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คำนำ
เนื่ อ งจากปั ญ หาการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั่ น ที่ เ กิ ด ขึ้ น ในระบบราชการยุ ค ปั จ จุ บั น ส่ ว นหนึ่ ง เกิ ด จาก
ผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในการดารงตาแหน่งของเจ้าหน้าที่รัฐหรือที่
เราเรี ย กกัน ว่า “ผลประโยชน์ ทับ ซ้อน” จึ งถือ ได้ ว่า ปัญหาการมีผ ลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการทุจริตคอร์รัปชั่ น
ประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด้วยการใช้
อานาจในตาแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ จนทาให้เกิดการละทิ้งคุณธรรม
จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อ
ประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทาให้ประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป ไม่
ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางการเงินและทรัพยากรต่างๆ คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรม ในสังคมรวมถึงคุณค่า
อื่นๆ ด้วย
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ได้ดาเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์
ทับซ้อน ตามาตรฐาน COSO (The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way
Commission) เพื่อกาหนดมาตรการสาคัญเร่งด่วนเชิงรุกในการป้องกันการทุจริต การบริหารงานที่โปร่งใส
ตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทาผิดวินัยของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่เป็นปัญหาสาคัญและพบบ่อย
ดังนั้น เพื่อช่วยป้องกันมิให้เกิดปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๕ ในฐานะหน่วยงานซึ่งปฏิบัติงานด้านเสริมสร้างจริยธรรมในองค์กรและเป็นหน่วยงานหลัก
รวมทั้งมีบทบาทสาคัญในการติดตาม ควบคุม และดูแลให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างในสังกัดสานักงาน
ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมที่ได้กาหนดไว้ในประมวลจริยธรรม จึงได้จัดทาคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รัฐ
เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับนี้ขึ้น โดยมีสาระสาคัญเกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน ทั้งในส่วนความหมาย
รูปแบบ แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กลไกการบังคับใช้ และบทลงโทษ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบและนามายึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมที่กาหนดไว้ จากการวิเคราะห์ความเสี่ยง ๕ รายการ
อันจะนาพาหน่วยงานไปสู่ความสาเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ
ต่อไป
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1. ควำมหมำยของผลประโยชน์ทับซ้อน
“Conflict of Interest” เป็ น ภาษาต่ า งประเทศซึ่ ง มี ก ารกล่ า วถึ ง อย่ า งกว้ า งขวางในรอบหลายปี
ที่ผ่านมา โดยเฉพาะในช่วงระยะเวลาที่ประเทศไทยกาลังเผชิญกับ ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น ของผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมือง หรือผู้ดารงตาแหน่งระดับสูงในองค์กรต่างๆ ซึ่งส่งผลกระทบต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ รวมทั้งได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนโดยส่วนรวม ทาให้บรรดานักวิชาการและผู้คนในสังคมไทยต่าง
ได้ให้คาจากัดความ หรือความหมายของคาว่า “Conflict of Interest” ไว้แตกต่างกันออกไป ดังนี้
สำรำนุก รมวิก ิพ ี เ ดีย (http://th.wikipedia.org) อธิบ ายความหมายไว้ว ่า ผลประโยชน์ ท ับ
ซ้อ น (Conflict of Interest) คือ ภาวะที่บุคคลซึ่งอยู่ในสถานะที่ต้องได้รับความเชื่อถือ เช่น นักการเมือง ผู้ให้
นโยบาย หรือผู้อานวยการบริหารของบริษัท มีผลประโยชน์หรือความต้องการทั้งในทางอาชีพในบางครั้งรวมถึงเรื่อง
ส่วนตัว ที่ขัดแย้งกัน ความต้องการที่ขัดแย้งกันนี้ทาให้เกิดความลาบากในการทาหน้าที่อย่างยุติธรรม แม้ว่าจะไม่มี
หลักฐานเกี่ยวกับการกระทาที่ไม่เหมาะสม ผลประโยชน์ทับซ้อนอาจจะทาให้เกิดภาพที่ทาให้ความน่าเชื่อถือของ
บุคคลนั้น ในการกระทาที่เป็นกลางลดลง
ดร. วิทยำกร เชียงกูล ได้ให้ความหมายของคาว่า ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ผลประโยชน์ที่ทับซ้อนกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวมของผู้มีอานาจหน้าที่ที่ต้องตัดสินใจทางานเพื่อส่วนรวม ไม่ว่า
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ขององค์กรภาคธุรกิจ เอกชน และเจ้าหน้าที่ภาคประชาสังคม (Civil Society)
ผำสุก พงศ์ไพจิตร ได้อธิบายความหมายของ ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การทับซ้อนของผลประโยชน์
ของบุคคลที่มี 2 สถานะ หรือมากกว่าในเวลาเดียวกัน คือ ตาแหน่งสาธารณะและตาแหน่งในบริษัทเอกชน ซึ่งบุคคล
ดังกล่าวอาจมีความโน้มเอียงใช้อานาจและตาแหน่งสาธารณะหาผลประโยชน์ส่วนตัวหรือแสวงหาประโยชน์ ให้แก่
กลุ่มพวกพ้องของตนเองทั้งทางตรงและทางอ้อมได้อย่างง่ายดาย เช่น กรณีของนายกรัฐมนตรี หรือรัฐมนตรีมีหุ้น
หรื อ ครอบครั ว ใกล้ ชิ ด เป็ น เจ้ า ของกิ จ การ ซึ่ ง ได้ รั บ สั ม ปทานหรื อ อยู่ ใ นฐานะจะได้ รั บ สั ม ปทานธุ ร กิ จ จาก
รัฐ ขณะเดียวกันก็อยู่ในตาแหน่งสาธารณะที่เป็นผู้มีอานาจอนุมัติการให้สัมปทานธุรกิจดังกล่าวด้วย ตัวอย่างที่พบ
คือ การได้ชนะประมูลโครงการก่อสร้างขนาดใหญ่จากภาครัฐเพราะผู้ชนะประมูลมีพรรคพวกเป็นนักการเมือ ง หรือ
บริษัทที่ชนะประมูลมีนักการเมืองร่วมหุ้นอยู่เป็นหุ้นลม การชนะประมูลดังกล่าวด้วยอิทธิพลทางการเมืองจะส่งผลให้
บริษัทผู้ชนะประมูลสามารถหากาไรเกินควรได้ การคอร์รัปชั่นในโครงการขนาดใหญ่ภาครัฐได้กลายเป็นแหล่งหารายได้
จากการคอร์รัปชั่น ที่สาคัญของนักการเมืองและข้าราชการที่เกี่ยวข้อง
Dr. Michael McDonald นั ก วิ ช าการด้ า นจริ ย ธรรม แห่ ง มหาวิ ท ยาลั ย British Columbia และ
ผู้อานวยการ Centre for Applied Ethics ได้ให้คานิยามของคาว่า Conflict of Interest หมายถึง สถานการณ์ที่
บุคคล เช่น เจ้าหน้าที่รัฐ ลูกจ้าง หรือ นักวิชาชีพ มีผลประโยชน์ส่วนตัวหรือส่วนบุคคลมากพอจนเห็นได้ว่ากระทบ
ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา (ภาวะวิสัยหรือเป็นกลาง) โดยมีองค์ประกอบที่สาคัญ ๓ ประการ คือ
องค์ ป ระกอบประกำรแรก คื อ ผลประโยชน์ ส่ ว นตั ว (Private interest) หรื อ ผลประโยชน์ ส่ ว นบุคคล
(Personal interest) ซึ่งผลประโยชน์นี้อาจเป็นตัวเงินหรือทรัพย์สินอื่นๆ รวมถึงผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆที่ทาให้
ผู้ ไ ด้ รั บ พึ ง พอใจ ส่ ว นนี้ โ ดยตั ว มั น เองแล้ ว ไม่ เ สี ย หายอะไรเพราะใครๆ ก็ แ สวงหาผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั น
ทั้งนั้น เช่น การหางานใหม่ที่มีรายได้ที่ดีกว่าเก่า แต่ปัญหาจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อผลประโยชน์นี้ไปแย้งกับผลประโยชน์
ส่วนรวม
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องค์ประกอบที่สอง คือ การปฏิบัติห น้าที่ โ ดยใช้สถานะและขอบเขตอานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ห รือ
เจ้าพนักงานของรัฐโดยขาดหลักจริยธรรมพื้นฐานในวิชาชีพตน ทั้งนี้เพราะอานาจหน้าที่ที่มีอยู่เกิดจากการมีตาแหน่ง
หรือการเป็นเจ้าหน้าที่หรือเจ้าพนักงานตามกฎหมาย
องค์ประกอบสุดท้ำย คือ เมื่อผลประโยชน์ที่ขัดแย้งนั้นไปแทรกแซงการตัดสินใจ หรือการใช้วิจารณญาณ
ในทางใดทางหนึ่งเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว
จึ ง เห็ น ได้ว่าจากนิ ย ามศั พ ท์ข องนั ก วิช าการข้ างต้น สามารถสรุ ป ความหมายของผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
(Conflict of Interest) คือ ผลประโยชน์ส่วนตัวของเจ้าหน้าที่รัฐ ไปขัดแย้งกับผลประโยชน์ส่วนรวมแล้วต้องเลือก
เอาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งทาให้ตัดสินใจได้ยากในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้เกิดความเป็นธรรมและปราศจากอคติ
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2. รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ ได้แก่
1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใน
รูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสร้าง
สานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณ ของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
เจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน
2. การทาธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ตาแหน่งหน้าที่ที่ทาให้หน่วยงานทาสัญญาซื้อ
สินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดิน ของตนเองในการจัดสร้างสานักงาน
3. การทางานหลังจากออกจากตาแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมายถึง การที่
บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทางานในบริษัทเอกชนที่ดาเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ ที่ตนเองเคยมี
อานาจควบคุม กากับ ดูแล
4. การทางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัทดาเนิน
ธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการโดยอาศัย
ตาแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด ในการพิจารณาจากหน่วยงานที่
ตนสังกัดอยู่
5. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ดารงตาแหน่งสาธารณะ
ใช้ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซื้อที่ดิน
โดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพื่อทาโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพื่อเก็งกาไรและขายให้กับรัฐ
ในราคาที่สูงขึ้น
6. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s property for
private advantage) เช่น การนาเครื่องใช้สานักงานต่างๆกลับไปใช้ที่บ้าน การนารถยนต์ในราชการ
ไปใช้เพื่องานส่วนตัว
7. การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) เช่น การที่
รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะ เพื่อ
การหาเสียงเลือกตั้ง
จากรูปแบบประเภทต่างๆของปัญหาความขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม
จะเห็นว่าโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหามีสูงมากเพราะปัญหาดังกล่าวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมที่เข้า
ข่ายความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดการกับปัญหา ความขัดแย้ง
ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในการทางานของบุคคล
สาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระทาผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ
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แผนภำพรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน
การรับประโยชน์ต่างๆ
(Accepting benefits)

รับของขวัญ /เงินสนับสนุน/
เงินบริจาคจากลูกค้าของหน่วยงาน

การทาธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing)
หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts)

มีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับ
หน่วยงานต้นสังกัด

การทางานหลังจากออกจากตาแหน่ง
สาธารณะหรือหลังเกษียณ
(Post-employment)

ลาออกจากหน่วยงานเพื่อไปทางาน
ในหน่วยงานที่ดาเนินธุรกิจประเภท
เดียวกัน

การทางานพิเศษ (Outside
employment or moonlighting)

ตั้งบริษัทดาเนินธุรกิจที่แข่งขันหรือ
รับงานจากหน่วยงานต้นสังกัด

การรับรู้ข้อมูลภายใน
(Inside information)

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื่อ
ประโยชน์ของตนเอง

การใช้สมบัตขิ องหน่วยงานเพื่อ
ประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว
(Using your employer’s
property for private advantage)
การนาโครงการสาธารณะลงในเขต
เลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง
(Pork-belling)

นาทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้
ในงานส่วนตัว

รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพื้นที่
ตนเอง หรือการใช้งบสาธารณะ
เพื่อหาเสียง
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บทที่ 2
แนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อน

