได้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน 
  ๗. หลีกเลี่ยงการใช้ตําแหน่งหน้าที่ หรือทรัพยากรของหน่วยงาน เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
  ๘. ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อํานาจหน้าที ่
  ๙. ไม่ใช้ประโยชน์จากตําแหน่ง หรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในตําแหน่ง ขณะที่ไปหาตําแหน่ง
งานใหม ่

  ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)องค์กรสากล คือ Organization for 
Economic Cooperation and Development (OECD) นิยามว่า เป็นความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์สาธารณะ ที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ดังนี้ผลประโยชน์ทับซ้อน                 
มี ๓ ประเภท คือ 
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  ๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อน ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน             
และสาธารณะเกิดข้ึน 
  ๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่า 
มีแต่จริงๆอาจไม่มีก็ได้ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพก็อาจนํามาซึ่งผลเสีย               
ไม่น้อยกว่าการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตน
อย่างมีจริยธรรมเท่านั้น แต่ต้องทําให้คนอ่ืนๆรับรู้ และเห็นด้วยว่าไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง 
  ๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้(potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะ                 
ทับซ้อนกับผลประโยชน์สาธารณะได้ในอนาคต 

  หน้าท่กทับซ้อน (conflict of duty) หรือ ผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competinginterests)  
มี ๒ ประเภท 
  ๑. ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่นเป็นเจ้าหน้าที่                    
ในหน่วยงาน และเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจําหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถ
แยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้ อาจทําให้ทํางานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความ
ผิดพลาด หรือผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดยแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน 
แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่มีกําลังคนน้อย หรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้นที่สามารถ
ทํางานบางอย่างที่คนอ่ืน ๆ ทําไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กัน เพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์
ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง 
  ๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทํา
บทบาทหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ทําให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนํามาใช้เป็นประโยชน์แก่การทําบทบาท
หน้าที่ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสีย คือ ถ้านําข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลําเอียง / 
อคติต่อคนบางกลุ่มควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อน เป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบ
เดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจทําหน้าที่ต้องเป็นกลาง และกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถนํามา
จัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได ้
 
ควาัหัายและประขภทตอางารตัดงันระหว่าาประโยชน์ส่วนบุคคลงับประโยชน์ส่วนรวั 

ควาัตัดแย้า (Conflict) 
  สถานการณ์ท่ีขัดกัน ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดข้ึนเมื่อบุคคลไม่สามารถตัดสินใจกระทําอย่าง
ใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิด แนวทางปฏิบัติ หรือผลประโยชน์ 

ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interests) 
  เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับ โดยเห้นว่ามีคุณค่าที่จะสนองตอบความต้องการของตนเองหรือ
ของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆ เพ่ือสนองความต้องการทั้งหลาย 
(เพ็ญศรี วายวานนท์,2527:154) 
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ผลประโยชน์ส่วนรวัหร้อผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests) 
 

  หมายถึง สิ่งใดก็ตามที่ให้ประโยชน์สุขแก่บุคคลทั้งหลายในสังคม ผลประโยชน์สาธารณะ ยัง
หมายรวมถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม 

ควาัตัดแย้างันระหว่าาผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวั (Conflict Of Interests) 

  เป็นสถานการณ์ที่บุคคลในฐานะพนักงานหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้ตําแหน่งหรืออํานาจหน้าที่ใน
การแสวงประโยชน์แก่ตนเอง กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่งเป็นการละเมิดทางจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือความ
เสียหายต่อประโยชน์สาธารณะ คําอ่ืนที่มีความหมายถึงความขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม 
ได้แก่ การมีผลประโยชน์ทับซ้อน ความขัดกันระหว่างผลประโยชน์ของผู้ดํารงตําแหน่งสาธารณะ และรวมถึง
คอร์รัปชั่นเชิงนโยบายคอร์รัปชั่นสีเทา 
 
ประขภทตอาผลประโยชน์ทับซ้อน 

 รูปแบบพฤติกรรม และการกระทําที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปในลักษณะต่าง ๆดังนี้ 

(๑) งารรับตอาตวัญหร้อรับผลประโยชน์ 

  คือ การรับของขวัญ และความสะดวกสบายที่เกินความเหมาะสม ซึ่งอาจส่งผลต่อบุคคลในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่การรับของขวัญมีได้ในหลายรูปแบบเช่น การลดราคาของที่ซื้อให้การเลี้ยงอาหารอย่าง
ฟุ่มเฟือย ตลอดจนการให้ความบันเทิงในรูปแบบต่างๆซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่ให้เอนเอียง หรือ
เป็นไปในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญนั้น 

