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บทที่ 1
ความรูทั่วไปเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอน
1. ความหมายของผลประโยชนทับซอน
ความหมายของผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interests)ผลประโยชนทับซอนหรือความ
ขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและผลประโยชนสวนรวมหรือผลประโยชนขัดกัน หมายถึง การที่เจาหนาที่
รัฐ ปฏิบัติ หนาที่โดยคํานึ งถึงประโยชน สวนตนหรื อพวกพองเป นหลัก ซึ่งถือเปนความผิ ดเชิ งจริย ธรรมและเป น
ความผิดขั้นแรกที่จะนําไปสูการทุจริต สํานักงาน ก.พ. ไดนิยามความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม หรือ Conflict of Interests หมายถึง สถานการณหรือการกระทําของบุคคลที่มีอํานาจหนาที่
ในการดําเนินการกิจการเพื่อประโยชนสวนรวม ไมวาจะเปนนักการเมือง ขาราชการ พนักงานบริษัท ผูบริหารที่มี
ผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของ จนสงผลกระทบตอการตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงที่บุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู และสงผลกระทบตอประโยชนสวนรวม ซึ่งการกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัวเจตนา
หรือไมเจตนา ในรูปแบบที่หลากหลายจนกระทั่งกลายเปนธรรมเนียมปฏิบัติสืบตอกันมาจนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแต
อยางใด พฤติกรรมเหลานี้เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่รัฐที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสวนรวม
แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชนของตนเอง ญาติสนิท หรือพวกพอง
ดังนั้น ผลประโยชนทับซอน จึงเปนกลไกหนึ่งที่ผูมีอํานาจหนาที่ที่ดําเนินการเกี่ยวกับผลประโยชน
ของสวนรวมไดนํามาใชเพื่อแสวงหาประโยชนใหแกตนเองหรือผูอื่นอันเขาขายการทุจริตคอรรัปชั่น
น อ ก จ า ก นี้ Dr. Michael McDonald นั ก วิ ช า ก า ร ด า น จ ริ ย ธ ร ร ม แ ห ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย
British Columbia แ ล ะ ผู อํ า น ว ย ก า ร Centre for Applied Ethics ไ ด ใ ห คํ า นิ ย า ม ข อ ง คํ า ว า
Conflict of Interest หมายถึง สถานการณที่บุคคล เช น เจาหน าที่รั ฐ ลูกจ าง หรือ นักวิช าชีพ มีผลประโยชน
สวนตัวหรือสวนบุคคลมากพอจนเห็นไดวากระทบตอการปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมา (ภาวะวิสัยหรือเปนกลาง)
โดยมีองคประกอบที่สําคัญ ๓ ประการ คือ
องคประกอบประการแรก คือ ผลประโยชนสวนตัว (Private interest) หรือผลประโยชนสวน
บุคคล (Personal interest) ซึ่งผลประโยชนนี้อาจเปนตัวเงินหรือทรัพยสินอื่นๆ รวมถึงผลประโยชนในรูปแบบอื่นๆ
ที่ทําใหผูได รับพึงพอใจ สวนนี้โดยตั วมันเองแลวไมเสียหายอะไรเพราะใครๆ ก็แสวงหาผลประโยชนสวนตนกัน
ทั้งนั้น เชน การหางานใหมที่มีรายไดที่ดีกวาเกา แตปญหาจะเกิดขึ้นก็ตอเมื่อผลประโยชนนี้ไปแยงกับผลประโยชน
สวนรวม
องคป ระกอบที ่ส อง คือ การปฏิบ ัต ิห นา ที ่โ ดยใชส ถานะและขอบเขตอํ า นาจหนา ที่
ของเจาหนา ที่ห รือ เจาพนักงานของรัฐโดยขาดหลักจริยธรรมพื้นฐานในวิชาชีพตน ทั้งนี้เพราะอํานาจหนาที่ที่มีอยู
เกิดจากการมีตําแหนง หรือการเปนเจาหนาที่หรือเจาพนักงานตามกฎหมาย
องคป ระกอบสุ ด ท าย คือ เมื่อผลประโยชน ที่ขัด แย ง นั้ น ไปแทรกแซงการตั ด สิ น ใจ หรื อการใช
วิจารณญาณในทางใดทางหนึ่งเพื่อผลประโยชนสวนตัว