1. แนวทำงกำรป้องกันและแก้ไขปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อน
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(1) การกาหนดคุ ณสมบั ติ ที่ พึง ประสงค์ห รื อ คุณ สมบัติ ต้ อ งห้ า ม (Qualification and disqualification
from office) เป็นเครื่องมือที่ใช้ในการป้องกันเบื้องต้นมิให้มีโอกาสเกิดปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัว
กับผลประโยชน์ส่วนรวมในกรณีของข้าราชการการเมือง คุณสมบัติต้องห้ ามที่นานาประเทศ มักกาหนด ได้แก่
การห้าม ส.ส. หรือรัฐมนตรีต้องไม่ดารงตาแหน่ง ข้าราชการประจา และต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสัมปทาน
หรือสัญญาต่างๆกับรัฐ เป็นต้น
(2) การเปิ ด เผยข้ อ มู ล เกี่ ย วกั บ ทรั พ ย์ สิ น หนี้ สิ น และธุ ร กิ จ ของครอบครั ว ให้ ส าธารณะทราบ
(Disclosure of personal interests) เช่น การแจ้งถึงจานวนหุ้นส่ว นหรือธุรกิจส่วนตัวว่ามีอะไรบ้าง แบ่งได้เป็น
2 ประเภทคือ ประเภทแรกคือ การแจ้งทรัพย์สินหรือความต้องการส่วนบุคคลเมื่อมีข้อขัดแย้งเกิดขึ้น และประเภทที่
สอง คือ การแจ้งทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ก่อนจะมาดารงตาแหน่ง ถึงแม้วิ ธีการนี้จะไม่ใช่เครื่องมือที่แก้ปัญหาความ
ขัดแย้ง ของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมได้โดยตรง แต่อย่างน้อยการเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวก็ช่วยให้
สาธารณชนสามารถวิเคราะห์หรือมองเห็นช่องทางที่อาจจะก่อให้เกิดปัญหาได้ง่ายขึ้น
(3) การกาหนดข้อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of conduct) เป็นการสร้างกรอบเพื่อบอกถึงสิ่งที่ควรและ
ไม่ควรยึดถือเป็นหลักในการทางาน ถ้าไม่ ปฏิบัติตามไม่ถือว่าผิดทางกฎหมายแต่สามารถบ่อนทาลายความเชื่อมั่นที่
สังคมจะมีต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น และสามารถเป็นบ่อเกิดแห่งความเสื่อมศรัทธาที่ประชาชนจะมีต่อระบบราชการ
(4) ข้อกาหนดเกี่ย วกับ การทางานหลั งพ้นตาแหน่ง ในหน้าที่ท างราชการ (Post-office employment
restriction) เป็ น ข้ อก าหนดที่ มี วั ตถุ ป ระสงค์ เพื่ อป้ องกั นมิ ให้ ผู้ ที่ ด ารงต าแหน่ งในหน่ วยงานของรั ฐ น าข้ อมู ลลั บ
(Confidential information) ภายในหน่วยงานที่เขาทราบไปใช้ป ระโยชน์หลังจากการออกจากตาแหน่ งดังกล่ าว
แล้ว รวมถึงป้องกัน การใช้ สิ ทธิในการติดต่อหน่ว ยงานราชการในฐานะที่เคยดารงตาแหน่งส าคัญ ในหน่วยงาน
ราชการมาแล้ว
นอกจากแนวทางดังกล่าวข้างต้นแล้วจาเป็นต้องมีกลไกสาหรับการบังคับใช้ (Enforcement) กฎระเบียบ ที่
กาหนดขึ้น เช่น การตั้งคณะกรรมการในลักษณะองค์กรกากับดูแลเพื่อตรวจสอบให้ผู้อยู่ภายใต้กฎระเบียบดังกล่าว
ปฏิบัติตามข้อกาหนดที่บัญญัติไว้ โดยคณะกรรมการดังกล่าวต้องมีความเป็นอิสระอย่างเพียงพอเพราะในกรณีที่มี
การละเมิดกฎระเบียบที่เกิดขึ้น ก็ต้องทาหน้าที่สอบสวนข้อเท็จจริงก่อนที่จะดาเนิ นการตามมาตรการที่เกี่ยวข้อง
ต่อไป
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การสร้างการบริหารจัดการที่ดี (Good Governance) คือ ประการแรก การมุ่งเน้นความรับผิดชอบ ต่อ
สาธารณะ (Accountability) ประการที่สอง มีความโปร่งใสในการดาเนินงาน (Transparency) ซึ่งรวมถึงการที่
สาธารณชนสามารถเข้าถึงข้อมู ลต่างๆได้ ประการที่สาม การมีหลักการที่แน่นอนคงเส้นคงวาและเป็นธรรมเพื่อให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจ (predictability) ซึ่งหมายความว่ากฎเกณฑ์ต่างๆจะต้องใช้บังคับกับทุกคนอย่างเท่าเทียม
กันไม่ลาเอียง ไม่เลือกปฏิบัติ และไม่เปลี่ยนแปลงบ่อยๆจนก่อให้เกิดความสับสน และประการสุดท้าย คือ การมีส่วน
ร่วมของประชาชน (Public Participation) หมายความว่าผู้บริหารระดับสูงจะต้องเคารพในความคิดเห็นของสมาชิก
ในองค์กร กล่าวคือในการตัดสินใจด้านนโยบายนั้นจะต้องเปิดรับฟังความคิดเห็นและให้สมาชิกขององค์กรมีส่วนร่วม
ในการตัดสินใจ
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ควบคู่ไปกับ การสร้างระบบการบริห ารจัดการที่ดีก็ คือ ประการแรก การปรับปรุงกฎหมายให้ ทั นสมัย
ชัดเจน ครอบคลุ ม และสามารถตามกระแสการเปลี่ ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สั งคม และวัฒนธรรมได้ทัน
ประการที่สอง การปฏิรูปองค์กรอิสระเพื่อการตรวจสอบและปราบปรามผลประโยชน์ทับซ้อนให้มีการดาเนิ นงานที่มี
ประสิทธิภาพมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการที่เป็นอิสระ ไม่ถูกแทรกแซงจากการเมือง และเป็นผู้ที่
มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริง ประการที่สาม กาหนดหลักเกณฑ์ด้านจริยธรรมคุณธรรม (Codes of ethics)
รวมทั้งจรรยาบรรณทางวิชาชีพต่างๆ เพื่อเป็นแนวทางอันชัดเจนในการชี้นาพฤติกรรมไปในทิศทางที่ถูกต้อง กาหนด
บทลงโทษผู้ประพฤติผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพอันก่อให้เกิดการยกระดับมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของกลุ่ม
วิช าชีพให้สูงขึ้น ประการสุดท้าย ส่งเสริมภาคประชาสังคมให้เข้มแข็งเป็นองค์กรแบบเปิด สมัครใจในการรับ
สมาชิก มี ค วามเป็ น อิ ส ระในการด าเนิ น งานและมี จิ ต ส านึ ก ที่ เ สี ย สละในการท างานเพื่ อ ผลประโยชน์ ข อง
ส่วนรวม องค์กรภาคประชาสังคมเหล่านี้จะมีบทบาทสาคัญในการเคลื่อนไหวเพื่อการมีส่วนร่วมและตรวจสอบการ
ดาเนินงานของภาคสาธารณะให้ปลอดจากผลประโยชน์ทับซ้อนได้อย่างแท้จริง

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

10

2. มำตรกำรขับเคลื่อนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกำรแรก กำรกำหนดหลักเกณฑ์ทำงจริยธรรม (Codes of ethics) เพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าอะไร
คือสิ่งผิดและอะไรคือสิ่งถูกมิให้ประชาชนเกิดความสับสนเห็นผิดเป็นชอบหรือเห็นกงจักรเป็นดอกบัว
โดย
จะต้องนิยามและกาหนดมาตรฐานการกระทาต่างๆให้ชัดเจน ซึ่งวิธีการกาหนดหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมคุณธรรม
ดังกล่าวนี้ สามารถกระทาได้โดยการส่งเสริมให้ผู้ประกอบวิชาชีพมีการรวมตัวกันจัดตั้งเป็นสมาคมและส่งเสริมให้
สมาคมวิชาชีพต่างๆมีการบัญญัติเกี่ยวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หรือกาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิ ด
ปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนในแต่ละวิชาชีพ เพื่อนิยามให้หลักเกณฑ์ทางจริยธรรมมีความชัดเจน สมาชิกของแต่ละ
กลุ่มวิชาชีพสามารถนาไปปฏิบัติได้ พร้อมกับมีบทลงโทษสาหรับผู้ที่ไม่ปฏิบัติตาม
ความชั ด เจนเกี่ ย วกั บ รายละเอี ย ดของหลั ก เกณฑ์ ท างจริ ย ธรรม หรื อ บรรทั ด ฐานส าหรั บ ก ากั บ
ความประพฤติ ข องนั ก การเมื อ ง ข้ า ราชการ และผู้ เ ชี่ ย วชาญด้ า นต่ า งๆเป็ น สิ่ ง ที่ มี ค วามส าคั ญ อย่ า งยิ่ ง
เพราะหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมต่างๆเหล่านี้ เป็นแนวทางชี้แนะว่าบุคคลที่มีตาแหน่งหน้าที่ทางด้านสาธารณะนั้นควร
จะมีความประพฤติอย่างไรอะไรที่ถือเป็นพฤติกรรมที่ควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนเปิด
โอกาสให้มีการอภิปราย ถกเถียงและสร้างเป็นข้อตกลงร่วมเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมที่พึงปฏิบัติ
ประกำรที่สอง กำรถ่ำยทอด ปลูกฝังหลักเกณฑ์ทำงจริ ยธรรมคุณธรรมสู่สมำชิกของสังคม โดยผ่าน
สื่อมวลชนหรือการบรรจุ ในหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน เพื่อให้มีกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน การจัด
อบรมให้ แ ก่ ส มาชิ ก ของสมาคมวิ ช าชี พ เพื่ อ เสริ ม สร้ า งคว ามรู้ ค ว ามเข้ า ใจ การอภิ ป รายถก เ ถี ย ง
เพื่อก่อให้เกิดความกระจ่างในประเด็นที่คลุมเครือน่าสงสัย มาตรการดังกล่าวนี้ถือเป็นการถ่ายทอดและปลู กฝัง
สมาชิกของสังคมโดยผ่านช่องทางต่างๆ อันจะทาให้สมาชิกของสังคมเกิดความตระหนักถึงความสาคัญของปัญหา
ผลประโยชน์ทับซ้อน รู้สึกผิดชอบชั่วดี ตลอดจนสามารถยับยั้งตนเองและห้ามปรามผู้อื่นมิให้กระทาการอั นเป็ น
ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ สมาชิกไม่สามารถอ้างได้อีกต่อไปว่าตนทาผิดเพราะไม่ทราบ ที่สาคัญไม่น้อยไปกว่ากันก็คือการ
กาหนดบทลงโทษส าหรั บผู้ที่มีความผิ ดเกี่ยวกับวินัยอย่างชัดเจนนั้นจะช่วยลดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรื อ
พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมและไม่สามารถยอมรับได้ให้น้อยลง
ประกำรที่สำม เสริมสร้ำงควำมเข้มแข็งของภำคประชำสังคม (Strengthening the arena of civil
society) โดยการสนับสนุนให้ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ มีจิตสานึกต่อส่วนรวม อันจะนาไปสู่การรวมตัวกันจัดตั้ง
องค์ ก รแบบสมั ค รใจอย่ า งอิ ส ระ ส าหรั บ ด าเนิ น กิ จ กรรมเพื่ อ ส่ ว นรวม รวมทั้ ง ส่ ง เสริ ม สื่ อ สารมวลชน
ที่ เ ป็ น อิ ส ระในการด าเนิ น งานทั้ ง สื่ อ วิ ท ยุ โทรทั ศ น์ และหนั ง สื อ พิ ม พ์ ต่ า งมี บุ ค ลากรที่ มี ค วามรู้ ค วามสามารถ
มีจิตสานึกที่เสียสละเพื่อส่วนรวม และมีการจัดตั้งเป็นองค์กรที่เข้มแข็งซึ่งภาคประชาสังคมที่มีอานาจต่อรองสูง
ดังกล่าวนี้จะสามารถถ่วงดุลอานาจและตรวจสอบการดาเนินงานของนักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐระดับสูงได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ อันจะสามารถยับยั้งปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนของนักการเมืองและข้าราชการระดับสูงให้น้อยลงได้
ประกำรที่สี่ กำรปรับปรุงกฎหมำยรวมทั้งแก้ไขระเบียบข้อบังคับต่ำงๆของหน่วยงำน เพื่อให้บทบัญญัติ
ทางกฎหมายให้ มีนิย ามและตีกรอบความผิ ดอันเกิดจากผลประโยชน์ ทับซ้อนไว้อย่างชัดเจน มีความครอบคลุ ม
การแก้ไขข้อกฎหมายและการบังคับใช้จะต้องมิให้เกิดความลักลั่น ปิดช่องโหว่ของกฎหมาย ปรับปรุงแนวทาง และ
กระบวนการวินิจฉัยคดีให้เกิดความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายให้มากที่สุดรวมทั้งบทลงโทษในกฎหมายต่างๆให้เป็นไป ใน
แนวทางเดียวกัน
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ประกำรที่ห้ำ กำรปฏิรู ปองค์กรอิสระที่ทำหน้ำ ที่ป้องกัน และปรำบปรำมผลประโยชน์ทับ ซ้อน เช่น
คณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริตแห่ งชาติ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง
และ
ศาลยุติธรรม โดยจะต้องปฏิรูปองค์กรเหล่านี้ให้มีประสิทธิภาพในการทางาน มีบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ และ
มีคุณธรรมในการทางาน มีงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ที่เพียงพอมีกระบวนการสรรหาและแต่งตั้งกรรมการที่เป็นอิสระ
ไม่ถูกแทรกแซงทางการเมื องมีความเป็นกลาง มีกฎกติกากากับการทางานที่ชัดเจน มีเป้าหมายในการทางานที่
สามารถวัดและประเมินผลได้และมีระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ
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3. ตำรำงสรุปตัวอย่ำงโอกำสที่จะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำที่ของรัฐกลุ่มต่ำงๆ
กลุ่มอำชีพ
1.
นักการเมือง