  ตัวอย่าาขช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ รับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชน เพ่ือช่วยให้
บริษัทตนได้รับชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ / การที่บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองคํา
มูลค่ามากกว่า ๑๐ บาท แก่เจ้าหน้าที่ในปีที่ผ่านมา และปีนี้เจ้าหน้าที่เร่งรัดคืนภาษีให้กับบริษัทนั้นเป็นพิเศษ 
โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอ่ืน ๆ เพราะคาดว่าจะได้รับของขวัญอีก / การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไปเป็นคณะกรรมการ
ของบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสาหกิจและได้รับความบันเทิงในรูปแบบต่าง ๆ จากบริษัทเหล่านั้นซึ่งมีผลต่อการให้
คําวินิจฉัย หรือข้อเสนอแนะที่เป็นธรรม หรือเป็นไปในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ต่อบริษัทผู้ให้นั้น ๆ เป็นต้น 

(๒) งารหาประโยชน์ให้ตนขอา (Self-Dealing) 

  คือ การหาประโยชน์ให้กับตนเองครอบครัว หรือพวกพ้องจากตําแหน่งหน้าที่ เป็นการใช้ตําแหน่ง
หน้าที่เพื่อตนเอง 

  ตัวอย่าาขช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อํานาจหน้าที่ ทําให้บริษัทตนเอง หรือบริษัทครอบครัว
ได้รับงานเหมาจากรัฐ หรือฝากลูกหลานเข้าทํางาน / การที่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการ จัดซื้อจัดจ้างทําสัญญาให้
หน่วยงานต้นสังกัดซื้อคอมพิวเตอร์สํานักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ / 
ผู้บริหารหน่วยงานทําสัญญาเช่ารถไปสัมมนา และดูงานกับบริษัทซึ่งเป็นของเจ้าหน้าที่หรือบริษัทที่ผู้บริหารมี
หุ้นส่วนอยู่ เป็นต้น 

(๓) งารท าาานหลัาขงา่ยณ(Post-Employment) 

  คือ การไปทํางานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยดํารง
ตําแหน่งมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง 
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  ตัวอย่าาขช่น การที่ผู้บริหารหรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานที่เกษียณแล้ว ใช้อิทธิพลที่เคยดํารง
ตําแหน่งในหน่วยงานรัฐ รับเป็นที่ปรึกษาให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสานงาน โดยอ้างว่าจะได้ติดต่อกับ
หน่วยงานรัฐได้อย่างราบรื่น / การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณ มาทํางานในตําแหน่งเดิมที่หน่วยงานโดยไม่คุ้มค่า
กับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย / การที่ผู้บริหาร หรือเจ้าหน้าที่ขององค์กรด้านเวชภัณฑ์และสุขภาพออกจาก
ราชการไปทํางานในบริษัทผลิต หรือขายยา เป็นต้น 

(๔) งารท าาานืิขึา (Outside Employment or Moonlighting) 

  คือ การเป็นที่ปรึกษาและการจ้างงานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ตําแหน่งสถานภาพการทํางาน
สาธารณะ ในการเข้าไปเป็นนายจ้างของภาคเอกชนหรือเป็นเจ้าของเอง นอกจากนี้ยังรวมถึงการใช้เวลา และ
เครื่องมือของรัฐในการทํางานพิเศษภายนอกท่ีไม่ใช่อํานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานด้วย  
 ตัวอย่าาขช่นการที่เจา้หน้าที่ของรัฐ อาศัยตําแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ เพ่ือให้
บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้น เกิดความน่าเชื่อถือกว่าบริษัทคู่แข่ง / การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ไม่ทํางานที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนืออํานาจหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงานตามกฎหมาย / การที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษที่เป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ที่
ทําบัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบ เป็นต้น 

(๕) งารรับรู้ต้อัูลภายใน (Inside Information) 

  คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นในข้อมูลลับของทางราชการ หรือนําข้อมูลไปเปิดเผย เพ่ือรับสิ่ง
ตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อ่ืน ๆ หรือนําข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือพวกพ้องใน
การแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น 

  ตัวอย่าาขช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าหมู่บ้าน จึงบอกให้ญาติพ่ี
น้องไปซื้อที่ดินบริเวณโครงการดังกล่าว เพ่ือขายให้กับราชการในราคาที่สูงขึ้น / การที่เจ้าหน้าที่หน่วยงาน
ผู้รับผิดชอบโครงข่ายโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน (Spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม
แล้วแจ้งข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก เพ่ือให้ได้เปรียบในการประมูล เป็นต้น 

(๖) งารน าทรัืย์สินตอาหน่วยาานไปใช้ชักวคราวในงิจงารท่กขป็นตอาส่วนตน 

  เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และทําให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสีย 
ประโยชน์ 
  ตัวอย่าาขช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้มีหน้าที่ขับรถยนต์ของส่วนราชการนําน้ํามันในรถไปขาย 
และนําเงินมาไว้ใช้จ่ายส่วนตน ทําให้ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณ เพ่ือซื้อน้ํามันรถมากกว่าที่ควรจะเป็น 
พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการทุจริต เบียดบังผลประโยชน์ของส่วนรวมเพ่ือประโยชน์ของตนเองและมีความผิด
ฐานลักทรัพย์ 