จากนิยามศัพทของนักวิชาการขางตนสรุปความหมายของผลประโยชนทับซอน (Conflict of Interest) คือ
ผลประโยชนสวนตัวของเจาหนาที่รัฐไปขัดแยงกับผลประโยชนสวนรวมแลวตองเลือกเอาอยางใดอยางหนึ่งซึ่งทําใหตัดสินใจได
ยากในอันที่จะปฏิบัติหนาที่ใหเกิดความเปนธรรมและปราศจากอคติ
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2. รูปแบบของผลประโยชนทับซอน
ตามคู มื อ การปฏิ บั ติ สํ า หรั บ เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ เพื่ อ มิ ใ ห ดํ า เนิ น กิ จ การที่ เ ป น การขั ด กั น ระหว า ง
ประโยชนสวนบุคคลกับประโยชนสวนรวม ตามมาตรา 100 แหงกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกัน
และปราบปรามการทุจริต แบงรูปแบบของการกระทําที่เปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลกับประโยชน
สวนรวม ออกเปน 7 รูปแบบ ดังนี้
1.การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชชั่วคราวในกิจการที่เปนของสวนตนเพื่อประโยชนสวนตัวของ
เจาหนาทีข่ องรัฐและทําใหหนวยงานของรัฐเสียหาย หรือเสียประโยชน
2. การที่เจาหนาที่ของรัฐไดรับทรัพยสินหรือประโยชนตาง ๆเชนการรับของขวัญและผลจากการรับ
ทรัพยสินนั้นไดสงผลหรือมีผลตอการตัดสินใจในการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติ
หนาที่
๓.การที่ เจ าหน าที่ ของรั ฐได ใช ข อมู ลภายในของรั ฐ ซึ่ งเป นข อมู ลที่ มีความสํ าคัญต อการกํ าหนด
นโยบาย หรื อการสั่ งการตามกฎหมายหรื อตามอํ า นาจหน า ที่ และได ใ ช ข อ มู ล นั้ น เพื่ อ ประโยชน สํ า หรั บ ตนเอง
ครอบครัว บริวาร ญาติหรือพวกพอง และจะสงผลกระทบทําใหการบังคับใชกฎหมายขาดประสิทธิภาพหรืออาจจะ
สงผลใหการจัดซื้อจัดจางในภาครัฐเกิดการเอื้อประโยชนหรือทําใหเกิดการแขงขันที่ไมเปนธรรม
๔.การที่เจาหนาที่ของรั ฐไดทํางานพิเศษตาง ๆ โดยใช เวลาในระหวางที่จะต องปฏิบัติ งานตาม
อํานาจหนาที่ใหกับรัฐหรือหนวยงานของรัฐ
๕.การที่เจาหนาที่ของรัฐไดเขามาทําธุ รกิจกับหนวยงานภาครัฐ ในลักษณะที่เขามามีสวนไดเสียใน
สัญญาตางๆทีไ่ ดทําไวกับหนวยงานของรัฐ
6. การทีเ่ จาหนาทีข่ องรัฐไดทํางานในภาคเอกชนที่มีความเกี่ยวของเชื่อมโยงกับอํานาจหนาที่ของเจ
าหนาที่รัฐนั้นในภายหลัง อันเปนเวลาตอเนื่อง เมื่อไดพนจากการเปนเจาหนาทีข่ องรัฐแลว
7. การทีเ่ จาหนาทีข่ องรัฐ ไดกําหนดโครงการสาธารณะและไดนําโครงการฯ นั้น ไปลงในพื้นที่ของ
ตน เพื่อเอื้อประโยชนสวนตนหรือของพวกพอง
จากรูปแบบประเภทตางๆของปญหาความขัดแยงกันในประโยชนสวนตัวและประโยชนสวนรวม
จะเห็นวาโอกาสความเปนไปไดที่จะเกิดปญหามีสูงมากเพราะปญหาดังกลาวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมที่เขา
ขายความขัดแยงอยางกวางขวาง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือสวนใหญที่ใชในการจัดการกับปญหาความขัดแยงของ
ผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนสวนรวม คือการมีหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการทํางานของบุคคลสาธารณะ
รวมถึงการมีกฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระทําผิดเกี่ยวกับผลประโยชนทับซอนทุกรูปแบบ
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แผนภาพรูปแบบของปญหาความขัดแยงกันในประโยชนสวนตัวและประโยชนสวนรวม
การนําทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชวคราวในกิ
ั
จการที
เป็ นของส่ วนตนและทําให้หน่วยงานของรัฐเสี ยหาย หรื อ
เสี ยประโยชน์