2.
ข้าราชการ
ประจาและ
เจ้าหน้าที่
ของรัฐ

▪
▪
▪
▪
▪
ทั่วไป

กิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อปัญหำกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
การรับเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด เพื่อแต่งตั้ง หรือเลื่อนตาแหน่งข้าราชการขึ้นเป็นผู้บริหารระดับสูง
การใช้อานาจหน้าที่เพื่อให้บริษัทของตนหรือของพรรคพวกได้รับงาน/ การจ้างเหมาจากรัฐ
การใช้ข้อมูลของทางราชการเพื่อแสวงหาประโยชน์
การแต่งตั้งคนสนิท/พวกพ้องของตนเป็นกรรมการในหน่วยงานของรัฐ โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรอิสระ
ที่ทาหน้าที่ในการกากับดูแล (Regulators) สัญญาหรือสัมปทานของรัฐ
การใช้ตาแหน่งหน้าที่เลือกผลักดันโครงการที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเอง ญาติ/พวกพ้อง

▪ การนาข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือพวกพ้อง
▪ หัวหน้าหน่วยงานซึ่งครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมาก่อสร้างแต่งตั้งให้ญาติ/ คนสนิท/คนทีม่ ี
ความสัมพันธ์ฉันญาติขึ้นเป็นผู้อานวยการกองพัสดุ
▪ การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที่ตนมีอานาจ
▪ การรับผลประโยชน์หรือการเรียกร้องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบ
▪ การรับงานนอกหรือการทาธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน
▪ การทางานหลังเกษียณให้กับหน่วยงานที่มีผลประโยชน์ขัดกับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม
▪ การนารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว และในหลายกรณีมีการเบิกค่าน้ามัน
▪ การนาบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื่อการส่วนตัว
กลุ่มวิชำชีพที่เกี่ยวกับกำรตรวจสอบ ประเมินรำคำ และกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
▪ การหาผลประโยชน์จากความไม่รู้ในระเบียบและข้อมูลของทางราชการของประชาชนโดยเรียกรับเงิน
และอ้างว่าจะสามารถช่วยให้สามารถเสียค่าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ซื้อขายที่ดินในราคาที่ถูก
กว่ า ได้ ผู้ บ ริ ห ารสถาบั น การเงิ น หวัง ก้ า วหน้ าในอาชีพ จึง ได้ร ่ว มมือ และให้ค วามช่ว ยเหลือ แก่
นัก การเมือ งในการกู้ เงิน ในวงเงิน สูง ในรูปแบบการประเมินราคาหลักทรัพย์ ค้าประกันให้สูงเกิน
กว่าความเป็นจริง
▪ ผู้บริหารสถาบันการเงินใช้อานาจหน้าที่ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเสนอขายที่ดินหรือบ้านพร้อมที่ดิน ใน
โครงการของตนให้แก่ลูกค้าของสถาบันการเงิน เพื่อแลกกับความสะดวกในการทาธุรกิจกับ สถาบัน
การเงิน
▪ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาษีอากรได้เปิดสานักงานบัญชีเพื่อทาบัญชีและรับจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท จากัด
ซึ่งในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกให้บริการเฉพาะรายที่ตนเองได้รับประโยชน์จากผู้เสียภาษีเท่านั้น
▪ การกาหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค้าที่จะจัดซื้อจัดจ้า งให้บริษัทของตนหรือของพวกพ้ อง
ได้เปรียบหรือชนะในการประมูล
▪ การให้ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างแก่พรรคพวก/ญาติ เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ในการประมูลหรือการจ้าง
เหมารวมถึงการปกปิดข้อมูล เช่น การปิดประกาศหรือเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารล่าช้า หรือพ้น
กาหนดการยื่นใบเสนอราคา เป็นต้น
กลุ่มวิชำชีพอิสระ
▪ การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ประจา
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กิจกรรมที่มีควำมเสี่ยงต่อปัญหำกำรเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
▪ การใช้สิทธิในการเบิกจ่ายยาให้กับญาติแล้วนายาไปใช้ที่คลินิกส่วนตัว
▪ การรับประโยชน์จากระบบการล็อคบัตรคิวให้แก่เจ้าหน้าที่หรือญาติเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน โดยผู้มี
หน้าที่ดูแลบัตรคิวจะล็อคไว้มากกว่าที่หน่วยงานกาหนดและไปเรียกรับประโยชน์จากบัตรคิวที่ล็อคไว้
เกินเหล่านั้นจากผู้รับบริการที่ต้องการลัดคิว
กลุ่มวิชำชีพที่เกี่ยวกับกระบวนกำรยุติธรรม
▪ การเรียกรับผลประโยชน์จากการอนุญาตให้คืนของกลาง เป็นต้น
กลุ่มวิชำชีพวิชำกำร

3.
ข้าราชการ
ท้องถิ่น

▪ คณะกรรมการตรวจรับผลงานทาหน้าที่เสมื อนเป็นนายหน้าให้แก่บริษัทที่ปรึกษา โดยรับรายงานผล
การศึกษามาพิจารณาก่อนและแก้ไขในประเด็นที่คาดว่าอาจถูกคณะกรรมการคนอื่นท้วงติง รวมถึง
การเข้าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอื่น
3.1 กำรเข้ำมำดำเนินธุรกิจและเป็นคู่สัญญำกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
▪ สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นมาดาเนินธุรกิจกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตนเป็นสมาชิก
▪ ญาติ/ภรรยา (อาจไม่ได้จดทะเบียน) ของผู้บริหารท้องถิ่นเป็นคู่สัญญาหรือรับเหมางานกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
▪ สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะผู้รับมอบอานาจจากบริษัท ห้างร้าน ใน
การยื่นซองประกวดราคา
▪ สมาชิกสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นบุคคลร่วมเจรจาไกล่เกลี่ยในฐานะตัวแทนบริษัทห้างร้าน ในกรณีงาน
จ้างเหมามีปัญหา
▪ ผู้บริหารสภา/ผู้บริหารท้องถิ่นหาประโยชน์ส่วนตัวจากการเก็งกาไรจากราคาที่ดิน ทั้งในรูปของการใช้
ข้อมูลภายในไปซื้อ ที่ดินไว้ก่อน หรืออาจเป็นในรูปแบบที่กาหนดที่ตั้งโครงการในพื้นที่ที่ตนเองมีที่ดิน
อยู่เพือ่ ขายที่ดินของตนเองในราคาที่สูง
▪ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทาสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัทซึ่งเป็นของสมาชิกของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั่นเอง
▪ นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีขายสินค้าหรือบริการของบริษัทตนเองให้กับเทศบาล
3.2 กำรใช้งบประมำณหลวงเพื่อประโยชน์ส่วนตนและเพื่อหำเสียง
▪ การจัดสรรงบประมาณหรือโครงการเข้าไปในพื้นที่ของตนเอง
▪ การใช้งบประมาณราชการทาโครงการพร้อมเขียนป้ายและชื่อของผู้ ของบประมาณ ประกาศให้
ชาวบ้านทราบเพื่อเป็นการหาเสียง
▪ การที่สมาชิกสภาท้องถิ่นซึ่งมีบทบาทในการอนุมัติและตรวจสอบการใช้งบประมาณของฝ่ายบริหาร
กลับไปมีส่วนในการใช้งบประมาณส่งผลต่อ การทาหน้าที่ในการตรวจสอบและใช้ วิจารณญาณในการ
ตัดสินใจอนุมัติเอนเอียงจากความถูกต้องและประโยชน์สาธารณะ เนื่องจากต้องการงบที่เหลือจาก
การแปรญัตติไปดาเนินการในเขตพื้นที่ของตน

4. ประชาชน การเสนอให้ค่าน้าร้อนน้าชาให้แก่เจ้าหน้าที่เพื่อแลกกับการลัดคิวรับบริการ
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4. ตัวอย่ำงพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นบ่อย
1. การนาทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อธุระส่วนตัว
นา
รถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว เป็นต้น
2. การใช้อานาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทางาน
3. การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบมาตรฐาน
(spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล
4. การรั บ งานนอกแล้ ว ก่ อให้ เ กิ ดความเสี ยหายแก่ห น่ว ยงานของตน เจ้าหน้าที่ข องรัฐ อาศั ยต าแหน่ ง หน้ า ที่
ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการให้บริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่รัฐนาเวลาราชการไปทางานส่วนตัว
5. การนาบุคคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
6. การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อประโยชน์
แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น
7. การเข้าทางานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยดารงตาแหน่งมารับงาน
หรื อ เอาประโยชน์ ใ ห้ กั บ ตนเองหรื อ พวกพ้ อ ง เช่ น เคยท างานเป็ น ผู้ บ ริ ห ารหน่ ว ยงานก ากั บ ดู แ ลกิ จ การ
โทรคมนาคม แล้วไปทางานในบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์
8. การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย
9. การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
10. การให้ของขวัญหรือของกานัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มิชอบ
11. การซื้อขายตาแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่งการเลื่ อน
ระดับ ตาแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ
12. การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
13. การเรี ย กร้ อ งผลตอบแทนจากการใช้ อิ ท ธิ พ ลในต าแหน่ ง หน้ า ที่ เ พื่ อ ส่ ง ผลที่ เ ป็ น คุ ณ แก่ ฝ่ า ยใดฝ่ า ยหนึ่ ง
โดยไม่เป็นธรรม
14. การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ของตนเอง หรือผู้อื่น
15. การใช้ตาแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้อานาจหน้าที่
ทาให้ บ ริ ษัทของตนหรือครอบครั วได้งานรับเหมาของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ ายจัดซื้อจัดจ้างทาสัญญาซื้ออุปกรณ์
สานักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง
5. แนวทำงกำรปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
กำรให้ – กำรรับของขวัญและผลประโยชน์
เนื่องจากความเชื่อถือไว้วางใจของประชาชนต่อการปฏิบัติงานของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐว่าจะต้อง
ตัดสินใจและกระทาหน้าที่ โดยยึดผลประโยชน์สาธารณะเป็นหลักปราศจากผลประโยชน์ส่วนบุคคล หากข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน์ที่ทาให้มีอิทธิพลต่อการตัดสินใจ และการกระทาหน้าที่ถือว่า
เป็นการประพฤติมิชอบ จึงเป็นการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ด้วยเช่นกัน
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❖ อะไรคือของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่ใช้ในควำมหมำยนี้
- ของขวัญและประโยชน์ อื่น ใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ บริการหรืออื่นๆ ที่มี
มูลค่า) ที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐให้และหรือได้รับที่นอกเหนือจากเงินเดือน รายได้ และผลประโยชน์จาก
การจ้างงานในราชการปกติ
- ของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดสามารถตีค่าตีราคาเป็นเงิน หรืออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้
- ของขวัญที่สามารถคิดราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค้าบริโภค ความบันเทิง การต้อนรับ
ให้
ที่ พั ก การเดิ น ทาง อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ เช่ น ตั ว อย่ า งสิ น ค้ า บั ต รของขวั ญ เครื่ อ งใช้ ส่ ว นตั ว บั ต รก านั ล
บัตรลดราคาสินค้าหรือบริการ และเงิน เป็นต้น
- ของขวัญและประโยชน์อื่นใดที่คิดเป็นราคาไม่ได้ (Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใดๆหรือบริการ
ใดๆที่ไม่สามารถคิดเป็นราคาที่จะซื้อขายได้ อาทิเช่น การให้บริการส่วนตัวการปฏิบัติด้วยความชอบส่วนตน การ
เข้าถึงประโยชน์ หรือการสัญญาว่าจะให้หรือการสัญญาว่าจะได้รับประโยชน์มากกว่าคนอื่นๆ
❖ แนวทำงกำรดำเนินกำรตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน : กรณีกำรให้หรือรับของขวัญ
ในประมวลจริย ธรรมข้า ราชการพลเรือ น ประกาศคณะกรรมการป้อ งกัน และปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 และระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับ ของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 ได้กาหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
การให้หรือรับของขวัญและผลประโยชน์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐไว้ ซึ่งสามารถสรุปแนวทางสาคัญได้ ดังนี้
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องไม่รับหรือถามนาถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดนอกเหนือจากทรัพย์สินอันควร
ได้ตามกฎหมาย เว้นแต่การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาดังต่อไปนี้
1.1 การรั บ ของขวั ญ หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดจากญาติ ซึ่ ง ให้ โ ดยเสน่ ห าตามจ านวนที่ เ หมาะสมตาม
ฐานะแห่งตน
1.2 การรับ ของขวัญ หรือ ประโยชน์อื ่น ใดจากบุค คลอื ่น ซึ ่ง มิใ ช่ญ าติที ่ม ีม ูล ค่า ในการรับ จาก
แต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท
1.3 การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
2. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์ อื่นใดตามข้อ 1. ให้ใช้บังคับแก่ผู้ ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของ
รัฐมาแล้วไม่ถึง 2 ปีด้วย
3. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคั บบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชานอกเหนือจาก
กรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กันโดยการให้ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่มีมูลค่าเกิน 3,000 บาท มิได้
4. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจาก
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ข องรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ให้ตามปกติ
ประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน 3,000 บาท
5. ควรใช้ บั ต รอวยพร การลงนามในสมุ ด อวยพร หรื อ ใช้ บั ต รแสดงความยิ น ดี แ ทนการให้ ข องขวั ญ
เพื่ อ เป็ น การป้ อ งกั น การฝ่ า ฝื น กฎระเบี ย บ อี ก ทั้ ง เพื่ อ ประโยชน์ ใ นการเสริ ม สร้ า งทั ศ นคติ ใ นการประหยั ด ให้
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ

รายละเอียดต่อจากนี้เป็นข้อเสนอแนะในการพิจารณาเกี่ยวกับการให้-รับของขวัญและหรือผลประโยชน์อื่นใด
ในทางปฏิบัติ
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❖ เรำจะจัดกำรอย่ำงไร
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆมี ๓ คาถาม ที่ใช้ในการตัดสินใจว่าจะรับหรือไม่รับของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์ คือ
1) เราควรรับหรือไม่
2) เราควรรายงานการรับหรือไม่
3) เราสามารถเก็บไว้เป็นของตนเองได้หรือไม่
1. เรำควรรับหรือไม่
ตามหลักการทางจริยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที่เราไม่สามารถปฏิเสธได้หรือเป็นการรับ
ในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อย่างไรก็
ตามมีหลายโอกาสที่ไม่เป็นการเหมาะสมอย่างยิ่งที่จะรับ
1) ถ้าเป็นการให้เงินท่านจะต้องปฏิเสธไม่ว่าจะเป็นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยน
กลับมาเป็นเงิน เช่น ล็อตเตอรี่ หุ้น พันธบัตร เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมและอาจเข้าข่ายการรับสินบน
• การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งที่ควรนามาเป็นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ
- ทาไมเขาจึงเสนอให้ เช่น ให้แทนคาขอบคุณ การเสนอให้มีผลต่อการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม่
- ความประทับใจของท่านต่อของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่จะส่งผลต่อการทางานในอนาคต
• ถ้ า ท่ า นท างานอยู ่ ใ นกลุ ่ ม เสี ่ ย ง อ่ อ นไหวหรื อ อยู ่ ใ นข่ า ยที ่ ต ้ อ งได้ ร ั บ ความไว้ ว างใจเป็ น พิ เ ศษ
เช่ น งานตรวจสอบภายในและงานตรวจคุณภาพต่างๆ การจัดซื้อจัดจ้าง การออกใบอนุญาตหรื อ การ
อนุมัต/ิ อนุญาตต่างๆ ท่านจะต้องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มากกว่าบุคคลกลุ่มอื่น
2) การรับก่อให้เกิดการขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวมหรือไม่ หากการรับก่อให้เกิดความ
ขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สาธารณะแล้ว ผลประโยชน์ส่วนตนที่ได้รับกลายเป็นมีอิทธิพล
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือก่อให้เกิดข้อสงสัยต่อสาธารณชนว่าเป็นการประพฤติโดยมิชอบ
การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม เป็นตัวกระตุ้นให้เกิดการประพฤติมิชอบและ
การทุจริตคอร์รัปชั่น ในแต่ละส่วนราชการควรกาหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน์ของตนเอง โดยส่วน
ราชการ ที่อยู่ในกลุ่มปฏิบัติหน้าที่ที่เสี่ยงต่อการประพฤติมิชอบควรกาหนดนโยบายด้านนี้ อย่างเคร่งครัดมากกว่า
หน่วยงานอื่นๆ
หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู่บนพื้นฐานที่ว่า “การกระทาและการตัดสินใจใดๆจะต้อง
กระทาด้วยความเป็นกลางปราศจากการมีส่วนได้ส่วนเสียในการให้บริการ และปกป้องผลประโยชน์ของสังคมไทย
โดยรวม”
ดังนั้นองค์กรหรือบุคคลใดๆไม่ควรใช้ของขวัญหรือผลประโยชน์มาแสวงหาผลประโยชน์ให้กับ
องค์กรของตนหรือตนเองเหนือองค์กรหรือบุคคลอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้าราชการและเจ้าหน้าที่ภาครัฐมีพันธะ
ผูกพันที่จะต้องปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรมโดยกระทาและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร่งใส
ความพร้อม
รับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที่ถูกต้องเที่ยงธรรมตลอดเวลาที่มีอาชีพ รับข้าราชการ ไม่ว่าของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้น จะมีค่าเพียงเล็กน้อยก็ไม่ควรรับ เพราะก่อให้เกิดความรู้สึกผูกพันหรือพันธะกับผู้ให้ และอาจ
ก่อให้เกิดความเสื่อมศรัทธาต่อประชาชน
2. เรำต้องรำยงำนหรือไม่
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ตัดสินจากหลักการต่อไปนี้
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1) ธรรมชาติของผู้ให้ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง เช่น ประกาศคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ รวมทั้งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับของขวัญหรือประโยชน์จากคู่สัญญา/
องค์กรหรือบุคคลที่กาลังจะมาทาการค้า การสัญญาว่าจะให้ -รับกับองค์กรหรือบุคคลที่จะขอทาใบอนุญาตหรือรับ
การตรวจสอบด้านต่างๆ
2) บทบาทหน้ า ที่ ข องท่ า นในองค์ ก ร : ถ้ า ข้ า ราชการนั้ น ๆท างานในขอบข่ า ยที่ อ่ อ นไหวและต้ อ งการ
ความเชื่อถือไว้วางใจเป็นพิเศษ และหรือกลุ่มที่เกี่ยวกับการได้ประโยชน์หรือเสียประโยชน์ทั้งจากระดับองค์กร และ
ระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื้อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให้แน่ใจที่สุดว่าตัว
ท่านและองค์กรมีความเที่ยงธรรมและจะไม่ถูกตั้งข้อสงสัย แม้ว่าหน่วยงานของท่านมิได้กาหนดนโยบายเกี่ยวกับการ
ห้ามรับของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆและมิได้กาหนดให้รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน์ ท่านควรดารง
ความถูกต้องด้วยการรายงานหรือปฏิเสธที่จะรับของขวัญและหรือผลประโยชน์นั้นๆ
หลักการการกาหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื่นใดควรต้องรายงานหรือไม่ควรจะต้องให้องค์กรเก็บ รักษาไว้
หรือไม่ หรือควรตกเป็นของข้าราชการ ให้เทียบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่าน้อยกว่า 3,000 บาท ทั้งนี้ให้ปฏิบัติ
ตามประกาศคณะกรรมการป้ อ งกัน และปราบปรามการทุจ ริต แห่ งชาติ เรื่ องหลั กเกณฑ์ ก ารรั บ ทรั พ ย์สิ น หรื อ
ประโยชน์อนื่ ใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
3. เรำจะเก็บรักษำไว้เองได้หรือไม่
1) ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน 3,000 บาท
2) หากมีร าคาทางการตลาดเกิน 3,000 บาท ส่ ว นราชการต้องพิจารณาตั ดสิ นว่ าจะต้ อ งให้ เ ป็น ทรั พ ย์ สิ น
ของส่วนราชการหรือไม่
❖ กำรฝ่ำฝืนกฎนี้มีโทษอย่ำงไร
การฝ่าฝืนนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์นั้นและพร้อมฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอาจ
ถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระทั่งถึงไล่ออกขึ้ นกับความร้ายแรงของการฝ่าฝืนนอกจากนั้น หากการรับ
ของขวัญหรื อผลประโยชน์ นั้น ๆเข้าข่ายการรับสินบน ฉ้อฉลทุจริตและสามารถพิสูจน์ได้ว่าข้าราชการและหรือ
เจ้าหน้าที่ภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน์ซึ่งมีผลต่อความเป็นธรรมก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผู้ให้ โ ดย
มิชอบ หากถูกตัดสินว่าผิดจริง ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย
❖ กำรรับของขวัญและผลประโยชน์ : กุญแจแห่งควำมเสี่ยง
การรับของขวัญและผลประโยชน์ใดๆเป็นสาเหตุให้สาธารณชนรับรู้ว่ามีการปฏิบัติอย่างมีอคติ มีอิทธิพลต่อการ
ตัดสิ น ใจในการปฏิบั ติห น้ าที่ร าชการก่อให้ เกิดการทาลายความเชื่อถือ ศรัทธาของประชาชนต่อภาครัฐ และต่อ
ข้าราชการ กุญแจแห่งความเสี่ยง 2 ประการที่สาคัญ คือ
1. ความพยายามที่ จ ะหลบเลี่ ย งกฎเกณฑ์ โดยตี ค่ า ราคาของขวั ญ และหรื อ ผลประโยชน์ น้ อ ยกว่ า
ความเป็นจริง การตีค่าราคาต่ากว่าความเป็นจริงนั้นบุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู้อื่นให้คิดว่าของขวัญและหรือ
ผลประโยชน์นั้นๆมีค่าต่ากว่าที่เป็นจริงเพื่อหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทาดัง กล่าวนับว่าเป็นการคดโกงและ
หลอกลวงซึ่งเข้าข่ายฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
2. การเพิกเฉยมองข้ามความผิดและละเลยต่อผลที่เกิดขึ้น
- การรั บ ของขวั ญ และหรื อ ผลประโยชน์ ใ ดๆอาจท าให้ ติ ด เป็ น นิ สั ยอย่ า งรวดเร็ ว และก่ อ ให้ เ กิ ด
ความคาดหวังเสมอว่าจะได้รับของขวัญและหรือผลประโยชน์ใดๆในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ ทาให้เกิดความรู้สึก
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ชอบหรืออยากปฏิบัติต่อผู้รับบริการ หรือผู้รับงาน-รับจ้าง-รับเหมาฯลฯ ที่เป็นผู้ให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์โดย
อิทธิพลของความชอบหรื อประโยชน์ ต อบแทนที่ ได้รั บทาให้ มี การปฏิบั ติต อบแทนเกินกว่า มาตรฐานที่ ก าหนด
ในสถานการณ์เช่นนี้ ผู้รับจ้าง ผู้รับเหมา และหรือผู้รับจัดซื้ออาจรับรู้ผิดพลาดและเข้าใจว่าการรับจ้างต่างๆไม่ต้องทา
ในระดั บ มาตรฐานหรื อ ลดคุ ณ ค่ า การบริ ก าร นอกจากนั้ น หากเกิ ด การปฏิ บั ติ เ ป็ น วั ฒ นธรรมการท างานของ
องค์กร ข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน้าที่และละ
เว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยความรับผิดชอบซึ่งจัดได้ว่าเป็นการรับสินบน
- การแสวงหาเหตุผลเพื่อบิดเบือนความจริงมีแนวโน้มที่เป็นไปได้มากที่เราจะรับของขวัญและผลประโยชน์
โดยเฉพาะสิ่งที่ถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว่าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน์ ใดๆถือได้ว่าเป็นความผิด แต่ผู้รับ
มักจะหาเหตุผลเข้าข้างตนเองดังนี้
“ฉันรู้ว่าไม่ควรรับของดังกล่าว แต่ด้วยมารยาทจึงไม่กล้าจะปฏิเสธน้าใจหรือหากไม่รับจะเป็นการทาลายสัมพันธภาพ
ระหว่างผู้ให้กับองค์กรหรือกับตนเอง”
“คนอื่นๆก็ทาเช่นนี้ ทาไมฉันจะทาบ้างไม่ได้”
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทางาน ดังนั้นมันเป็นการยุติธรรมที่เราจะได้รางวัลผลประโยชน์พิเศษบ้าง”
“เพราะฉั น เป็ น คนพิ เ ศษจริ ง ๆ ดั ง นั้ น ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาจึ ง ชมฉั น และเป็ น เรื่ อ งธรรมดาที่ ฉั น มั ก เป็ น คนแรกเสมอ
ที่ได้รับโอกาสให้ไปฝึกอบรม/สัมมนา”
“มัน เป็น แค่ตัว อย่า งฟรีใ ห้ท ดลองใช้แ ละฉัน ก็ไ ม่คิด ว่า หน่ว ยงานของฉัน จะสั ่ง สิน ค้า ชนิด นี้ แม้ว ่า ฉัน จะให้
คาแนะนาก็ตาม”
“ฉันไม่เห็นมีกฎระเบียบใดๆเกี่ยวกับการให้ของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม่ได้ฝ่าฝืนกฎเกณฑ์ใดๆ”
ท่ า นต้ อ งระลึ ก อยู่ เ สมอว่ า เหตุ ผ ลที่ ท่ า นใช้ ก ล่ า วอ้ า งเช่ น นี้ ไม่ ส ามารถปกป้ อ งท่ า นจากการถู ก ด าเนิ น การ
ทางวินัยหากการกระทาของท่านเป็นการกระทาที่มิชอบ
❖ สถำนกำรณ์ตัวอย่ำง
หน่วยงานภาครัฐหนึ่งส่งนักทรัพยากรบุ คคลที่ทาหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง (HR procurement) ให้เข้าร่วมสัมมนา
ด้ า นทรั พ ยากรบุ ค คล เจ้ า หน้ า ที่ ผู้ นั้ น ได้ รั บ รางวั ล มู ล ค่ า 7,000 บาท จากการเป็ น ผู้ เ ข้ า ร่ ว มสั ม มนา
ที่ มี บุ ค ลิ ก เป็ น Personnel planner ซึ่ ง บริ จ าคโดยโรงงานผลิ ต สิ น ค้ า ที่ เ ป็ น คู่ ค้ า กั บ หน่ ว ยงาน เจ้ า หน้ า ที่
ได้เก็บของรางวัลนั้นไว้โดยไม่ได้รายงานหน่วยงานเนื่องจากคิดว่าเป็นรางวัลที่ตนชนะจากการเข้าร่วมกิจกรรมการ
สัมมนา
ผู้บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายที่อาจแอบแฝงมาจากการให้ และตัดสินใจว่าจะต้องมีการรายงานของ
รางวัลนั้นและลงทะเบียนเป็นของหน่วยงาน โดยให้เหตุผลว่าการปรากฏตัวของเขาในการเข้าร่วมสัมมนาเป็นเพราะ
ได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงาน ดังนั้นเป็นความชอบธรรมของหน่วยงานที่จะตัดสินว่าจะจัดการอย่างไรกับรางวัล
ชิ้นนี้เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหน้าที่มีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน ในที่สุดเจ้าหน้าที่จึงถูก
ขอร้องให้สละรางวัลแก่หน่วยงานเพื่อใช้ประโยชน์ตามความเหมาะสม