(๗) งารน าโครางารสาธารณะลาในขตตขล้องตันาขื้กอประโยชน์ทาางารขั้อา (Pork Barreling) 

  คือ การใช้อิทธิพลทางการเมือง เพ่ือเรียกผลตอบแทนหรือประโยชน์ต่อพ้ืนที่ที่ตนรับผิดชอบ  

  ตัวอย่าาขช่น การที่นักการเมืองในจังหวัดขอเพ่ิมงบประมาณเพ่ือนําโครงการตัดถนนสร้างสะพาน
ลงในจังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพาน / การใช้งบสาธารณะในการหาเสียง  / การที่
รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง เป็นต้น 
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ปัจจัยท่กท าให้ขงิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

  เนื่องจากคนไทยมีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ คือ ไม่สามารถแยกแยะระหว่างเรื่องส่วนตัวกับ
เรื่องส่วนรวมออกจากกันได้อย่างสิ้นเชิงมีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทางการเมือง 
หรือมีพฤติกรรมการใช้จ่ายเงินที่สุรุ่ยสุร่าย ทําให้รายรับไม่สมดุลกับรายจ่ายและมีความจําเป็นในการรักษาตัว
รอดและยึดถือค่านิยมของสังคมที่เน้นเรื่องวัตถุนิยม นอกจากนี้โครงสร้างการบริหารและระบบการตรวจสอบ
ถ่วงดุลยังไม่มีประสิทธิภาพและตัวบทกฎหมายที่มีอยู่ยังไม่ตอบสนองต่อสภาพปัญหา หรือยังไม่เพียงพอต่อการ 
“ป้องกนั” และ “ป้องปราม” ผู้ที่จะกระทําหรือคิดท่ีจะกระทําผิดที่เอ้ือต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเท่าท่ีควร 

 
 

ืฤติงรรัท่กขส่กยาต่องารั่ผลประโยชน์ทับซ้อน 

    ๑) การปฏิสัมพันธ์กับภาคเอกชน 
    ๒) การทําสัญญาจัดซื้อจัดจ้าง 
    ๓) การตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพมาตรฐานของการทํางานหรืออุปกรณ์ 
    ๔) การอนุมัติหรืออนุญาต การออกใบอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพ 
    ๕) การกระจายงบประมาณ 
    ๖) การปรับการลงโทษ 
    ๗) การให้เงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้เดือดร้อน การตัดสินข้อพิพาท 
    ๘) การรับของขวัญ ของกํานัลจากผู้ที่มาติดต่ออันเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ 
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งฎหัายท่กขง่กยวงับงารป้อางันผลประโยชน์ทับซ้อน 

  ๑. ืระราชบัญญัติประงอบรัฐธรรันูญว่าด้วยงารป้อางันและปราบปราังารทุจริต ื.ึ.
๒๕๔๒ และแง้ไตขืิกัขติัถกา (ฉบับท่ก ๓) ื.ึ. ๒๕๕๘ ัาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑กําหนดเรื่องการ
ขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสํานึก
แยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจากกันได้ หากเจ้าหน้าที่ของรัฐฝ่าฝืนให้ถือเป็น
ความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

  ๒. ประงาึคณะงรรังารป้อางันและปราบปราังารทุจริตแห่าชาติขร้กอา หลังขงณฑ์งารรับ
ทรัืย์สินหร้อประโยชน์อ้กนใดโดยธรรัดาตอาขจ้าหน้าท่กตอารัฐ ื.ึ. ๒๕๔๓ได้กําหนดว่า โดยอาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติได้กําหนด หลักเกณฑ์และจํานวนทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้
โดยธรรมจรรยา กล่าวคือ การรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

หางั่ควาัจ าขป็นต้อารับขืราะขื้กอรังาาไัตร่...จะท าอย่าาไร 

 แจ้งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ วินิจฉัย 
 มีเหตุผลรับได้ – รับไว้ 

      ไม่ควรรับ – ส่งคืน (ส่งคืนไม่ได้ มอบให้ส่วนราชการ 

ระขบ่ยบส านังนายงรัฐันตร่ว่าด้วยงารขร่กยไรตอาหน่วยาานตอารัฐ ื.ึ.2544 

ข้อ 22 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับการอนุญาตจาก
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหายว่าด้วยการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่ก ระทําการ
ดังต่อไปนี้ 

(๑) ใช้หรือแสดงตําแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการดําเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะ
เป็นการโฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์ หรือสื่ออย่าง
อ่ืนหรือด้วยวิธีการอ่ืนใด 

(๒) ใช้สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยทําการ
เรี่ยไรให้หรือกระทําในลักษณะให้ผู้นั้นอยู่ในภาวะจํายอมไม่สามารถ
ปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยทําการเรี่ยไรไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม 
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บทท่ก 2 

