คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
จัดทําโดย

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14
กลุ่มงานบริหารงานบุคคล

คํานํา
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยม เขต 14บริหารจัดการโรงเรียนในเขตพื้นที่รับผิดชอบ
3 จังหวัด ได้แก่ ภูเก็ต พังงา ระนอง มีโรงเรียนในสังกัดทั้งสิ้น 27 แห่ง ซึ่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 14 ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกิดขึ้นในระบบราชการยุคปัจจุบันส่วนหนึ่ง
เกิดจากผลประโยชน์ขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ในการดํารงตําแหน่งของ
เจ้าหน้าที่รัฐหรือที่เราเรียกกันว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” จึงถือได้ว่าปัญหาการมีผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นการ
ทุจริตคอร์รัปชั่นประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมาย หรือ
จริยธรรม ด้วยการใช้อํานาจในตําแหน่งหน้าที่ไปแทรกแซงการใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจของเจ้าหน้าที่รัฐ
จนทําให้เกิดการละทิ้งคุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติหน้าที่สาธารณะขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง
และความเป็นธรรมจนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม และทําให้ประโยชน์หลักขององค์กร
หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป ไม่ว่าจะเป็นผลประโยชน์ทางการเงินและทรัพยากรต่างๆ คุณภาพ
การให้บริการ ความเป็นธรรม ในสังคมรวมถึงคุณค่าอื่นๆด้วย
ในฐานะที่สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 เป็นหน่วยงานซึ่งปฏิบัติงาน
ด้านเสริมสร้างจริยธรรมในองค์กรและได้จัดทําประมวลจริยธรรมของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 14 รวมทั้งมีบทบาทสําคัญในการติดตาม ควบคุม และดูแลให้ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต14ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมที่ได้กําหนดไว้ในประมวล
จริยธรรม จึงได้จัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับนี้ขึ้น โดยมีสาระสําคัญเกี่ยวข้อง
กับผลประโยชน์ทับซ้อนทั้งในส่วนความหมาย รูปแบบ แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน กลไกการ
บังคับใช้ และบทลงโทษ เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานให้กับเจ้าหน้าที่และผู้ปฏิบัติงานได้รับทราบ
และนํามายึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการฝ่าฝืนมาตรฐาน
จริยธรรมที่กําหนดไว้ เสริมสร้างจริยธรรมในเขตพื้นที่รับผิดชอบของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 14 และเผยแพร่ ภ าพลั ก ษณ์ ที่ ดี ข ององค์ ก รให้ เ ป็ น ที่ ย อมรั บ ของสั ง คม อั น จะนํ า พาหน่ ว ยงานไปสู่
ความสําเร็จตามวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติต่อไป
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บทที่ 1
ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ความหมายของผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ผลประโยชน์ทับซ้อน (conflict of interest)
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือการขัดกันของผลประโยชน์ (conflict of interest) คือ
สถานการณ์ ที่ บุ ค คลผู้ ดํ า รงตํ า แหน่ ง อั น เป็ น ที่ ไ ว้ ว างใจ เช่ น ทนายความ นั ก การเมื อ ง ผู้ บ ริ ห าร หรื อ
ผู้อํานวยการของบริษัทเอกชน หรือ หน่วยงานรัฐ ผู้ประกอบวิชาชีพครู หรือบุคคลที่มีบทบาทหลากหลาย
เกิดความขัดแย้งขึ้นระหว่างผลประโยชน์ ส่วนตัวกับผลประโยชน์ทางวิชาชีพ (professional interests) อัน