➢ โมเดลสาหรับการตัดสินใจ
ประเด็นการตัดสินใจ
เจตนารมณ์ : อะไรเป็นเจตนาของการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์
กฎ ระเบียบ : มีกฎ ระเบียบหรือนโยบายอะไรที่เกี่ยวกับการให้ของขวัญและหรือผลประโยชน์
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ความเปิดเผย : มีการเปิดเผยต่อสาธารณชนเพียงใด
คุณค่า : ของขวัญและหรือผลประโยชน์มีค่าราคาเท่าใด
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมที่เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือไม่ และมีอะไรบ้าง
อัตลักษณ์ : ผู้ให้มีอัตลักษณ์เพื่ออะไร
เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการให้ คืออะไร
❖ บทสรุป
ความเชื่อถือไว้วางใจและจริยธรรมเป็นรากฐานของการบริหารภาครัฐที่ดี เมือ่ ท่านเป็นข้าราชการและหรือเจ้าหน้าที่
ภาครัฐไม่ว่าจะสังกัดหน่วยงานใดท่านถูกคาดหวังให้ปฏิบัติหน้าที่และตัดสินใจโดยปราศจากอคติ ท่านถูกคาดหวัง
ไม่ให้แสวงหารางวัลหรื อผลประโยชน์ ในรูปแบบใดๆนอกเหนื อจากเงินเดือนและผลประโยชน์ที่รัฐ จัดให้ แม้ว่า
นโยบายของหน่ว ยงานหลายแห่ ง จะอนุญ าตให้ร ับ ของขวัญ ได้ ซึ ่ง ถือ ว่า เป็น ของที ่ร ะลึก ในโอกาสที่
เหมาะสม แต่อย่างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝ่าฝืนขอบเขตด้วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ที่
ไม่เหมาะสมจะนาไปสู่ความเสี่ยงต่อการทุจริตและทาลายชื่อเสียงของท่านรวมทั้งองค์กรของท่านเอง
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บทที่ 3
แนวทำงกำรปฏิบัติหน้ำที่เพื่อป้องกันมิให้เกิดกำรฝ่ำฝืน
บทบัญญัติ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกัน
และปรำบปรำมกำรทุจริตพ.ศ.๒๕๔๒ มำตรำ ๑๐๐
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บทที่ ๓

แนวทางการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อป้องกันมิให้เกิดการฝ่าฝืน
บทบัญญัติ พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐
องค์ประกอบของกฎหมำย
ห้ามดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม
ตามมาตรา ๑๐๐ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ ซึ่งได้บัญญัติห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดาเนินกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสีย ในสัญญาที่ทากับหน่วยงานของรัฐ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดาเนินคดี
(๒) เป็ น หุ้ น ส่ ว น หรื อ ผู้ ถื อ หุ้ น ในห้ า งหุ้ น ส่ ว น หรื อ บริ ษั ท เข้ า เป็ น คู่ สั ญ ญากั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ซึ่ ง
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมีอานาจ กากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
(๓) การรับสัมปทาน หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือ
เป็ น หุ้ น ส่ ว น หรื อเป็ น ผู้ ถือหุ้ น ในห้ างหุ้ นส่ ว น หรือบริษัทที่รับสั มปทานหรื อเข้ าเป็น คู่สั ญ ญาใน
ลักษณะดังกล่าว
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่ง
อยู่ภายใต้การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดอยู่
หรือได้ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นผู้ได้รับมอบหมาย ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิ จของ
เอกชนนั้นอาจจะมีการขัดแย้งต่อประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้น
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กำรกระทำของเจ้ำหน้ำที่รัฐที่ต้องห้ำมตำมกฎหมำย
(๑) เป็นคู่สัญญา หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วน
ท้องถิ่น ได้เข้ามาทาสัญญากับหน่วยงานรัฐ มีฐานะเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ อันเป็น
สัญญาที่จะต้องดาเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
(๒) การมีส่วนได้เสียในสัญญา หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งนายกรัฐ มนตรี รัฐมนตรี
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น จะต้องมีเจตนาประสงค์จะให้ตนได้รับ ประโยชน์หรือเลือกประโยชน์ให้กับ
บุคคลอื่น โดยการใช้อานาจหน้าที่เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับสัญญานั้นหรือการเข้าไปดาเนินกิจการใดๆ
เพื่อเป็นการป้องกันในกรณี ที่ตนอาจจะต้องเสียประโยชน์หรือได้รับความเสียหาย
(๓) การเป็นหุ้นส่วนในห้างหุ้นส่วน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช.กาหนดได้ร่วมกันลงทุนในห้างหุ้นส่วน ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนสามัญจดทะเบียน
หรือห้างหุ้นส่วนจากัด เป็นต้น และได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ โดยปฏิ บัติหน้าที่
ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐเจตนาที่จะเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น
(๔) การถื อ หุ้ น ในบริ ษั ท หมายถึ ง การที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในต าแหน่ ง นายกรั ฐ มนตรี รั ฐ มนตรี
ผู้ บ ริ ห ารส่ ว นท้องถิ่น ได้เข้าไปลงทุนโดยมีหุ้ นในบริษัท ตามทะเบียนผู้ ถือหุ้ นและบริษัทที่มี
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหุ้นอยู่นั้นได้เข้ามาเป็นคู่สัญญา กับหน่วยงานของรัฐที่เ จ้าหน้าที่ของรัฐใน
ตาแหน่งมีอานาจ กากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
(๕) รับสัมปทาน หรือคงไว้ซึ่งสัมปทาน หรือเข้าไปเป็นคู่สั ญญาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดเป็น
หุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น หรือในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท ที่รับสัมปทาน
สัญญาสัมปทาน หมายถึง สัญญาที่เอกชนได้รับอนุญาตจากรัฐให้ดาเนิน
กิจการ ต่างๆแทน ดังต่อไปนี้
• สัญญาที่รัฐอนุญาตให้เอกชนจัดทาบริการสาธารณะ
• สัญญาที่รัฐให้เอกชนร่วมลงทุนในกิจการของรัฐ
• สัญญาที่รัฐให้เอกชนแสวงหาประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ
การรับสัมปทานจากรัฐ หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ และ
ทาสัญญารับสัมปทานในสถานะเอกชน อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ไม่ว่าโดยทางตรงหรือ
ทางอ้อม
(๖) เป็นกรรมการ ที่ปรึกษาในธุรกิจเอกชน หมายถึง เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งเข้าไปมีส่วนได้เสีย
ในฐานะเป็นกรรมการหรือที่ปรึกษาในธุรกิจเอกชน
(๗) ตัวแทนในธุรกิจของเอกชน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ได้ทาการเป็นตัวแทน กับตัวการที่เป็นเอกชนในธุรกิจเอกชนอันเป็นหน้าที่
ของตัวแทนในธุรกิจเอกชน
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(๘) ในฐานะพนั ก งานหรื อ ลู ก จ้ า งในธุ ร กิ จ เอกชน หมายถึ ง การที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในต าแหน่ง
นายกรัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นได้เข้าไปเป็นพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชน

ข้อห้ำมสำหรับคู่สมรส (ภริยำหรือสำมี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องห้ามดาเนินกิจการ
ที่เป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ได้บัญญัติ
ห้ามมิ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐดาเนินกิจการใดๆ ที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม บทบัญญัติดังกล่าวยังบังคับไปถึงคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ (ภริยาหรือ
สามี) ด้วย โดยมีข้อห้าม ดังต่อไปนี้
(1) ห้ามคู่สมรส (ภริยา หรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็น คู่สัญญา หมายถึง การห้ามคู่สมรส
ของ เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งเข้ามาเป็นคู่สัญญาโดยตรงกับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้นปฏิบัติหน้าที่ ในฐานะเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจ กากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
(2) ห้ ามคู่ส มรสของเจ้ าหน้ าที่มีส่ ว นได้เสียในสัญญา หมายถึง การที่คู่ส มรสของเจ้าหน้ าที่ใน
ตาแหน่งได้อาศัยอานาจหน้าที่โดยมีเจตนาหรือความประสงค์ที่จะให้ตนได้รับประโยชน์ หรือ
เอื้อประโยชน์ต่อบุคคลอื่นๆโดยการใช้อานาจหน้าที่ของคู่สมรสไปดาเนินกิจการใดๆในสัญญา
(3) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่รัฐเป็นหุ้นส่ว นในห้างหุ้นส่วน หมายถึง การที่คู่
สมรสของเจ้ าหน้ าที่รั ฐได้ลงทุนในห้ างหุ้ นส่วนสามัญ ห้างหุ้ นส่ ว นสามัญจดทะเบียน ห้าง
หุ้นส่วนจากัดและได้เข้ามาเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐ
(4) ห้ ามคู่ส มรส (ภริ ย าหรื อสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในตาแหน่งนายกรัฐ มนตรี รัฐ มนตรี
ผู้บริหารส่วนท้องถิ่นถือหุ้นในบริษัท หมายถึง การที่คู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐเข้าไปลงทุน
โดยการมีหุ้นในบริษัทตามทะเบียนผู้ถือหุ้นและบริษัทที่มีเจ้าหน้าที่ของรัฐมีหุ้นอยู่นั้นได้เข้ามา
เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
(5) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ รับสัมปทาน หรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทาน หรือ
เข้าเป็นคู่สัญญาอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วน หรือเป็นหุ้นส่วนที่ถือ
หุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทที่ได้รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(6) ห้ามคู่สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ้าหน้าที่รัฐในตาแหน่งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหาร
ส่วนท้องถิ่นเข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะต่างๆเป็นกรรมการ เป็นที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน
หรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้ การกากับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงาน
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ของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่ หรือปฏิบัติหน้ าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดย
สภาพผลของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดแย้งกับประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ของทางราชการ
หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น