แนวทาางารปฏิบัติขื้กอป้อางันและแง้ไตปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน 

“ควาัตัดแย้า ระหว่าา บทบาท” (Conflict of roles) 

  หมายความว่าบุคคลดํารงตําแหน่ง ที่มีบทบาทสองบทบาทขัดแย้งกัน เช่น นายสมชายเป็น
กรรมการในการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทํางาน โดยที่บุตรสาวของนายสมชายเป็นหนึ่งในผู้สมัครสอบด้วย ซึ่งใน
กรณีนี้ถือว่าเกิด “การดํารงตําแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน” แต่ในกรณีนี้ถือว่ายัง
มิได้นําไปสู่การกระทําความผิดแต่ประการใดเช่น การสอบคัดเลือกบุคคลยังมิได้เกิดขึ้นจริง หรือมีการสอบ
เกิดขึ้นแล้ว แต่นายสมชายวางตัวเป็นกลางมิได้ช่วยเหลือบุตรสาวของตนแต่ประการใด แต่อย่างไรก็ตาม การ
ดํารงตําแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่าว ถือเป็นสถานการณ์ล่อแหลมที่อาจจูง
ใจ/ชักนําให้เกิดการกระทําถ้าเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน นายสมชายจะต้องถอนตัวออกอย่างสมบูรณ์จากการเป็น
ผู้มีส่วนในการตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละเว้นจากการให้คําปรึกษา และงดออกเสียง (Recusal) จากกรณี
สถานการณ์ตัวอย่างข้างต้น นายสมชายจึงควรจะต้องลาออกจากการเป็นกรรมการสอบคัดเลือก เพ่ือเป็นการ
ถอนตัวออกจากการเกี่ยวข้องกับสถานการณ์อันหมิ่นเหม่ต่อผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างสูง การเคลื่อนย้าย
ผลประโยชน์ส่วนตัวที่ทับซ้อนอยู่ให้ออกไป (Removal) เพ่ือให้ตนเองสามารถปฏิบัติภารกิจได้ โดยปราศจาก
อคติ วิธีการดังกล่าวนี้เป็นการปิดช่องทางมิให้เอ้ืออํานวยต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน จึงเป็นวิธีที่ดี
ที่สุดวิธีหนึ่งในการจัดการกับผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น จากกรณีตัวอย่างในข้อสอง สมชายสามารถแก้ไขปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ โดยการขอร้องให้บุตรสาวของตนถอนตัวออกจากการสอบ เพ่ือให้สมชายสามารถปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะกรรมการสอบคัดเลือก 

ัาตรงารในงารป้อางันและปราบปราังารทุจริต ตาัรัฐธรรันูญ 

 มาตรการคัดสรรคนดีเข้าสู่ตําแหน่งทางการเมือง 
 การกําหนดมาตรการป้องกันการทุจริตในตําแหน่ง 
 การเพ่ิมระบบและองค์การตรวจสอบการใช้อํานาจ 
 การมีส่วนร่วมของประชาชนในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 

 
งารง าหนดัาตรงารป้อางันงารทุจริต 
 

 การมีประมวลจริยธรรมและห้ามผลประโยชน์ทับซ้อน 
 การแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน 
 การใช้หลักโปร่งใสในการใช้อํานาจ 
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แนวทาางารปฏิบัติตนตอาขจ้าหน้าท่กตอารัฐ 
 

ตามหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีมีองค์ประกอบ 6 ประกอบ ดังนี้ 
 

1) หลังนิติธรรั 
  ได้แก่การตรากฎหมาย กฎ ข้อบังคับต่างๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม ไม่
เลือกปฏิบัติ และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตามกฎหมาย และกฎข้อบังคับเหล่านั้น โดยถือว่าเป็นการปกครอง
ภายใต้กฎหมาย มิใช่ตามอําเภอใจ หรือตามอํานาจของตัวบุคคล 
 
2) หลังควาัโปร่าใส 
  ได้แก่ การสร้างความไว้วางใจซึ่งกัน โดยมีการให้และการรับข้อมูลที่สะดวกเป็นจริง ทันการณ์ 
ตรงไปตรงมา มทีี่มาที่ไปที่ชัดเจนและเท่าเทียมมีกระบวนการตรวจสอบความถูกต้องชัดเจนได้ 
 
3) หลังงารั่ส่วนร่วั 
  ได้แก่ การเปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้และร่วมคิด ร่วมเสนอความเห็นในการตัดสินใจ
ปัญหาสําคัญของประเทศในด้านต่างๆ เช่น การแจ้ง ความเห็น การไต่สวนสาธารณะ การประชาพิจารณ์ การ
แสดงประชามติ นอกจากนี้ยังรวมไปถึงการร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบต่อผลของการกระทํานั้น 
 