ส่งผลให้ เกิดปัญหาที่เขาไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างเป็นกลาง / ไม่ลําเอียงผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น
อาจส่งผลให้เกิดความไม่ไว้วางใจที่มีต่อบุคคลผู้นั้น ว่าเขาจะสามารถปฏิบัติงานตามตําแหน่งให้อยู่ในครรลอง
ของคุณธรรมจริยธรรมได้มากน้อยเพียงใด
ภาษาไทยใช้อยู่ 3 อย่าง คือ
1. ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
2. ผลประโยชน์ทับซ้อน
3. ผลประโยชน์ขัดกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน ความหมายของ สํานักงาน ก.พ. สถานการณ์หรือการกระทําของบุคคล
(ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จน
ส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตําแหน่งนั้น การกระทํา ดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัว
หรือไม่รู้ตัวทั้งเจตนาหรือไม่เจตนา หรือ บางเรื่อง เป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่
อย่างใดพฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่รัฐที่ต้องคํานึงถึงผลประโยชน์
สาธารณะ (ประโยชน์ ของส่วนรวม) แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงประโยชน์ของตนเองหรือพวก
พ้อง
แนวคิดของวิชาการ ให้ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนไว้ 4 ประการ ดังนี้
1. ความหมายอย่างกว้างหมายรวมถึงการปฏิบัติงานตามตําแหน่งหน้าที่ที่รับผิดชอบอย่างต่อ
หน่วยงานหรือองค์การหรือต่อส่วนรวมแต่ดําเนินการตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของตนเอง
ครอบครัว และเพื่อนฝูง
2.ผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในหน่วยงาน ภาครัฐ องค์กรธุรกิจ สถาบันการศึกษา
องค์กรพัฒนาเอกชน และองค์กรวิชาชีพต่างๆ โดยสมารถเกิดขึ้นได้ทั้งในระดับนโยบายของชาติ หน่วยงาน
ราชการ และองค์กรในระดับท้องถิ่น ดังนั้นผลประโยชน์ทับซ้อนจึงมีมูลค่าความเสียหายตั้งแต่ไม่กี่ร้อยบาทไป
/จนหมื่นล้ าน...

-2จนถึงนับหมื่นล้านบาท และในบางกรณีความเสียมิได้ปรากฏออกมาในรูปของที่เป็นวัตถุโดย แต่ยังรวมถึง
ผลประโยชน์มิใช่วัตถุอีกด้วย
3. ผลประโยชน์ทับซ้อนมิได้จํากัดเฉพาะผลประโยชน์ของ บุคคลเท่านั้น แต่ยังรวมถึงการมีอคติ
ในการตัดสินใจหรือดําเนินการอันมุ่งตอบสนองต่อผลประโยชน์ของหน่วยงานอีกหน่วยงานหนึ่งด้วย เช่น การที่
บุคคลดํารงตําแหน่งซ้อนกันในสองหน่วยงาน อันก่อให้เกิดการทําบทบาทที่ขัดแย้งกัน และมีการใช้อาํ นาจ
หน้าที่ของหน่วยงานหนึ่งไปรับผลประโยชน์ของอีกหน่วยงานหนึ่ง
4. “การฉ้อราษฎร์บังหลวง”และ“การคอร์รัปชั่น เชิงนโยบาย” (Policy Corruption) ต่างก็เป็น
รูปแบบหนึ่งของผลประโยชน์ทับซ้อน เนื่องจากทั้งสอง รูปแบบต่างเป็นการใช้ ตําแหนงหน้าที่ สําหรับมุ่ง
ตอบสนอง ต่อผลประโยชน์ส่วนตัวและ/หรือพรรคพวก
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บทที่ 2
แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ในการจัดซื้อจัดจ้างทุกครั้ง ให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการพัสดุ ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบได้ทุกเวลา วางตัวเป็นกลาง กับผู้ขาย ผู้รับจ้าง ผู้เสนองาน ผู้ชนะประมูล หรือผู้มีส่วนเกี่ยวข้องที่เข้ามามี
นิติสัมพันธ์ และให้ทุกหน่วยงานจัดทําบันทึกแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจ้างทุกวิธีตามแบบที่กําหนดไว้
2. ในการใช้รถยนต์ราชการทุกครั้ง ให้ผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับรถยนต์ราชการแนบใบบันทึกการใช้
รถยนต์ให้ผู้ใช้รถยนต์ และให้ผู้ใช้รถยนต์ราชการ บันทึกการใช้รถยนต์ และนําไปส่งให้ผู้รับผิดชอบทุกครั้ง
3. บุคลากรในหน่วยงานต้ องปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสํานึก ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้