แนวทำงกำรปฏิบัติเพื่อป้องกันไม่ให้ฝ่ำฝืนบทบัญญัติ มำตรำ ๑๐๐
๑. การเตรียมตัวก่อนเข้าสู่ตาแหน่งก่อนเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ บุคคลนั้นจะต้อง ตรวจสอบตนเอง
คู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ว่าได้มีการดาเนินกิจการใดๆบ้างในขณะที่ตนเองได้อยู่ใน
สถานะของเอกชน ที่ได้ทาธุรกิจหรือทาการค้าไว้กับรัฐ โดยจะต้องตรวจสอบการเป็นคู่สัญญา
กับ รั ฐ การรั บ สั มปทานจากรัฐ หรือการเป็นกรรมการผู้ จัดการ การถือหุ้ น หรือการเป็ น
หุ้นส่วนผู้จัดการในห้างหุ้นส่วนต่างๆ ว่ามีหรือไม่ และจะต้องสารวจกิจการต่างๆของคู่สมรส
รวมไปถึงศึกษากาหมายที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ทราบก่อนเข้าสู่ตาแหน่งว่าจะต้องดาเนินการต่างๆ
เกี่ยวกับกิจการธุรกิจนั้นอย่างไร มิให้ขัดต่อบทบัญญัติของกฎหมาย

๒. การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ห รื อ การด ารงต าแหน่ ง ในระหว่ า งที่ เ ป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในต าแหน่ ง
นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู้บริหารส่วนท้องถิ่น ในขณะที่ดารงตาแหน่งตามข้างต้นจะต้องไม่
ดาเนินกิจการใดๆที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ตามที่กาหนดไว้ในมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต และการทาความเข้าใจกับคู่สมรสในหลักการของกฎหมายได้แล้ว หรือ
เกิดการเข้าใจที่ไม่ถูกต้องอาจจะเป็นการดาเนินการที่เป็นการต้องห้ามตามกฎหมาย กล่าวคือ
แม้ตนเองจะมิได้กระทาการที่กฎหมายบัญญัติว่าเป็นความผิ ดแต่ล ะเลย ไม่ใส่ ใจกับการ
ดาเนินการของคู่สมรส ทาให้คู่สมรสดาเนินกิจการต่างๆตามที่กฎหมายห้ามไว้เจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้นั้นจะต้องได้รับโทษทางอาญาที่เกิดจากการกระทาของคู่สมรส โดยจะต้องถูกระวางโทษ
จาคุก ปรับ หรือทั้งจาทั้งปรับแล้วแต่กรณี
๓. การดาเนินกิจการในภายหลังพ้นจากตาแหน่ง (พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐยังไม่ถึงสอง
ปี) มาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ได้บัญญัติห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐมิให้ดาเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์
ส่วนบุคคลและผลประโยชน์ส่วนรวม โดยห้ามดาเนินการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลาสองปีนับแต่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจากตาแหน่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐในตาแหน่งนั้นๆแล้วการห้ ามใน
ส่วนนี้ได้ห้ามการดาเนินกิจการของคู่สมรสของเจ้าหน้าที่รัฐไว้ด้วย
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กฎหมำยทีเ่ กี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและบทลงโทษ
ลำดับ
1.

กฎหมำย

ผู้ถูกบังคับใช้

บทลงโทษ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปี ถึงยี่สิบปี
หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาทหรือ
ประหารชีวิต

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

ระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี
หรือจาคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่
หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท

พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
มำตรำ ๑๒๓/๒ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือ
เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดสาหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ เพื่อกระทาการหรือไม่กระทา
การอย่างใดในตาแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวางโทษ
จาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจาคุกตลอดชีวิต และปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่
แสนบาท หรือประหารชีวิต
มำตรำ ๑๒๓/๓ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือ
เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศกระทาการหรือไม่กระทาการอย่าง ใดใน
ตาแหน่ง โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งตนได้เรียก รับ หรือยอมจะ
รับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งในตาแหน่งนั้น ต้องระวางโทษจาคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบ
ปีหรือจาคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
มำตรำ ๑๒๓/๔ ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
สาหรับตนเองหรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจ เจ้าหน้าที่
ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ
โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิทธิพลของตน ให้กระทาการหรือไม่

บุคคลทั่วไป
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ผู้ถูกบังคับใช้

กระทาการในหน้ าที่อัน เป็น คุณหรื อเป็นโทษแก่บุค คลใด ต้องระวางโทษจาคุก
ไม่เกินห้าปีหรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
มำตรำ ๑๒๓/๕ ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การ
ระหว่างประเทศ เพื่อจูงใจให้กระทาการ ไม่กระทาการ หรือประวิ งการกระทา
อันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสน
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
ในกรณีที่ผู้กระทาความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติ
บุคคลใดและกระทาไปเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มี
มาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป้องกันมิให้มีการกระทาความผิดนั้น นิติ
บุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรานี้ และต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่งเท่าแต่ไม่เกิน
สองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึง ลูกจ้าง
ตัวแทน บริษัทในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระทาการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคล
นั้น ไม่ว่าจะมีอานาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็ตาม
พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำร
ทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
มำตรำ 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดาเนินกิจการดังต่อไปนี้
2.

บทลงโทษ
ระวางโทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้งจาทั้ง
ปรับ

บุคคลทั่วไป
ระวาง
โทษจาคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาทหรือทั้งจาทั้งปรับ
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(๑) เป็ น คู่ สั ญ ญาหรื อ มี ส่ ว นได้ เ สี ย ในสั ญ ญาที่ ท ากั บ หน่ ว ยงานของรั ฐ ที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้ าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจ
กากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญ ญากับ
หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของ
รัฐซึ่งมีอานาจกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือ เข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็น
การผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือ
หุ้ น ในห้ า งหุ้ น ส่ ว นหรื อ บริ ษั ท ที่ รั บ สั ม ปทานหรื อ เข้ า เป็ น คู่ สั ญ ญาในลั ก ษณะ
ดังกล่าว
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงาน
หรื อ ลู ก จ้ า งในธุ ร กิ จ ของเอกชนซึ่ ง อยู่ ภ ายใต้ ก ารก ากั บ ดู แ ล ควบคุ ม หรื อ
ตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติ หน้าที่
ในฐานะเป็ น เจ้ าหน้ า ที่ ข องรั ฐ ซึ่งโดยสภาพของ ผลประโยชน์ของธุร กิ จ ของ
เอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือ
กระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐตาแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่ง
ให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา

ผู้ถูกบังคับใช้

บทลงโทษ

เ จ้ า ห น้ า ที่ ข อ ง รั ฐ ที่ ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร
ป.ป.ช. ประกาศกาหนดตาแหน่ง (ปัจจุบัน
เป็น
กาหนดตาแหน่งนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรี) การ ความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่ จาคุก
กระทาของคู่สมรสให้ถือว่าเป็นการกระทา ไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่น
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
บาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
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ให้นาบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการดาเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการดาเนิน
กิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

มำตรำ 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
จากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ
ข้อบังคับที่ออกโดย อาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับ
ทรั พย์ สิ น หรื อประโยชน์ อื่น ใดโดยธรรมจรรยา ตามหลั กเกณฑ์และจานวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของ
ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน
ข้อ 3 ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริ ยธรรมและยืนหยัดกระทาในสิ่งที่ถูกต้อง
และเป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(3) ต้ อ งรายงานการด ารงต าแหน่ ง ทั้ ง ที่ ไ ด้ รั บ ค่ า ตอบแทนและไม่ ไ ด้ รั บ
ค่ า ตอบแทนในนิ ติ บุ ค คลซึ่ ง มิ ใ ช่ ส่ ว นราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ องค์ ก ารมหาชน
ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐ และกิจการที่รั ฐถือหุ้นใหญ่ ต่อหัวหน้า
3.

เจ้าหน้าที่ของรัฐ

เป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
จาคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหก
หมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
31

ลำดับ

กฎหมำย

ผู้ถูกบังคับใช้

ส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่การดารงตาแหน่งนั้นๆอาจ
ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่หรืออาจทาให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหาย
ข้อ 5 ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อย
ต้องวางตน ดังนี้
(1) ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีอยู่ต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง
พรรคพวก เพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบ
หรือชัง
(2) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอานวยความ
สะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
(3) ไม่กระทาการใด หรือดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว
ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
ในกรณี มี ค วามเคลื อ บแคลงหรื อ สงสั ย ให้ ข้ า ราชการนั้ น ยุ ติ ก ารกระท า
ดังกล่าวไว้ก่อน แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัย เป็นประการใดแล้วจึง
ปฏิบัติตามนั้น

ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ
และลูกจ้างในสังกัดราชการพลเรือน

บทลงโทษ

ผิด
วินัยและถอดถอนออกจาก
ตาแหน่ง กรณีผู้ดารงตาแหน่ง
ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ ระดับสูงและนักการเมืองระดับชาติ
และลูกจ้างในสังกัดราชการพลเรือน
กระทาผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง

ผิดวินัยและถอดถอนออกจาก
ตาแหน่ง กรณีผู้ดารงตาแหน่ง
ระดับสูงและนักการเมืองระดับชาติ
กระทาผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง
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(4) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่นใน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์
ของทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อัน
จาเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาดต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์
ส่วนรวมเป็นสาคัญ
ข้ อ 6 ข้ า ราชการต้ อ งละเว้ น จากการแสวงประโยชน์ ที่ มิ ช อบโดยอาศั ย
ตาแหน่งหน้าที่ และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่ว นจน
และประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(1) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่ง ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ
ของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติ
และลูกจ้างในสังกัดราชการพลเรือน
หน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรื อไม่ก็ตาม เว้นแต่
เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
(2) ไม่ใช้ตาแหน่ง หรือกระทาการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะ
มีอคติ
(3) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดาเนินการ หรือการทานิติกรรมหรือ
สัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
หรือประมวลจริยธรรมนี้

ผิ ด
วินัยและถอดถอนออกจาก ตาแหน่ง
กรณีผู้ดารงตาแหน่ง ระดับสูงและ
นั ก การเมื อ งระดั บ ชาติ ก ระท าผิ ด
จริยธรรมอย่างร้ายแรง
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ข้อ 7 ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่าง
ตรงไปตรงมา โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(4) ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะนาให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของตนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น และต้องเร่งแก้ไขช่องว่าง ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ
ดังกล่าวโดยเร็ว
และลูกจ้างในสังกัดราชการพลเรือน
(5) ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือ
ประโยชน์อื่นใดแทนบุคคลอื่นอันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใช้ชื่อบุคคลอื่นถือ
ครองสิ่งดังกล่าวแทนตนเพื่อปกปิดทรัพย์สินของตน
ข้อ 8 ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการ
เมือง ให้บริการแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม
โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ
(5) ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูง หรือผู้มี
และลูกจ้างในสังกัดราชการพลเรือน
บุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด
ข้ อ 9 ข้ า ราชการต้ อ งปฏิ บั ติ ต ามกฎหมายว่ า ด้ ว ยข้ อ มู ล ข่ า วสารของทาง
ราชการอย่างเคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่ นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่
ได้มาจากการดาเนินงานเพื่อการในหน้าที่ และให้ ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน ข้าราชการพลเรือนสามัญ พนักงานราชการ
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยอย่างน้อยต้อง และลูกจ้างในสังกัดราชการพลเรือน
วางตน ดังนี้
(1) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดาเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไม่ใช่การปฏิบัติ
หน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น