4) หลังควาัรับผิดชอบตรวจสอบได้ 
  ได้แก่ ความรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เป็นการสร้างกลไกให้มีผู้รับผิดชอบ ตระหนักในหน้าที่ 
ความสํานึกในความรับผิดชอบต่อสังคม การใส่ใจปัญหาสาธารณะของบ้านเมือง และกระตือรือร้นในการ
แก้ปัญหาตลอดจนการเคารพในความคิดเห็นที่แตกต่างและความกล้าที่จะยอมรับผลจากการกระทําของตน 
5) หลังควาัคุ้ัค่า 
  ได้แก่ การบริหารจัดการและการใช้ทรัพยากรที่มีจํากัดให้เกิดประโยชน์คุ้มค่า เพ่ือให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 
 
6) หลังคุณธรรั 
  ได้แก่ การยึดมั่นในความถูกต้องดีงาม สํานึกในหน้าที่ของตนเอง มีความซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ 
ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และเคารพในสิทธิของผู้อื่น 
 
หลังธรรัาภิบาลและหลังคุณธรรัจริยธรรัในงารปฏิบัติาาน แนวทาางารป้อางันและปราบปราังาร
ทุจริต(ANTI CORRUPTION) 
 
  หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร (Good Governance) หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงานการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
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ธรรัาภิบาล จะั่ค าว่า integrity ค่านิยัตอาต้าราชงา I am ready  
 
I = Integrity มีศักดิ์ศรี (ยึดมั่นในความถูกต้อง สุจริต เที่ยงธรรม) 
A = Activeness ขยันตั้งใจทางาน (บริการ/แก้ไขปัญหา ปชช) 
M = Morality มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม 
R = Relevance รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม 
E = Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภาพ (คุณภาพ ดัชนี ประเมินผล) 
A = Accountability รับผิดชอบต่อผลงาน ประชาชน 
D = Democracy มีใจ/การกระทําเป็น ประชาธิปไตย (มีส่วนร่วม โปร่งใส) 
Y = Yield มีผลงาน มุ่งเน้นผลงาน เพ่ือประโยชน์สุข ของประชาชน 
 
ค่านิยั จกาัังจะค าว่า integrity ขป็นค่านิยัตอาอาค์งร 
 
สาเหตุที่ต้องมี ธรรมาภิบาล เพราะมีอํานาจมาก ก็จะโกง มาก 
 

คําว่า “ธรรมาภิบาล” มาจากภาษาอังกฤษว่า “Good Governance”  
  หมายถึง การปกครองที่ดี เพ่ือความเจริญรุ่งเรือง สันติสุขมีเสถียรภาพในวงราชการใช้ว่า “การ
บริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี” ส่วนภาคธุรกิจใช้ “Corporate Governance” การกํากับดูแลกิจการที่ดี, บรรษัท             
ภิบาล คําว่า ธรรมาภิบาล มาจากคําว่า ธรรม สนธิ กับคําว่า อภิบาล หมายถึง การปกครองด้วยคุณธรรมความดี 
การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีคําว่า “Good Governance” หมายถึง การปกครองที่ดี มีความซื่อตรงต่อกัน 
(Integrity) มั่นคงในสัญญาที่มีต่อกัน มีสัญญา (กฎกติกา มารยาท) ที่ร่วมกันทําเป็นธรม โปร่งใส รับผิดชอบในสิ่ง
ที่ทํา 
  แนวคิดของ “ธรรมาภิบาล” คือ ร่วมกันสร้าง “กฎเกณฑ์” (Norms) เป็นบรรทัดฐานในสังคม ที่มี
ระบบถ่วงดุลการใช้อํานาจของบุคคลโดยเฉพาะชนชั้นปกครอง ที่มักใช้อํานาจที่มีอยู่เพ่ือเอ้ือประโยชน์ใหักับ
ตนเองและพวกพ้อง จํากัดดุลยพินิจในการใช้อํานาจของ “ผู้นํา” ป้องกันการทําตาม “อําเภอใจ” เพ่ืออยู่ร่วมกัน
อย่างสันติสุข มั่นคง พัฒนาอย่างยั่งยืน 
  หลักธรรมาภิบาล จึงต้องมีความซื่อตรง ( Integrity) โปร่งใส (Transparency) ความรับผิดชอบ 
(Responsiveness) การรับผิดชอบในผลงาน (Accountability) เป็นธรรม/เสมอภาค (Fairness/Equity) การมี
ส่วนร่วม (Participatory) ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล (Effectiveness) และเป็นไปตามกฎ (Follow the Rule of 
Law) 
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ส่วนงารทุจริตและประืฤติัิชอบ 
 