นําทรั พย์สินของหน่ วยงานไปใช้ในงานส่ วนตัว เช่ น
การนํารถยนต์ราชการไปใช้ส่วนตัวและเบิ กค่านํามัน
จากทางราชการ เป็ นต้น

การรับทรัพย์สินหรื อประโยชนต่าง ๆ ซึ งส่ งผลต่อการ
ตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิงานตามอํานาจหน้าที

รับของขวัญ /เงินสนับสนุน/เงินบริ จาคและผลจากการ
รับนันส่ งผลต่อการตัดสิ นใจในการปฏิบตั ิหน้าที

การรับรู ้ขอ้ มูลภายใน ทีมีความสําคัญต่อการกําหนด
นโยบาย

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพือประโยชน์ของตนเอง

การทํางานพิเศษ

ตังบริ ษทั ดําเนินธุรกิจทีแข่งขันหรื อรับงานจาก
หน่วยงานต้นสังกัด

การทํางานหลังจากออกจากตําแหน่งสาธารณะหรื อหลัง

ลาออกจากหน่วยงานเพือไปทํางานในหน่วยงานที

เกษียณ

ดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกัน

การทําธุรกิจกับตัวเอง หรื อเป็ นคู่สญ
ั ญา

มีส่วนได้เสี ยในสัญญาทีทํากับหน่วยงานต้นสังกัด

การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตังเพือ

รัฐมนตรี อนุมตั ิโครงการไปลงในพืนทีตนเอง หรื อ

ประโยชน์ในทางการเมือง

การใช้งบสาธารณะ เพือหาเสี ยง

3. ปจจัยที่ทําใหเกิดผลประโยชนทับซอน
ผลประโยชนทับซอน หรือการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตัวและประโยชนสวนรวม เปนผลมา
จากการไมสามารถแยกแยะระหวางบทบาทหนาที่ในเรื่องสวนตัว และเรื่องสวนรวมออกจากกันไดชัดเจนและมี
สาเหตุมาจากพื้นฐานความคิดแบบดั้งเดิม ของคนไทยและมีปจจัยที่เอื้อใหเกิดพฤติกรรมทุจริต ดังนี้
3.๑ มีฐานคิดในลักษณะบูรณาการ คือ คนไทยไมสามารถแยกแยะระหวางเรื่องสวนตัวกับเรื่อง
สวนรวม ออกจากกันไดอยางสิ้นเชิง ดังนี้
(๑) คนไทยมีฐานความเชื่อในอดีตที่เห็นวา ขุนนางคาขายไดโดยไมเปนสิ่งที่นารังเกียจ
(๒) ตําแหนงหนาที่ราชการสามารถนํามาซึ่งผลประโยชนสวนตัว จึงไมมีการแยกแยะระหวาง
ประโยชนสวนตัวออกจากประโยชนสวนรวม
(๓) ทั ศ นคติ แ ละแนวความคิ ด ของคนในสั ง คมไทยยั ง เป น ระบบคิ ด แบบฐานสิ บ (คื อ ไม
แยกแยะระหวางผลประโยชนสวนตัวของผูมีอํานาจกับผลประโยชนสวนรวม) จึงพัฒนาไมทันกับพื้นฐานแนวคิดของ
ระบบกฎหมายสากลที่เปนระบบคิดแบบฐานสอง (คือ แยกแยะ ผลประโยชนสวนตัวออกจากผลประโยชนสวนรวม
อยางชัดเจน)
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3.๒ มีฐานคิดในเรื่องการตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพาะบุญคุณทางการเมือง เชนการเอื้อประโยชนให
ผู เคยสนับสนุน คะแนนเสียง หรือตอบแทนตําแหนงใหโดยจะไมใชการตอบแทนดวยตัวเงินเปนหลัก แตเปนการ
ตอบแทนในลักษณะผลประโยชนอยางอื่น เชน การใหผลประโยชน หรือตําแหนงทางการเมือง เปนตน
3.๓ มีพฤติกรรมการใชจายเงินที่สุรุยสุราย ทําใหรายรับไมสมดุลกับรายจาย เชน มีภาระการใชจายใน
การรักษาพยาบาล หรือเลี้ยงดูครอบครัว ฯลฯ ทําใหมีพฤติกรรมที่ตองเขาไปเกี่ยวของกับการกระทําผิดโดยสมัครใจ หรือ
มีพฤติกรรมที่ยักยอกประโยชน สวนรวม เขาเปนประโยชน สวนตัว เกิดการขัดกันระหว าง ผลประโยชนสวนรวมและ
ประโยชนสวนตัว
3.๔ มีความจําเปนในการรักษาตัวรอดและลดการเผชิญปญหากับคานิยม การมีผลประโยชนทับ
ซอน ทําใหตนเองตองเขาไปเกี่ยวของกับผลประโยชนทับซอน สาเหตุสวนหนึ่งนั้นคือปจจัยทางสังคม ซึ่งเปนลักษณะ
“ตัวกูของกู” อันเปนคานิยมของสังคม ที่เนนเรื่องวัตถุนิยม การอยากมีอยากไดการรักษาหนาตาและยกหนาตาทาง
สังคม ทําใหตองมีการแสวงหาทรัพยสินและอํานาจมากขึ้น
3.๕ โครงสรางการบริหาร และการมีระบบการตรวจสอบถวงดุล ซึ่งฝายตรวจสอบยังขาดความ
เขาใจและระบบยังไมมีประสิทธิภาพ จึงเอื้อตอการมีพฤติกรรมที่เปนไปในลักษณะการมีผลประโยชนทับซอนมาก
ที่สุด
3.๖ ปญหาการมีผลประโยชนทับซอนเกิดจากปจจัยดานกฎหมาย ดังจะเห็นไดวาตัวบทกฎหมายยัง
ไมตอบสนองตอสภาพปญหา และทันตอสภาวการณปจจุบัน กลาวคือ บทลงโทษทางกฎหมายยังไมเพียงพอตอการ
“ปองกัน” และ “ปองปราม” ผูที่จะกระทํา หรือคิดที่จะกระทํา ที่เอื้อตอการมีผลประโยชนทับซอนเทาที่ควร