ทุกเวลา ทั้งนี้สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 14 ได้เปิดช่องทางการร้องเรียน หรือการร้องทุกข์
บนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพิ่มอีกหนึ่งช่องทาง
4. บุคลากรในหน่วยงานดําเนินการใช้จ่ายเงิน ทรัพย์สินของราชการ โดยคํานึงถึงประโยชน์ส่วนรวม
เป็นหลัก และคํานึงถึงความถูกต้อง ยุติธรรม และความสมเหตุสมผล
5. ผู้บังคับบัญชาพึงควบคุม กํากับ ดูแล ตรวจสอบให้ผู้ปฏิบัติงานประพฤติปฏิบัติตนตามแนวทางใน
การปฏิบัติเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัดหากพบว่ามีการกระทําผิด
ต้องดําเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด
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บทที่ 3
กฎหมายที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน
พระราชบัญญัตปิ ระกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
มาตรา ๑๒๓/๒ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ของ
องค์การระหว่างประเทศ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิ
ชอบ เพื่อกระทําการหรือไม่กระทําการอย่างใดในตําแหน่งไม่ว่าการนั้นจะชอบหรือมิชอบด้วยหน้าที่ต้องระวาง
โทษจําคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหาร
ชีวิต
มาตรา ๑๒๓/๓ ผู้ใดเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศหรือเจ้าหน้าที่ของ
องค์การระหว่างประเทศกระทําการหรือไม่กระทําการอย่าง ใดในตําแหน่ง โดยเห็นแก่ทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดซึ่งตนได้เรียก รับ หรือยอมจะรับไว้ก่อนที่ตนได้รับแต่งตั้งในตําแหน่งนั้น ต้องระวางโทษจําคุกตั้งแต่ห้าปี
ถึงยี่สิบปีหรือจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต่หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
มาตรา ๑๒๓/๔ ผู้ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดสําหรับตนเอง
หรือผู้อื่นเป็นการตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือได้จูงใจ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือ
เจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิท ธิพ ลของตน ให้ก ระทํา
การหรือ ไม่ก ระทํา การในหน้า ที่อัน เป็น คุณ หรือ เป็น โทษแก่บุค คลใด ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปีหรือ
ปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๓/๕ ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐต่างประเทศ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การระหว่างประเทศ เพื่อจูงใจให้กระทําการ ไม่
กระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบด้วยหน้าที่ ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกินห้าปี หรือปรับไม่เกินหนึ่ง
แสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ
ในกรณีที่ผู้กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป็นบุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลใดและ
กระทําไปเพื่อประโยชน์ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกล่าวไม่มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อ
ป้องกันมิให้มีการกระทําความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรานี้ และต้องระวางโทษปรับตั้งแต่หนึ่ง
เท่าแต่ไม่เกินสองเท่าของค่าเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชน์ที่ได้รับ
บุคคลที่มีความเกี่ยวข้องกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ให้หมายความถึง ลูกจ้าง ตัวแทน บริษัท
ในเครือ หรือบุคคลใดซึ่งกระทําการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคลนั้น ไม่ว่าจะมีอํานาจหน้าที่ในการนั้นหรือไม่ก็
ตาม
/พระราชบัญญัติ...