มีลักษณะที่เข้าข่ายไดห้ลายลักษณะดังนี้ 
 

  1. การไม่ปฏิบัติตามหน้าที่ราชการที่จะต้องปฏิบัติ ได้แก่ การรวบอํานาจ การไม่มอบงานให้
ผู้ใต้บังคับบัญชา การรีดไถจากผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือซื้อตําแหน่ง/เลื่อนตําแหน่ง การแต่งตั้ง/เลื่อนขั้นเฉพาะพวก
พ้อง การปูนบําเหน็จรางวัลแต่เฉพาะพวกพ้องของตน 
  2. การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ราชการโดยมิชอบ ได้แก่ ไม่ลงโทษผู้กระทําผิดที่เป็น
พวกพ้อง ลงโทษเฉพาะคนที่ไม่ใช่พวกพ้อง ลงโทษเกินฐานความผิด ไม่รายงานข้อเท็จจริง ไม่ปฏิบัติตามกฎ 
ระเบียบ แก้ไขกฎ ระเบียบเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้ตนเอง/พวกพ้อง 
  3. การปฏิบัติเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ที่มิควรได้ ได้แก่ การเรียกรับเงิน/เรียกสินบน/
เรียกของกํานัล การช่วยเหลือสมัครพรรคพวกหรือเครือญาติการปกปิดความผิดให้พวกพ้อง การจัดทําเอกสารเท็จ
เพ่ือให้ตนเองหรือสมัครพรรคพวกได้รับประโยชน์การผูกขาดค้าขายแต่กับสมัครพรรคพวก การใช้อํานาจหน้าที่
เบียดบังเอาผลประโยชน 
 

ลังาณะตอางารทุจริตในวาราชงาร ได้แก่ 
 – การเบิกค่าใช้จ่ายจากงบประมาณอันเป็นเท็จ 
– การรั่วไหลของเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 
– การกําหนดความต้องการงบประมาณ/พัสดุที่ไม่เป็นจริง 
– เงินสินบน/สินน้ําใจจากการจัดซื้อจัดจ้าง 
– การด้อยคุณภาพของสิ่งที่ได้รับจากการใช้งบประมาณ 
– ความสูญเปล่าของการใช้งบประมาณ (ของเหลือในคลัง) 
 

“ตอให้บุคลางรทุงคนในส านังาานขตตื้นนท่กงารึกงาาััธยัึกงาา ขตต 24 ยกดถ้อปฏิบัติตาั
คู่ั้อประัวลจริยธรรัขง่กยวงับงารป้อางันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยขคร่าครัดขื้กอขสริัสร้าาอาค์งร                    
สืั.ขตต 24 ขงิดควาัโปร่าใสในงารด าขนินาานต่อไป”



 

 

    
 
 

 
 

   ภาคผนวง 
 



 

 

   

               
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 

ประัวลจริยธรรัขง่กยวงับงารปฏิบัติาานขื้กอป้อางันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ตอาต้าราชงาร 

ในส านังาานขตตื้นนท่กงารึกงาาััธยัึกงาา ขตต 24 ื.ึ. 2561 
__________________ 

 
 ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์     
ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
 

 ๑.  เป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราวที่
สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  ๒.  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอของข้าราชการ ลูกจ้างประจํา 
และลูกจ้างชั่วคราว เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 
  ๓.  ให้เกิดรูปแบบการปฏิบัติงานอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  ๔.  ทําให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างหน่วยงานและข้าราชการ ลูกจ้างประจํา และลูกจ้าง
ชั่วคราว  สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคม 
ตามลําดับ 
  ๕.  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมของหน่วายงานและข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 

หัวด ๑ 
บททักวไป 

ข้อ ๑  ในประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ 
 “ ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน”  หมายถึง ประมวล

จริยธรรมของข้าราชการ ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
 “ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค (๑) (๒)                           
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ พนักงานราชการ 
ลูกจ้างประจํา และลูกจ้างชั่วคราวในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 

“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง/ 
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 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมขัดกัน 
 “คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง 
คณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 
 “รางวัล” หมายถึง เงิน ทอง หรือสิ่งของที่ให้แก่เจ้าหน้าที่เพ่ือให้ใช้ตําแหน่งช่วยเหลือให้ได้รับ
ประโยชน์ 

 

ข้อ ๒  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เป็นผู้รักษาการตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ 
 

หัวด ๒ 
ัาตรฐานจริยธรรั 

ัาตรฐานจริยธรรัขง่กยวงับงารปฏิบัติาานขื้กอป้อางันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ส าหรับต้าราชงารในส านังาานส านังาานขตตื้นนท่กงารึกงาาััธยัึกงาา ขตต 24 

 

ข้อ ๓  ข้าราชการในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ทุกคน มีหน้าที่ดําเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
ราชการตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวม โดย  

 