คู่มือผลประโยชน์ทบั ซ้อน 5

บทที่ 2
กฎหมาย ระเบียบ นโยบายหรือหลักเกณฑที่เกี่ยวของ
1. กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. ๒๕๔๒ และ
ที่แกไขเพิ่มเติมพ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา๑๐๐ หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดดําเนินกิจการดังตอไปนี้
(๑) เปนคูสัญญาหรือมีสวนไดเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานของรัฐที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติ
หนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ ดําเนินคดี
(๒) เปนหุนส วนหรือผูถือหุน ในหางหุนสวนหรือบริษัทที่เ ขาเปน คูสัญญากับหนว ยงานของรัฐ ที่
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นปฏิบัติหนาที่ในฐานะที่เปนเจาหนาที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ
ดําเนินคดี
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไวซึ่งสัมปทานจากรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
ราชการสวนทองถิ่น หรือเขาเปนคูสัญญากับรัฐ หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการสวน
ทองถิ่นอันมีลักษณะเปนการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไมวาโดยทางตรง หรือทางออม หรือเปนหุนสวนหรือผูถือหุนใน
หางหุนสวนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเขาเปนคูสัญญาในลักษณะดังกลาว
(๔) เขาไปมีสวนไดเสียในฐานะเปนกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจาง ในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยูภายใตการกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหนวยงานของรัฐ ที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดอยู
หรือปฏิบัติหนาที่ในฐานะเปนเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของ ผลประโยชนของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือ
แยงตอประโยชนสวนรวม หรือประโยชนทางราชการ หรือกระทบตอความมีอิสระในการปฏิบัติหนาที่ ของเจาหนาที่
ของรัฐผูนั้น
เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ตํ า แหน ง ใดที่ ต อ งห า มมิ ใ ห ดํ า เนิ น กิ จ การตามวรรคหนึ่ ง ให เ ป น ไปตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ใหนําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใชบังคับกับคูสมรสของเจาหนาที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยใหถือวา
การดํ าเนิน กิจ การของคูส มรสดั งกล าว เป น การดํ าเนิ นกิจ การของเจ าหน าที่ของรัฐ กฎหมายหรื อหลั กเกณฑที่
เกี่ยวของกับการปองกันผลประโยชนทับซอน
มาตรา๑๐๓ ห า มมิ ใ ห เ จ า หน า ที่ ข องรั ฐ ผู ใ ดรั บ ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน อื่ น ใดจากบุ ค คล
นอกเหนื อ จากทรั พ ย สิ น หรื อประโยชน อัน ควรได ต ามกฎหมาย หรื อ กฎ ข อบั งคั บ ที่ ออกโดยอาศั ย อํ านาจตาม
บทบัญญัติแหงกฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑและจํานวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งใหใชบังคับกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของผูซึ่งพนจากการเปน
เจาหนาที่ของรัฐมาแลวยังไมถึงสองปดวยโดยอนุโลม
มาตรา๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไวในหมวดนี้ ใหถือเปนความผิดฐานทุจริต ตอหนาที่หรือ
ความผิดตอตําแหนงหนาที่ราชการหรือความผิดตอตําแหนงหนาที่ในการยุติธรรม ตามประมวลกฎหมายอาญาดวย
๒. ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติเรื่อง หลักเกณฑ การรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยอาศัยอํานาจตามความใน
มาตรา ๑๐๓ แหงพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว าดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติได
กําหนดหลักเกณฑและจํานวนสินทรัพยหรือประโยชนอื่นใดที่เจาหนาที่ของรัฐจะรับจากบุคคลไดโดยธรรมจรรยา
กล าวคือ การรับ ทรั พย สิน หรื อประโยชน อื่น ใด จากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตา งๆ โดยปกติต ามขนบธรรมเนีย ม
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ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือใหกันตามมรรยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมนั้น ถาเปนการรับจากญาติซึ่งใหโดยเสนหาจะรับ
ไดตามฐานานุรูปถาเปนการรับจากบุคคลอื่นที่ไมใชญาติ จะตองมีราคาหรือมูลคาในการรับแตละบุคคลแตละโอกาส
ไมเกิน3,000 บาท