-5พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดําเนินกิจการดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่กับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมี อํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ
หรือดําเนินคดี
(๓) รั บ สั ม ปทานหรื อ คงถื อ ไว้ ซึ่ ง สั ม ปทานจากรั ฐ หน่ ว ยราชการ หน่ ว ยงานของ
รั ฐ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หรื อ ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ เข้ า เป็ น คู่ สั ญ ญากั บ รั ฐ หน่ ว ยราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม
หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างใน
ธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของ ผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชน
นั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
เจ้าหน้าที่ข องรั ฐตําแหน่งใดที่ต้องห้ ามมิใ ห้ดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้นําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดย
ให้ถือว่าการดําเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการดําเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดย อาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ์และ
จํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจาก
การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
ข้อ 3 ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดย
อย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(3) ต้องรายงานการดํารงตําแหน่งทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติ
บุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐ และกิจการที่
รัฐถือหุ้นใหญ่ ต่อหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่การดํารงตําแหน่งนั้นๆอาจขัดแย้ง
กับการปฏิบัติหน้าที่หรืออาจทําให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหาย
/ข้อ5 ข้าราชการ...

-6ข้อ 5 ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตําแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(1) ไม่นําความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีอยู่ต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรค
พวก เพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือ
ปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
(2) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก
ของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
(3) ไม่ ก ระทํ า การใด หรื อ ดํ า รงตํ า แหน่ ง หรื อ ปฏิ บั ติ ก ารใดในฐานะส่ ว นตั ว
ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่
ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการนั้นยุติการกระทําดังกล่าวไว้
ก่อน แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
จริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น
(4) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่นในราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ใน
กรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วน
กลุ่ม อันจําเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาดต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ
ข้อ 6 ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่ และ
ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนจนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(1) ไม่ เ รี ย ก รั บ หรื อ ยอมจะรั บ หรื อ ยอมให้ ผู้ อื่ น เรี ย ก รั บ หรื อ ยอมจะรั บ ซึ่ ง
ของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือ
ให้แก่บุคคลทั่วไป
(2) ไม่ใช้ตําแหน่ง หรือกระทําการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ
(3) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา ซึ่ง
ตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
ข้อ 7 ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา
โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(4) ไม่ เ ลี่ ย งกฎหมาย ใช้ ห รื อ แนะนํ า ให้ ใ ช้ ช่ อ งว่ า งของกฎหมายที่ อ ยู่ ใ นความ
รับผิดชอบของตนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น และต้องเร่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว
(5) ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใด
แทนบุคคลอื่นอันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใช้ชื่อบุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกล่าวแทนตนเพื่อปกปิดทรัพย์สิน
ของตน
ข้อ 8 ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการ
แก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
/(5)ไม่เอื้อ...

-7(5) ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณ
และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด
ข้อ 9 ข้ าราชการต้ องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้ อมูล ข่าวสารของทางราชการอย่าง
เคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการดําเนินงานเพื่อการในหน้าที่
และให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง โดยอย่างน้อย
ต้องวางตน ดังนี้
(1) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดําเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น
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บทที่ 4
ตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนตัวและ
ผลประโยชน์ส่วนรวม
1. การนําทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อธุระส่วน
ตัวนํารถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว เป็นต้น
2. การใช้อํานาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทํางาน
3. การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบ
มาตรฐาน (spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล
4. การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของตน เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยตําแหน่ง
หน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการให้บริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่รัฐนําเวลาราชการไปทํางานส่วนตัว
5. การนําบุคคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
6. การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอื้อ
ประโยชน์ แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น
7. การเข้าทํางานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากที่เคยดํารงตําแหน่ง
มารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เคยทํางานเป็นผู้บริหารหน่วยงานกํากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคม แล้วไปทํางานในบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์
8. การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย
9. การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน
10. การให้ของขวัญหรือของกํานัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มิชอบ
11. การซื้อขายตําแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่ง
การเลื่อนระดับ ตําแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ
12. การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
13. การเรียกร้องผลตอบแทนจากการใช้อิทธิพลในตําแหน่งหน้าที่เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง
โดยไม่เป็นธรรม
14. การทีม่ ีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือผู้อื่น
15. การใช้ตําแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ใช้อํานาจหน้าที่ทําให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้างทําสัญญาซื้อ
อุปกรณ์สํานักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง
กลุ่มบริหารงานบุคคล
สํานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 14