๓.๑ กําหนดให้ข้าราชการทุกคนต้องปฏิบัติดังนี้ 
 

  ๑)  ข้าราชการในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ทุกคนต้องปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  
  ๒)  รายงานเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
  ๓)  กําหนดขอบเขตความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐอ่ืนๆ ทีเ่ข้ามาติดต่องานด้วย โดย
ตั้งอยู่บนฐานของความเป็นทางการ เพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกกล่าวหาการให้อภิสิทธิ์พิเศษเฉพาะคน 
  ๔)  แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลประโยชน์ในด้านธุรกิจทั้งในนามของตนเอง และในนาม
ของครอบครัว หลีกเลี่ยงจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจของครอบครัว 
  ๕)  ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่องานอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน โดยปราศจากความเกรงกลัว
อิทธิพลหรือให้อภิสิทธิ์แก่ผู้อ่ืน 
  ๖)  สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายการป้องกันการทุจริต 
และนโยบายต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
  ๗)  ขอคําปรึกษาผู้บังคับบัญชา ผู้อํานวยการกลุ่ม/หน่วย หัวหน้างานหากมีข้อสงสัย              
ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
  ๘)  จงรักภักดีต่อหน่วยงาน และมีจิตใจห้าวหาญที่ยึดผลประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน 

        ๓.๒ ห้ามข้าราชการทุกคนปฏิบัติในสิ่งต่อไปนี้ / 



 

 

-3- 
  

        ๓.๒ ห้ามข้าราชการทุกคนปฏิบัติในสิ่งต่อไปนี้  
  ๑)  รับของขวัญ ทั้งในรูปของเงิน และสิ่งของจากผู้ที่มาติดต่อ และการรับของที่ระลึก
ในกรณีการเข้าเยี่ยม ให้มอบกับหัวหน้าหน่วยงาน 
  ๒)  ห้ามรับรางวัลจากเจ้าหน้าที่รัฐอื่น ที่มาติดต่องานซึ่งตนเองได้ทําไปโดยหน้าที่ 
  ๓)  ห้ามรับรางวัลจากผู้ใด ในการละเว้นการกระทําตามหน้าที่ของตน  ซึ่งควรต้อง
กระทําตามหน้าที่ 

๔)  ห้ามรับรางวัลใด ๆ ที่เป็นการแสดงหรือการโน้มน้าวให้ละเว้นการเลือกไม่ปฏิบัติต่อ
บุคคลใดที่เกิดจากการทําหน้าที่ของตนเอง 

๕)  ห้ามกระทําโดยการจงใจหรือตั้งใจในการแก้ไขหรือกรอกข้อความทําให้เกิดความ
ผิดพลาดของข้อความในเอกสารการทํางาน 

6)  ห้ามรับของขวัญจากผู้ใดที่มาติดต่องานด้วย ไม่ว่าด้วยเหตุผลใด หรืองานเลี้ยง
สังสรรค์ตามเทศกาลใดก็ตาม 

7)  ห้ามรับจ้างหรือรับค่าตอบแทนการจ้างงานเป็นค่าล่วงเวลา เว้นแต่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้มีอํานาจ 

8)  ห้ามรับค่าธรรมเนียม  ค่าบริการจากผู้ใด จากการให้บริการตามหน้าที่ของตนเอง 
9)  ห้ามรับเงินค่าตอบแทน หรือค่าชดเชยใดๆ จากผู้รับสัญญาที่เข้ามารับโครงการใน

หน่วยงาน 
10)  ห้ามลงทุนในธุรกิจกับผู้ใด ที่ติดต่อเกี่ยวข้องงานกับตนเองอยู่ 
11)  ห้ามมีผลประโยชน์ร่วมกันกับร้านค้า เช่น เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการ เป็นต้น 

ในการซื้อของก็จากร้านค้าที่มีส่วนได้เสียนี้ ในราคาแพงและคุณภาพต่ํา 
๑2)  ห้ามรับค่าตอบแทน (commission)  หรือเงินส่วนแบ่งโดยทุจริต  (kickback)   

อ่ืนๆ จากผู้รับสัญญาที่เกิดจากการให้บริการหรือสิ่งของใดๆ 
๑3)  ห้ามรับข้อเสนอหรือรับบริการโดยไม่คิดเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  

ค่าบริการในการตบแต่งสถานที่ จากผู้ใดที่ติดต่องานอยู่ด้วย 
๑4)  ห้ามใช้ความสัมพันธ์เอาอกเอาใจแก่ผู้ใดที่ติดต่องานด้วยจนเกินเหตุอันควร ด้วย

การปฏิบัติในเชิงให้อภิสิทธิ์หรือชอบพอเป็นพิเศษ 
๑5)  ห้ามรับค่าตั๋วชมฟุตบอล ภาพยนตร์หรืออ่ืนๆจากผู้รับสัญญาของหน่วยงาน 

๑6)  ห้ามจัดประชุมอย่างเป็นทางการหรือเพ่ือจัดการต่อรองกับผู้รับสัญญาในสถานที่
ของหน่วยงาน  หรือใช้สถานที่ทํางานของผู้รับสัญญา เว้นแต่มีเหตุผลที่จําเป็นต้องทําเช่นนั้น 