๓. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยการเรี่ยไรของหนวยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๒๒
เจาหนาที่ของรัฐที่เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคล ที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการเรี่ยไรซึ่งมิใชหนวยงานของรัฐจะตองไมกระทําการดังตอไปนี้
(๑) ใชหรือแสดงตําแหนงหนาที่ใหปรากฏในการดําเนิ นการเรี่ยไรไมวาจะเปนการโฆษณาดว ย
สิ่งพิมพตามกฎหมายวาดวยการพิมพหรือสื่ออยางอื่นหรือดวยวิธีการอื่นใด
(๒) ใชสั่ง ขอรอง หรือบังคับใหผูใตบังคับบัญชา หรือบุคคลใดชวยทําการเรี่ยไรให หรือกระทําใน
ลักษณะใหผู นั้ นอยู ในภาวะจํายอมไมส ามารถปฏิ เสธ หรื อหลี กเลี่ ย งที่จ ะไมชว ยทําการเรี่ย ไรไมวาทางตรงหรื อ
ทางออม
๔. ประมวลจริยธรรมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ประมวลจริยธรรมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา หมวด 3 คานิยมหลักของขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอ 4 บุคคลผูดํารงตําแหนงขาราชการทุกตําแหนงมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย คุณธรรมจริยธรรม อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนและผูเรียนตามหลักธรรมาภิบาล โดย
ตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ดังนี้
(1) ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาตามที่ตนนับถือ
(2) ยึ ด มั่ น ในการปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พระมหากษั ต ริ ย ท รงเป น ประมุข และ
จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ดวยความบริสุทธิ์ใจ
(3) ต อ งแยกเรื่ องส ว นตั ว ออกจากตํ าแหน งหน า ที่แ ละต องยึ ด ถือ ประโยชน ของผู เ รี ย นและ
ประโยชนสวนรวมของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน หรือสวนกลุม
(4) มีจิตสํ านึกที่ดี และมีความรับผิดชอบตอหนาที่ เสียสละ ปฏิบัติหนาที่ดวยความรวดเร็ ว
โปรงใสและสามารถตรวจสอบได
(5) ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ยืนหยัดกระทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และชอบดวยกฎหมาย
(6) มีความซื่อสั ตยสุจริต ละเวนการแสวงหาประโยชนที่มิช อบโดยอาศัยตําแหนงหนาที่ ไม
กระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม และไมมีผลประโยชนทบั ซอน
(7) ปฏิบัติหนาที่ดวยความถูกตอง เที่ยงธรรม เปนกลางทางการเมือง ใหบริการแกผูเรียนและ
ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไมเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรม
๕.ประมวลจริยธรรมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาระนอง พ.ศ. 2559สวนที่ 2 มาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ขอ
8 ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตองยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมี
ผลประโยชนทับซอน
(1) ไมกระทํากิจกรรมหรือประกอบอาชีพเสริม ซึ่งมีลักษณะเปนผลประโยชนทับซอนหรือเปน
การขัดกัน ระหวางประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม
(2) ไมเรียกรับหรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอื่น เรียกรับ หรือยอมจะรับ ซึ่งของขวัญ ทรัพย
สิ่งของ หรือประโยชน อื่นใดแทนตนหรือญาติของตน เพื่อแลกเปลี่ยนกับการกระทําใดในหน าที่ อันจะเป นการ
อํานวยความสะดวกหรือมีผลใหตองกระทําการในหนาที่โดยมิชอบ
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(3) ไมใชตําแหนงหนาที่หรือกรรมการใดที่เปนคุณหรือโทษแกบุคคลใดดวยความไมเปนธรรม
หรือเปนการเลือกปฏิบัติ
(4) ไมดําเนินการหรือทํานิติกรรมหรือสัญญาหรือเสนอใหอนุมัติโครงการหรืออนุมัติโครงการใด
อันเปนเหตุใหตนหรือบุคคลอื่นไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย
(5) ไมกระทําการใดในหนาที่หรือรวมมือกันกระทําการใด อันเปนการฉอราษฎรบังหลวง
(6) ตองไมรับของขวัญหรือของกํานัลหรือประโยชนอื่นใด นอกเหนือจากโอกาสและกาลตาม
ประเพณีนิยมและของขวัญนั้น ตองมีคุณคาตามที่คณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ ประกาศ
กําหนดไว เวนแตญาติซึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป หรือการใหโดยธรรมจรรยาหรือตาม
ประเพณี
๖.นโยบายของรัฐบาล รัฐบาลไดกําหนดนโยบายในเรื่องการปองกันและการปราบปรามการทุจริต
และการบริหารกิจการบานเมืองตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบดวย
(1) หลักนิติธรรม
(2) หลักคุณธรรม
(3)หลักความโปรงใส
(4) หลักการมีสวนรวม
(5) หลักความรับผิดชอบ