ผิ ด
วินัยและถอดถอนออกจาก ตาแหน่ง
กรณีผู้ดารงตาแหน่ง ระดับสูงและ
นั ก การเมื อ งระดั บ ชาติ ก ระท าผิ ด
จริยธรรมอย่างร้ายแรง

ผิ ด วิ นั ย แ ล ะ ถ อ ด ถ อ น อ อ ก จ า ก
ต า แ ห น่ ง ก ร ณี ผู้ ด า ร ง ต าแหน่ ง
ระดับสู งและนักการเมืองระดับชาติ
กระทาผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

บทที่ 5
หน่วยงำนที่รับเรื่องร้องเรียนและขั้นตอนกำรดำเนินกำร
กรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
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1. หน่วยงำนทีร่ ับเรื่องร้องเรียนกรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อน
หากพบเห็ น เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ มี พ ฤติ ก รรมที่ จ ะน าไปสู่ ก ารทุ จริ ต ต่ อ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ ห รื อ
มีพฤติกรรมที่เป็นการขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม สามารถดาเนินการแจ้ง
หน่วยงานต่างๆได้ ดังต่อไปนี้
1. หน่วยงานต้นสังกัดของผู้กระทาความผิด
ร้องเรียนผ่านคณะกรรมการจริยธรรมประจาส่วนราชการหรือหัวหน้าส่วนราชการที่ตนสังกัด
2. สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
ที่อยู่ : ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี
(อาคารบี) ชั้น 5 เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ
10210
โทรศัพท์ : 0-2141-9100 หรือ 1676 โทรสาร : 0-2143-8341
เวปไซต์ : http://www.ombudsman.go.th
3. ศูนย์ดารงธรรม กระทรวงมหาดไทย
ที่อยู่ : กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค์ กรุงเทพฯ 10200
โทรศัพท์ : 0-2222-1141 ถึง 55
โทรศัพท์สายด่วน : 1567
เวปไซต์ : http://www.damrongdhama.moi.go.th
4. ศาลปกครอง
ที่อยู่ : เลขที่ 120 หมู่ที่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ : 0 2141 1111
โทรศัพท์สายด่วน : 1355
เวปไซต์ : http://www.admincourt.go.th
5. สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.)
ที่อยู่ : เลขที่ 361 ถ.นนทบุรี ต.ท่าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรือ ตู้ ปณ. 100
เขตดุสิต กทม.
โทรศัพท์ : 0 2528 4800-4849
เวปไซต์ : https://www.nacc.go.th
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6. สานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ที่อยู่ : ถนนพระรามที่ 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 0-2271-8000
เวปไซต์ : http://www.oag.go.th
7. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
ที่อยู่ : 47/101 ถ.ติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์ : 02-547-1711
เวปไซต์ : http://www.fact.or.th
8. ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงการคลัง
ที่อยู่ : สานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท
กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 02-126-5800 ต่อ 2634
เวปไซต์ : acoc.mof.go.th
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2. ขั้นตอนกำรดำเนินกำรกรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เป็น ผลประโยชน์ทับซ้อนหรือกำรฝ่ำฝืนประมวล
จริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน
คณะกรรมกำรจริยธรรม
ประจำส่วนรำชกำร
เมื่อพบเห็นพฤติกรรม
ไม่ฝ่ำฝื นประมวล

ที่นำไปสูก่ ำรมี

ส่งเรื่ อง

ผลประโยชน์ทบั ซ้ อน

ยุตเิ รื่ อง

จริยธรรม

หรื อมีกำรฝ่ ำฝื น
ประมวลจริยธรรม
หัวหน้ ำส่วนรำชกำร
สัง่ กำร

รำยงำน

กลุม่ งำนคุ้มครองจริยธรรม
(ประมวลเรื่ อง สืบสวนและสรุป
ข้ อเท็จจริง ข้ อกฎหมำย และ

ฝ่ ำฝื นประมวล
จริยธรรม

-โทษทำงวินยั
- ว่ำกล่ำวตักเตือน
- ทำทัณฑ์บน
- ให้ รับกำรพัฒนำ

ควำมเห็น)

ข้อสังเกต : หากมีการร้องเรียนไปที่คณะกรรมการจริยธรรม คณะกรรมการจริยธรรมต้องส่งเรื่องให้หัวหน้าส่วน
ราชการ เนื่องจากคณะกรรมการฯไม่มีอานาจหน้าที่ในการบังคับบัญชาสั่งการกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม
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 ขั้นตอนกำรดำเนินกำร
1. เมื่อพบเห็ นว่าเจ้ าหน้ าที่ของรั ฐคนใดมีพฤติกรรมที่นาไปสู่ การมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีการฝ่ าฝื น
ประมวลจริยธรรม สามารถร้องเรียนหรือแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการหรือคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาได้
2. คณะกรรมการจริ ย ธรรมและหั ว หน้ าส่ ว นราชการได้รับเรื่ องร้ อ งเรียนแล้ ว จะสั่ ง การไปยั งกลุ่ ม งาน
คุ้มครองจริยธรรมให้ดาเนินการสืบสวน รวบรวมและสรุปข้อเท็จจริง รวมทั้งข้อกฎหมายและความเห็นต่างๆ
แล้วรายงานต่อหัวหน้าส่วนราชการพิจารณาตัดสิน
3. หัวหน้าส่วนราชการพิจารณาและวินิจฉัย แล้วหากเป็นการฝ่าฝืน ประมวลจริยธรรมจริง หัวหน้าส่วน
ราชการจะสั่งการให้มีการลงโทษทางวินัย ว่ากล่าวตักเตือน ทาทัณฑ์บน ให้รับการพัฒนา แล้วแต่กรณีหรือหาก
วินิจฉัยแล้วการกระทานั้นไม่ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ก็ให้สั่งยุติเรื่อง

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

บทที่ 6
มำตรกำรในกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ของ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๕
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มำตรกำรในกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของสำนักงำนเขตพื้นทีก่ ำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๕
----------------------เพื่อเป็นการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
และเป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่ไม่ให้มีการแสวงหาผลประโยชน์ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาเขต ๕ ตามรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง และการจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ จึงได้กาหนดมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ตามการจัดการความเสี่ยง ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ดังนี้
มำตรกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. กำรเบียดบังเวลำรำชกำรไปทำธุรกิจส่วนตัว
๑.๑ ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
ทุกคน ต้องลงเวลาการมาปฏิบัติราชการ และกลับ ด้วยระบบการสแกนใบหน้า
๑.๒ ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
ทุกคน กรณีเดินทางไปราชการและการจัดประชุมของส่วนราชการต่างๆ จะต้องจัดส่งแบบรายงานขอไปราชการ
โดยให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติตามลาดับชั้น และส่งเอกสารให้กลุ่มอานวยการทราบก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วัน
๒. กำรเบิกค่ำตอบแทนนอกเวลำโดยไม่ปฏิบัติจริง
๒.๑ ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
ต้องได้รับอนุมัติจากผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ หรือรองผู้อานวยการฯ
ก่อนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ โดยให้พิจารณาเฉพาะช่วงเวลาที่จาเป็นต้องอยู่ปฏิบัติงานนอกเวลา
ราชการในครั้งนั้นๆ เพื่อประโยชน์ของงานราชการเป็นสาคัญ และให้คานึงถึงความเหมาะสมสอดคล้องกับ
ระบบ และวิธีการจัดการงบประมาณแบบมุ่งเน้นผลงานตามกลยุทธ์ ตัวชี้วัด ของสานักงานฯ
๒.๒ กรณีข้าราชการได้รับคาสั่งให้เดินทางไปราชการตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการอนุมัติให้เดินทางไปราชการและการจัดการประชุมของทางราชการ พ.ศ.๒๕๒๔ ไม่มีสิทธิได้รับเงิน
ตอบแทน เว้นแต่ได้รับอนุมัติให้ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการก่อนการเดินทาง เมื่อการเดินทางไปราชการนั้น
เสร็จสิ้นและกลับถึงที่ตั้งสานักงานในวันใด หากจาเป็นต้องปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในวันนั้น ให้เบิกเงิน
ตอบแทนได้
๓. กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ของทำงรำชกำรในเรื่องส่วนตัว
๓.๑ ทุกกลุ่มงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ จะต้องจัดทา
แผนการใช้วัสดุอุปกรณ์
๓.๒ ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
๔. กำรนำรถยนต์ของทำงรำชกำรไปใช้ธุระส่วนตัว
๔.๑ ผู้บริหาร ข้าราชการ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ทุก
คน จะต้องเขียนรายงานการขอใช้รถยนต์ส่วนราชการ ก่อนการเดินทางไปราชการและยื่นต่อเจ้าหน้าที่ก่อน
ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ วันทาการ โดยระบุโครงการเงินงบประมาณในการเบิกค่าน้ามันเชื้อเพลิงให้ชัดเจน
๔.๒ พนักงานขับรถยนต์ทุกคน/ทุกคัน ต้องบันทึกการใช้รถตามความเป็นจริง
ทุกวัน/ทุกครั้งที่เดินทางไปราชการ และต้องมีผู้ขอใช้รถราชการ และพนักงานขับรถ ลงนามร่วมกัน ทุกวัน/
ทุกครั้ง
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๕. กำรเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในเรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
๕.๑ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ผู้ทาหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง และบุคลากรภายในหน่วยงาน เข้า
ไปเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานทั้งประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่
๕.๒ ห้ามมิให้บุคลากรภายในหน่วยงาน ใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ดาเนินงาน
โครงการที่เอื้อประโยชน์กับตนเองทั้งที่เกี่ยวกับตัวเงินและที่ไม่เกี่ยวกับตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือสิทธิประโยชน์
ทุกรูปแบบ
๕.๓ หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ เจ้าหน้าที่พัสดุ และคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ
จะต้องลงนามแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างทุกวิธีของหน่วยงาน (ตามแบบฟอร์มแนบท้าย
ประกาศฯ) ในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ระหว่าง ผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะ
ประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์
กลไก ในกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. กำรเบียดบังเวลำรำชกำรไปทำธุรกิจส่วนตัว
๑.๑ กลุม่ อานวยการ จัดทารายงานการมาปฏิบัติราชการจากระบบสแกนใบหน้า
๑.๒ ผู้อานวยการกลุ่มฯ /รองผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา ที่กากับดูแลแต่ละกลุ่ม
๑.๓ กลุ่มอานวยการจัดทาสถิติการมาปฏิบัติราชการของข้าราชการ บุคลากร และ
จัดพิธีมอบเกียรติบัตรประกาศยกย่องคุณความดีให้กับบุคลากรที่มาปฏิบัติงานอย่างสม่าเสมอ ไม่สาย ไม่ลา
๑.๔ สร้างจิตสานึก และค่านิยมในการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่
๒. กำรเบิกค่ำตอบแทนนอกเวลำโดยไม่ปฏิบัติจริง
๒.๑ ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามระเบียบการ
เบิกจ่ายการเงินและการคลัง อย่างเคร่งครัด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทน
การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ พ.ศ.๒๕๕๐ และเป็นไปตามข้อสั่งการของนายกรัฐมนตรี
๒.๒ ควบคุม กากับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบัติตามประกาศ
หลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน การละเว้นการปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ อย่างเคร่งครัด
๒.๓ มีระบบควบคุมภายใน และตรวจสอบภายใน
2.๔ ผู้บริหารกากับ ติดตาม ควบคุม สอดส่องดูแลอย่างใกล้ชิด
๓. กำรใช้วัสดุอุปกรณ์ของทำงรำชกำรในเรื่องส่วนตัว
๓.๑ ทุกกลุ่มงานในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ จะต้องจัดทา
แผนการใช้วัสดุอุปกรณ์
๓.๒ ผู้บริหาร ข้าราชการ บุคลากร สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการประหยัดพลังงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
๓.๓ จัดทาทะเบียนควบคุมการเบิกจ่าย ยืมใช้วัสดุอุปกรณ์สานักงานอย่างเคร่งครัด
๓.๔ สร้างจิตสานึกด้านจริยธรรม คุณธรรม ค่านิยม และวัฒนธรรมองค์กรที่ดี
๔. กำรนำรถยนต์ของทำงรำชกำรไปใช้ธุระส่วนตัว
๔.๑ จัดทาคู่มือการใช้รถราชการเพื่อป้องกันความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจ
เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
๔.๒ มีการควบคุมการใช้งาน และการเบิกจ่ายน้ามันเชื้อเพลิง โดยกาชับเจ้าหน้าที่
(พนักงานขับรถ) ให้ลงบันทึกการใช้รถยนต์อย่างเคร่งครัด และรายงานต่อผู้บังคับบัญชาทุกครั้ง