๑7)  ห้ามไปหา เยี่ยมเยียนสถานที่ทํางานหรือบ้านของผู้รับสัญญาที่ติดต่องานกันอยู่ 
18)  ห้ามรับเงินกู้ยืม/ 
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18)  ห้ามรับเงินกู้ยืมไม่ว่าโดยมีประกันหรือไม่มีประกันจากผู้รับสัญญาที่ติดต่องานด้วย 
19)  ห้ามไม่ให้รับจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวใด ๆ จากผู้รับสัญญา 
๒0)  ห้ามให้ผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาแทรกแซงการทํางานตามหน้าที่ในความ

รับผิดชอบ 
๒1)  ห้ามทําลายหรือสร้างความเสื่อมเสียแก่หน่ายงาน เช่น ให้คําชี้แนะแก่ผู้รับสัญญา

ในทางท่ีตักตวงประโยชน์ หรอืชี้แนะช่องโหว่ในสัญญาให้ผู้รับสัญญา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้รับรางวัลตอบแทน
หรือไม่ได้รางวัลตอบแทนก็ตาม 

๒2)  ห้ามใช้เวลาราชการไปดูแลธุรกิจส่วนตัว 
๒3)  ห้ามใช้เวลาราชการ และเครื่องคอมพิวเตอร์ ตลอดจนระบบอินเตอร์เน็ตของ

หน่วยงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ด้วยการติดต่อซื้อ/ขายสินค้า 
๒4)  ห้ามนําข้อมูลลับของหน่วยงานไปเปิดเผย เพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ใน

รูปของเงินหรือประโยชน์อื่นใดหรือนําข้อมูลไปเปิดเผยแก่ญาติหรือพวกพ้องและแสวงหาประโยชน์จาก
ข้อมูลเหล่านั้น เช่น ข้อมูลการสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่างๆ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง 
เป็นต้น 

๒5)  ห้ามนําทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น การนํา
รถยนต์ของราชการไปใช้ส่วนตัว 

๒6)  ห้ามเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
27)  ห้ามทําหลักฐานการไปราชการเป็นเท็จ 
28)  ห้ามรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จ 

ในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ทุกกรณี 
  29)  ห้ามหน่วยงานซื้อของที่คุณภาพต่ําหรือปริมาณต่ํา ราคาสูง 
  30)  ห้ามหน่วยงานซื้อของในราคาแพงกว่าปกติ หรือแพงกว่าท้องตลาด 

หัวด ๓ 
ส่วนท่ก ๑ 

งลไงและงารบัาคับใช้ประัวลจริยธรรัขง่กยวงับงารปฏิบัติาานขื้กอป้อางันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ข้อ ๔ ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 มีหน้าที่ควบคุม กํากับ
ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึง และจริงจัง โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑) ประชุม สัมมนา เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ข้าราชการ 
๒) ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓) ดําเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและ 

ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ําเสมอ 
๔) ให้ความช่วยเหลือ/ 
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  ๔)  ให้ความช่วยเหลือ และดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ มิให้ถูกกลั่น
แกล้งหรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน การตั้ง
กรรมการสอบสวนวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 
  ๕)  อ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
 

         ข้อ ๕  ให้ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 แต่งตั้งคณะกรรมการ
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพื่อควบคุม กํากับ ให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ประกอบด้วย 
  1) ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24        เป็นประธานกรรมการ 
           2) รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ที่กํากับ ดูแล    
กลุ่มบริหารงานบุคคล                          เป็นรองประธานกรรมการ 
           3) รองผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 ทุกคน 
              เป็นกรรมการ                        
  4) ผู้อํานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม         เป็นกรรมการ 
          ๕)  นิติกร       เป็นกรรมการ/เลขานุการ  
          ๖)  ผู้อํานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน       เป็นกรรมการ/ผู้ช่วยเลขานุการ 
          ๗)  เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน                              เป็นผูช้ว่ยเลขานุการ    
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน            
ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 

 

 ข้อ ๖  คณะกรรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อน   มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 

 ๑) ควบคุม กํากับ ส่งเสริมและให้คําแนะนําในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน   

  ๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อ
ร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ส่งเรื่องให้
ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 24 เพ่ือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเร็ว  

๓)  ให้คณะกรรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหน้าที่ ขอให้บุคคล หน่วยงาน บริษัท ชี้แจง
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสาร และหลักฐานที่เก่ียวข้อง มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

๔) คุ้มครองข้าราชการ/ 
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๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นํา พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
พ.ศ. 2539 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 

ส่วนท่ก ๒ 
ระบบบัาคับใช้ประัวลจริยธรรั 

 

ข้อ ๗  การฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมของประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนตามความในหมวด ๒  เป็นความผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย พระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. 
๒๕๓๗                        ใหผู้้บังคับบัญชา พิจารณาดําเนินการทางวินัย ตามควรแก่กรณี 
  
............................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

   
 



 

 

   