(6)หลักความคุมคา
๗.นโยบายของรัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการ รัฐมนตรีวาการกระทรวงศึกษาธิการไดมอบ
นโยบายดานการปราบปรามการทุจริตใหแกผูบริหารระดับสูงไว 3 เรื่อง ไดแก
(1) ห า มมิใ ห มีก ารซื้ อขายตํ า แหน ง หรื อเรี ย กรั บ เงิน เพื่อการสอบบรรจุ การรั บ โอน การ
โยกยาย หรือผลตอบแทนอันใด ที่ไมเปนไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ
(2) หยุดการทุจริตภายในองคกรโดยเด็ดขาดหากพบขอมูล
2.1 ดําเนินการสอบสวนหาผูกระทําผิดและดําเนินคดีตามกฎหมายอยางจริงจัง
2.2 ทําการตรวจสอบชองวางทําใหเกิดการทุจริตตามที่ตรวจพบนั้นๆ และทําการแกไข
2.3 ปรับปรุงระบบระเบียบ รวมถึงมาตรการตางๆ ควบคุมเพื่อไมใหเกิดการทุจริตขึ้นอีก
(3) ดําเนินการสุมตรวจสอบ หากพบมีการทุจริตในหนวยงานใด ผูบังคับบัญชา หนวยงาน
ตามลําดับชั้นตองมีสวนรับผิดชอบดวยฐานปลอยปละละเลยใหเกิดการกระทําผิดดังกลาว
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บทที่ 3
แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
1. แนวทางการบริหารเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
รัฐไดกําหนดมาตรการในการปองกันความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชน
สวนรวม คือ ๑)กําหนดคุณสมบัติพึงประสงคและคุณสมบัติตองหามของรัฐ ๒) การเปดเผยขอมูลทรัพยสิน หนี้สิน
และธุรกิจครอบครัวตอสาธารณะ ๓) การกําหนดขอพึงปฏิบัติ (Code of Conduct)
ตัวอยางขอไมพึงปฏิบัติของเจาหนาที่ของรัฐ 1) เจาหนาที่ของรัฐไมพึงรับของตอบแทน ที่เปนเงิน
และไมใชตัวเงินที่มูลคาสูงเกินความเหมาะสมและไดมาโดยมิชอบ 2) เจาหนาที่ของรัฐไมพึงตัดสินใจในหนาที่การ
ทํางาน โดยมีเรื่องของการเงินและการเมืองเขามาเกี่ยวของ เชน การลงคะแนนเสียงของขาราชการเพื่อออกกฎหมาย
หรือกระทําอื่นใดที่มีผลกระทบตอสวนรวม 3) เจาหนาที่ของรัฐไมพึงทํางานในตําแหนงที่เกี่ยวของในภาคธุรกิจหลัง
พนตําแหนงราชการ เปนการปองกันมิใหผูดํารงตําแหนงทางราชการนําขอมูลลับภายในหนวยงานราชการที่ทราบไป
ใชประโยชน หลังออกจากตําแหนงแลวและปองกันการใชสิทธิพิเศษในการติดตอกับหนวยงานราชการ ในฐานะที่
เคยดํารงตําแหนงสําคัญในหนวยงานราชการมาแลว
หลักการ 4 ประการสําหรับการจัดการผลประโยชนทับซอน 1) ปองกันผลประโยชนสาธารณะ
2) สนับสนุนความโปรงใสและความพรอมรับผิด 3) สงเสริมความรับผิดชอบสวนบุคคลและปฏิบัติตนเปนแบบอยาง
4) สรางวัฒนธรรมองคกร แนวทางการบริหารเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
กรอบการทํางาน มี 6 ขั้นตอนคือ 1) ระบุวามีผลประโยชนทับซอนแบบใดบางที่มักเกิดขึ้นใน
องคกร 2) พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธการจัดการและแกไขปญหา 3) ใหการศึกษาแกเจาหนาที่และ
ผูบริหารระดับตางๆ รวมถึง เผยแพรนโยบายการปองกันผลประโยชนทับซอนใหทั่วถึงในองคกร 4)ดําเนินการเปน
แบบอยาง 5) สื่อสารใหผูมีสวนไดเสีย ผูรับบริการ ผูสนับสนุนองคกร และชุมชนทราบถึงความมุงมั่นในการจัดการ
เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 6) บังคับใชนโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอ
ดังนั้นรายละเอียดในการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน คือ
1) การระบุผลประโยชนทับซอน
2) พัฒนากลยุทธและตอบสนองอยางเหมาะสม
3) ใหความรูแกเจาหนาที่และหัวหนางานระดับสูง
4)ดําเนินการเปนแบบอยาง
5) สื่อสารกับผูมีสวนไดเสีย
6) การบังคับใชและทบทวนนโยบาย
2. ตัวอยางความเสี่ยงที่มีตอผลประโยชนทับซอน
1. ความเสี่ยงดานการเงิน
ตัวอยางความเสี่ยงที่เกี่ยวของดานการเงินภายในหนวยงาน ไดแก
(๑) ความเสี่ยงที่เกิดจากการจัดซื้อจัดจางเชน การใหขอมูลการจัดซื้อจัดจางแกญาติหรือพรรคพวก
เพื่อแสวงหาผลประโยชนในการประมูลหรือการจางเหมารวมถึงการปกปดขอมูล เชน การปดประกาศหรือเผยแพร
ขอมูลขาวสารลาชา หรือพนกําหนดการยื่นใบเสนอราคา การใชอํานาจหนาที่เพื่อใหบริษัทของตนหรือของพรรคพวก
ไดรับงาน/การจางเหมาจากหนวยงานการกําหนดคุณลักษณะในสินคาที่จะจัดซื้อจัดจางใหบริษัทของตนหรือของ
พวกพองไดเปรียบหรือชนะในการประมูลเปนตน
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(๒) การรับเงินหรือผลประโยชนอื่นใดเชน การรับผลประโยชนหรือการเรียกรองสิ่งตอบแทนจากการ
ปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบ การรับเงินหรือผลประโยชนอื่นใด เพื่อบรรจุ แตงตั้งเลื่อนตําแหนง โยกยายหรือ
โอนขาราชการ เปนตน
(๓) การเรี่ยไรเชน การใชหรือแสดงตําแหนงหนาที่ใหปรากฏในการดําเนินการเรี่ยไรไมวาจะเปนการ