คู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

42

๔.๓ ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ/รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา ที่
กากับดูแลกลุ่มอานวยการ สอดส่องดูแล การใช้รถยนต์อย่างเคร่งครัด ตามระเบียบสานกนายกรัฐมนตรีว่าด้วย
รถราชการ พ.ศ.๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
๔.๔ ให้ความรู้เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนแก่เจ้าหน้าที่ทุกระดับ ในการประชุม
บุคลากรทุกครั้ง
๕. กำรเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในเรื่องกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
๕.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา/วิเคราะห์แผนการจัดซื้อจัดจ้าง และเชิญผู้มี
ความรู้ ความชานาญ มาร่วมกาหนดรายละเอียดคุณลักษณะ หรือจัดทาหนังสือให้สานักงานโยธาธิการจังหวัด
จัดทารูปแบบรายการปรับปรุง ซ่อมแซม ต่อเติม
๕.2 กาหนดแผนการจัดซื้อจัดจ้าง/แผนผังขั้นตอน และรอบระยะเวลาการจัดซื้อ
จัดจ้าง และผู้รับผิดชอบที่ชัดเจน
๕.๓ ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ บุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ
โปร่งใส การเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
๕.๔ ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับ
ซ้อน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
๕.๕ เลือกวิธีการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส และคานึงถึงประโยชน์สูงสุดต่อทาง
ราชการ เช่น การเปิดประมูลหลายช่องทาง การเปรียบเทียบราคา และคุณภาพ
๕.๖ อบรมความรู้เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ผู้รับผิดชอบการจัดซื้อจัดจ้าง/
ผู้ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง และเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการปฏิบัติงานให้ยืดถือประโยชน์ส่วนรวม มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริตและรับผิดชอบ
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แบบแสดงควำมบริสุทธิ์ใจในกำรจัดซื้อทุกวิธี
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๕
ในกำรเปิดเผยข้อมูลควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ของหัวหน้ำเจ้ำหน้ำที่พัสดุ เจ้ำหน้ำที่พัสดุ
และคณะกรรมกำรตรวจรับพัสดุ
----------------------------------ข้าพเจ้า ................................................................................................................ (หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)
ข้าพเจ้า ................................................................................................................ (เจ้าหน้าที่พัสดุ)
ข้าพเจ้า ................................................................................................................. (คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ)
ข้าพเจ้า ................................................................................................................. (คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ)
ข้าพเจ้า ................................................................................................................. (คณะกรรมการตรวจรับ
พัสดุ)
ขอให้คารับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ผู้ขาย ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดาเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
จิตสานึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้ เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
ตามที่ระบุไว้ในประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ว่าด้วย แนวทางในการปฏิบัติใน
หน่วยงานด้าน การจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559
หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับ ผู้ขาย ผู้เสนองาน หรือ
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกีย่ วข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที
ลงนาม ................................................................. ลงนาม ................................................................
(หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)
(เจ้าหน้าที่พสั ดุ)
ลงนาม .................................................................
(ประธานคณะกรรมการตรวจรับพัสดุ)
ลงนาม ................................................................. ลงนาม .................................................................
(คณะกรรมการตรวจรับ)
(คณะกรรมการตรวจรับ)
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แบบแสดงควำมบริสุทธิ์ใจในกำรจัดจ้ำงทุกวิธี
ของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำเขต ๕
ในกำรเปิดเผยข้อมูลควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์
ของหัวหน้ำพัสดุ เจ้ำหน้ำที่พัสดุ และคณะกรรมกำรตรวจกำรจ้ำง
----------------------------------ข้าพเจ้า ......................................................................................................(หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)
ข้าพเจ้า ......................................................................................................(เจ้าหน้าที่พัสดุ)
ข้าพเจ้า .....................................................................................................(ประธานคณะกรรมการตรวจการ
จ้าง)
ข้าพเจ้า .....................................................................................................(คณะกรรมการตรวจการจ้าง)
ข้าพเจ้า .....................................................................................................(คณะกรรมการตรวจการจ้าง)
ข้าพเจ้า .....................................................................................................(คณะกรรมการตรวจการจ้าง)
ข้าพเจ้า .....................................................................................................(คณะกรรมการตรวจการจ้าง)
ขอให้คารับรองว่าไม่มีความเกี่ยวข้องหรือมีส่วนได้ส่วนเสียไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม หรือ
ผลประโยชน์ใดๆ ที่ก่อให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์กับ ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือผู้ชนะประมูล หรือผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ และวางตัวเป็นกลางในการดาเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
จิตสานึก ด้วยความโปร่งใส สามารถให้มีผู้ เกี่ยวข้องตรวจสอบได้ทุกเวลา มุ่งประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
ตามที่ระบุไว้ในประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕ ว่าด้วยแนวทางในการปฏิบัติใน
หน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2559
หากปรากฏว่าเกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ระหว่างข้าพเจ้ากับ ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน หรือ
ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามีนิติสัมพันธ์ ข้าพเจ้าจะรายงานให้ทราบโดยทันที
ลงนาม .................................................................

ลงนาม .................................................................

(หัวหน้าเจ้าหน้าที่พัสดุ)

(เจ้าหน้าที่พัสดุ)

ลงนาม .................................................................
(ประธานคณะกรรมการตรวจการจ้าง)
ลงนาม .................................................................
ลงนาม .................................................................
(คณะกรรมการตรวจการจ้าง)

(คณะกรรมการตรวจการจ้าง)
ลงนาม .................................................................

ลงนาม .................................................................

(คณะกรรมการตรวจการจ้าง)

(คณะกรรมการตรวจการจ้าง)
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ใบขออนุญำตใช้รถส่วนกลำง
วันที่................เดือน...............................พ.ศ. ....................
เรียน ……………………………………………………….
ข้าพเจ้า...........................................................................ตาแหน่ง..........................................................
สานัก/ส่วน ......................................................................ขออนุญาตใช้รถยนต์ส่วนกลางของสานักงาน เพื่อไป
ราชการที่ ................................................................................................................... ...................เพื่อปฏิบัติ
ราชการเกี่ยวกับเรื่อง ..........................................................................................................................................
มีผู้นั่งไปในครั้งนี้จานวน.................คนโดยใช้น้ามันเชื้อเพลิงจาก.โครงการ...........................................................
........................................................... ....................................................................................................................................................................
ทั้งนี้ ขอใช้รถยนต์ในวันที่ ..............เดือน ...................................พ.ศ. ......................เวลา ....................
น. ถึงวันที่ .............เดือน ..................................พ.ศ. .............................เวลา ......................น.
ลงชื่อ......................................................ผู้ขออนุญาตใช้รถยนต์
(.....................................................)
ตาแหน่ง ......................................................
ได้ตรวจสอบแล้ว มีรถยนต์ว่างอยู่ จึงเห็นสมควรอนุญาตใช้รถยนต์หมายเลขทะเบียน ….....................
โดยมี .................................................................เป็นพนักงานขับรถยนต์
เลขไมล์ก่อนไป..................................................เลขไมล์หลังไป.............................................................
ลงชื่อ......................................................
(……………………………….)
ควำมเห็นของผู้มีอำนำจสั่งกำรให้ใช้รถยนต์
อนุญาต
ไม่อนุญาต
(ลงชื่อ) ..................................................................
(…………..…………………………………)
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เล่มที่……/……

ใบเบิกพัสดุ
ส่วนราชการ สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
วันที่………. เดือน………………………. พ.ศ. ………...
ข้าพเจ้าขอเบิกพัสดุตามรายการต่อไปนี้เพื่อใช้งาน…………………….………………………..………………………
ลาดับที่

รายการ

อนุมัติให้เบิกจ่ายได้
………………………………… ผู้สั่งจ่าย
ได้ตรวจจานวน ลงบัญชีแล้ว
……………………………….... เจ้าหน้าที่พัสดุ
ได้รับของไปถูกต้องแล้ว
(……………….………..………)
วันที่ .…./…………../………

จานวนหน่วย
ขอเบิก เบิกได้

หมายเหตุ

……….………...………………… ผู้เบิก
(……………………..……………)
ตาแหน่ง………………………………………………
ได้มอบให้……………………………………………
เป็นผู้รับของแทน…..…………………………………
(ลงชื่อ)…………….…………………………. ผู้มอบ
(ลงชื่อ)………………….…………………..ผู้รับมอบ
วันที่..............................................................................
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บรรณำนุกรม
การจัดทาคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนของสานัก งานปลัดกระทรวงการคลัง ได้จัดทาตามแนวทางของสานักงาน
คณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ (ป.ป.ช.) โดยมีกฎหมาย ระเบียบ และ
แนวทางในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
- ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542
- พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558
(ฉบับที่ 3)
- ประมวลกฎหมายอาญา
- ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
- ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. 2544
ความหมายและแนวทางในการป้องกันแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน อ้างอิงจาก
- วิจัยของมหาวิทยาลัยเกริก
- บทความทางวิชาการ ในวารสารจุลนิติ ก.ย. - ต.ค. 2552
- บรรดานักวิชาการต่างๆ เช่น ดร. วิทยากร เชียงกูล , ผาสุก พงศ์ไพจิตร
หนังสือนักการเมืองไทย : จริยธรรมผลประโยชน์ทับซ้อนการคอร์รัปชัน โดย ศาสตราจารย์ ดร.ธีรภัทร์ เสรีรังสรรค์
คู่มือ : การพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมข้าราชการพลเรือนสาหรับคณะกรรมการจริยธรรม
บทที่ 4 การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพลินตา ตันรังสรรค์. (2552). กฎหมายภายใต้หลัก Conflict
of Interest. จุลนิติ ปีที่ 6 ฉบับที่ 5, 53-78
สานักงาน ก.พ. (2552). ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of
Interest). กรุงเทพฯ: สถาบันพัฒนาข้าราชการพลเรือน.
รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชนทับซ้อน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษามัธยมศึกษาเขต ๕
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คณะผู้จัดทำ
ที่ปรึกษำ
นายธวัช แซ่ฮ่า
ผอ.สพม.๕
นางวัฒนา โคตรมี
รอง ผอ.สพม.๕
นายชูเกียรติ บุญรอด
รอง ผองสพม.๕
นายปราโมทย์ เจริญสลุง
ประธานเครือข่ายการมัธยมศึกษาจังหวัดสิงห์บุรี
นายธรรมวิทย์ ธรรมพิธี
ประธานเครือข่ายการมัธยมศึกษาจังหวัดลพบุรี
นายวินัย ปานแดง
ประธานเครือข่ายการมัธยมศึกษาจังหวัดอ่างทอง
น.ส.เฉิดฉัน จันทร์งาม ประธานเครือข่ายการมัธยมศึกษาจังหวัดชัยนาท
คณะผู้จัดทำ
นางพิศมัย สีแตง
นางนันทพร มั่นทัพ
นางอรุณี กลับดี
นางฐิตินันท์ สุวรรณหงษ์
นางสิรวลีย์ วิเศษกุลพรหม
น.ส.เกศกัญญา อยู่สุข
น.ส.อุสา กลับดี
น.ส.ประชุมพร ปานเพชร
น.ส.สุนทรี จันทร์สาราญ
น.ส.ญาณิศา แสงสว่าง
นางแสงเดือน ชุ่มใจรักษ์
นางบุณยนุช ธรรมสอาด
นางวัญชุรี ธูปบูชากร
น.ส.อุไรภรณ์ พุฒหอม
น.ส.ปาณิสรา ตุลพันธ์
นางกมลชนก ศรีภักดี
น.ส.นุชรี ด้วงสี
น.ส.พรรณทิพา ตรีธนะ
นางรุ่งนภา กลับทอง
นางริญดา สุวรรณอ่อน
นายศรัณย์ฤทธิ์ กล่อมปัญญา
นายสุชีพ วันอังคาร
นางมะยม สาลี
น.ส.มัญชุสา สอนจันทร์

ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผล
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
ศึกษานิเทศก์ ชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ
นักทรัพยากรบุคคล ชานาญการพิเศษ
นักประชาสัมพันธ์ ชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการเงินและบัญชี ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษา ชานาญการพิเศษ
นักจัดการงานทั่วไป ชานาญการพิเศษ
นิติกร ชานาญการพิเศษ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
นักวิชาการศึกษา ปฏิบัติการ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ปฏิบัติงาน
พนักงานราชการ
เจ้าหน้าที่พิมพ์ดีด
เจ้าหน้าที่ธุรการ
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