โฆษณาดวยสิ่งพิมพตามกฎหมายวาดวยการพิมพหรือสื่ออยางอื่นหรือดวยวิธีการอื่นใด การใชสั่ง ขอรอง หรือบังคับ
ใหผูใตบังคับบัญชา หรือบุคคลใดชวยทําการเรี่ยไรให หรือกระทําในลักษณะใหผูนั้นอยูในภาวะจํายอมไมสามารถ
ปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงที่จะไมชวยทําการเรี่ยไรไมวาทางตรงหรือทางออม
2. ความเสี่ยงดานบุคคล
ตัวอยางความเสี่ยงที่เกี่ยวของดานบุคคลไดแก
(1) การสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือก ตัวอยางเชน นายสมชายเปนกรรมการสอบ คัดเลือกบุคคลเขา
ทํางาน โดยที่บุตรสาวของสมชายเปนผูสมัครสอบคนหนึ่งดวย ซึ่งในกรณีนี้ถือวาเกิด “การดํารงตําแหนงอันหมิ่นเหม
ตอการเกิดปญหาผลประโยชนทับซอน” แตในกรณีนี้ถือวายังมิไดนําไปสูการกระทําความผิดแตประการใด (เชน การ
สอบคัดเลือกบุคคลยังมิไดเกิดขึ้นจริง หรือมีการสอบเกิดขึ้นแลวแตนายสมชายสามารถวางตัวเปนกลางมิไดชวยเหลือ
บุตรสาวของตนแตประการใด เปนตน) กระนั้นก็ตาม การดํารงตําแหนงอันหมิ่นเหมตอการเกิดปญหา ผลประโยชน
ทับซอนดังกลาว ถือเปนสถานการณลอแหลม ที่อาจจูงใจ/ชักนําใหเกิดการกระทําเกิดผลประโยชนทับซอน จะตอง
ถอนตัวออกอยางสมบูรณจากการเปนผูมีสวนในการตัดสินใจ งดแสดง ความคิดเห็น ละเวนจากการใหคําปรึกษา
และงดออกเสียง (Recusal) เชน ในกรณีที่สมชายเปนกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรเขาทํางาน โดยมีบุตรสาวของ
ตนสมัครเขารวมสอบคัดเลือก ดวยนั้น ซึ่งในสถานการณเชนนี้ สมชายจะตองลาออกจากการเปนกรรมการสอบ
คัดเลือก เพื่อเปนการถอนตัวออกจากการเกี่ยวของกับสถานการณอันหมิ่นเหมตอผลประโยชนทับซอนอยางสูง
(2) การรับยาย/โอนขาราชการ ตัวอยางเชน การแตงตั้ง คนสนิท /พวกพอ งของตนเปน กรรมการ
ประเมินผูที่ยื่นคํารองขอยาย หรือแตงตั้งผูมีสวนไดเสียของผูยื่นคํารองขอยายเปนกรรมการ เปนตน
3. ความเสี่ยงดานการใชทรัพยากร
ตัวอยางความเสี่ยงที่เกี่ยวของดานการใชทรัพยากร เชน
(1) การนํารถราชการไปใชในกิจธุระสวนตัว และมีการเบิกคาน้ํามันของทางราชการ
(2) การนําทรัพยสินตาง ๆ ของทางราชการไปใชเพื่อประโยชนสวนตน
(3) การใชขอมูลของทางราชการเพื่อแสวงหาประโยชนสวนตน
(4) การนําขอมูลลับ/ขอมูลภายในมาใชหาประโยชนใหแกตนเองหรือพวกพอง
(5) การรับงานนอกหรือการทําธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหนวยงาน
(6) การนําโทรศัพทมือถือสวนตัว มาชารจแบตเตอรี่ในสถานที่ราชการ
(7) การนํารถยนตสวนตัว มาลางในสถานที่ราชการ
3.แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
ในเบื้องตนผูบริหารตองใหความสําคัญและควบคุมเอาใจใสเปนพิเศษ โดยการสรางบรรยากาศการบริหาร
จั ดการที่ดี (Good Governance) คือ มุ งเน นให ข าราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษา มี ความรั บผิ ดชอบต อ
สาธารณะ มีความโปรงใสในการดําเนินงาน ซึ่งรวมถึงการใหสาธารณชนสามารถเขาถึงขอมูลตางๆได การมีหลักการที่
แนนอนคงเสนคงวาและเปนธรรมเพื่อใหประชาชนเกิดความมั่นใจ ซึ่งหมายความวากฎเกณฑตางๆจะตองใชบังคับกับทุก
คนอยางเทาเทียมกันไมลําเอียง ไมเลือกปฏิบัติ และไมเปลี่ยนแปลงบอยๆจนกอใหเกิดความสับสน และการมีสวนรวม
หมายความวาผูบริหารระดับสูงจะตองเคารพในความคิดเห็นของสมาชิกในองคกร กลาวคือในการตัดสินใจดานนโยบาย
นั้นจะตองเปดรับฟงความคิดเห็นและใหสมาชิกขององคกรมีสวนรวมในการตัดสินใจ
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1. แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนดานการเงิน
1.1 การจัดซื้อจัดจาง
(1) เจาหนาที่ของรัฐ จะตองตรวจสอบตนเองวาอยูในสถานะที่เปนผูมีผลประโยชนทับซอน
หรือไม หากรูวาตนเองเขาขายเปนผูมีผลประโยชนทับซอนแมแตเพียงเล็กนอย จะตองรายงานเรื่องดังกลาวตอ
ผูบังคับบัญชาที่มีอํานาจเหนือขึ้นไปพิจารณา
(2)แตงตั้งคณะกรรมการตรวจสอบสถานะผูเขาเสนอราคากับบุคคลที่ไดรับการแตงตั้งใหเปน
คณะกรรมการหรือเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ วาเขาขายเปนผูมีผลประโยชนทับซอนหรือไม หากพบวาเขาขายเปนผูมี
ผลประโยชนทับซอนใหรายงานผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบเพื่อพิจารณา
(3) ควบคุ ม กํ า กั บ ติ ด ตามการดํ า เนิ น การจั ด ซื้ อ จั ด จ า งให เ ป น ไปตามระเบี ย บสํ า นั ก
นายกรัฐมนตรีวาดวยการพัสดุ พ.ศ. 2535 หรือที่แกไขเพิ่มเติม
1.2 การใหหรือรับของขวัญหรือผลประโยชน
(1) หามมิใหเจาหนาที่ของรัฐผูใดรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจาก
ทรั พย สิ น หรื อประโยชน อัน ควรได ต ามกฎหมาย หรื อกฎ ขอบั งคับ ที่ออกโดยอาศัย อํานาจตามบทบั ญญัติ แห ง
กฎหมาย เวนแตการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยา ดังนี้
1) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติซึ่งใหโดยเสนหาตามจํานวนที่เหมาะสมตาม
ฐานานุรูป
2) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติ มีราคาหรือมูลคาในการรับ
จากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพันบาท
3) รับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่การใหนั้นเปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป
(2) ของขวัญทั้งหมดที่มีคาทางประวัติศาสตรหรือวัฒนธรรม เชน งานศิล ปะ พระพุทธรู ป
เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แมจะมีขนาดเล็กถือวาเปนทรัพยสินขององคกรไมวาจะมีราคาเทาใดก็ตาม
(3)ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีคานอยกวาสามพันบาท ไมตอง
รายงานหรืออาจเก็บเปนของตนเองได ทั้งนี้ใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
(4) ของขวัญหรือผลประโยชนใด ๆ เมื่อเทียบราคาตลาดมีคาเกินสามพันบาทตองรายงาน
หนวยงานและลงทะเบียนไวดวย
(5) ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดระหวางสามพันบาทถึงหนึ่งหมื่นหาพัน
บาท และเจาหนาที่มีความจําเปนตองรับ ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองตัดสินวา
สมควรใหขาราชการหรือเจาหนาที่ของรัฐคนนั้น ๆ รับทรัพยสินดังกลาวหรือไม
(6) ถาของขวัญหรือผลประโยชนที่มีคาทางการตลาดมากกวาหนึ่งหมื่นหาพันบาท ใหสงมอบ
เปนทรัพยสินขององคกร เพื่อใชประโยชนสาธารณะหรือตามความเหมาะสม หรืออาจพิจารณาอนุญาตใหขาราชการ
หรือเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเก็บรักษาของไวเปนกรณีไป เชน ของขวัญในการยายหนวยงานขณะดํารงตําแหนงเดิม
ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรือลาออกจากงาน เปนตน
(7) ถาในปงบประมาณใด ๆ คุณคาของของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับจากผูใหคนเดียวกัน
กลุ มเดี ย วกัน หรื อผู ให มีความสั มพัน ธกัน หลาย ๆ ครั้ ง เมื่อรวมกัน แล ว มีคามากกว าสามพัน บาท ต องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชนแตละอยางที่ไดรับ
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(8) ถาในปงบประมาณใด ๆ ไดของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับจากผูรับบริการแมจะตาง
กลุมกัน เพื่อเปนการขอบคุณในการใหบริการที่ดี แตเมื่อรวมกันแลวมีคามากกวาสามพันบาท ตองรายงานของขวัญ
หรือผลประโยชนแตละอยางนั้น
(9) ของขวัญหรือผลประโยชนที่ไดรับเพื่อเปนการขอบคุณจากผูรับบริการ ที่ไดอยางสม่ําเสมอ
บอยครั้ง อาจทําใหเกิดขอสงสัยวามีอิทธิพลบิดเบือนกอใหเกิดอคติในการใหบริการของขาราชการหรือเจาหนาที่ของ
รัฐหรืออาจกอใหเกิดรูสึกชอบและคาดหวังวาจะไดรับของขวัญหรือผลประโยชนเมื่อมีผูมารับบริการ ควรปฏิเสธการ
รับ
(10) เงิ น สดหรื อ สิ่ ง ใด ๆ ที่ ส ามารถเปลี่ ย นเป น เงิ น ได ต อ งปฏิ เ สธไม รั บ ไม ว า จะอยู ใ น
สถานการณใด ๆ
1.3 การเรี่ยไร
(1)การเรี่ยไรหรือเขาไปเกี่ยวของกับการเรี่ยไร ที่ตองไดรับอนุมัติจากคณะกรรมการควบคุม
การเรี่ยไรจะกระทําไดตองเขาลักษณะ ดังตอไปนี้
- มีวัตถุประสงคเพื่อประโยชนแกหนวยงานของรัฐ สาธารณประโยชน หรือประโยชนแก
การปองกันหรือพัฒนาประเทศ
- กรณีเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดรับอนุญาตจาก
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการควบคุมการเรี่ยไรแลว
(2) การเรี่ย ไรหรื อเขาไปมีส ว นเกี่ย วของกับการเรี่ ย ไร ที่ได รั บ ยกเว น ไมต องขออนุ มัติ จ าก
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไร กระทําไดในลักษณะ ดังตอไปนี้
- เปนนโยบายเรงดวนของรัฐบาล และมีมติคณะรัฐมนตรีใหเรี่ยไรได
- จําเป นต องดําเนิน การเพื่อชว ยเหลือผูเ สีย หายหรือบรรเทาความเสี ยหายที่เ กิด จาก
สาธารณภัยหรือเหตุการณใดที่สําคัญ
- เพื่อรวมกันทําบุญเนื่องในโอกาสการทอดผาพระกฐินพระราชทาน
- เป น การเรี่ ย ไรตาม (1) เพื่ อ ให ไ ด เ งิ น หรื อ ทรั พ ย สิ น มู ล ค า รวมกั น ไม เ กิ น จํ า นวน
500,000 บาท
- เปนการใหความรวมมือกับหนวยงานของรัฐที่ไดรับอนุมัติหรือไดรับยกเวนในการขออนุมัติ
ตามระเบียบแลว
(3) กรณีไดรับอนุมัติหรือไดรับการยกเวนแลว ใหดําเนินการดังนี้
- กระทําการเรี่ยไรเปนการทั่วไป โดยประกาศหรือเผยแพรตอสาธารณชน
- กําหนดสถานที่หรือวิธีการที่จะรับเงินหรือทรัพยสินจากการเรี่ยไร
- ออกใบเสร็จรับเงินหรือหลักฐานการรับเงินหรือทรัพยสินใหแกผูบริจาคทุกครั้ง เวนแต โดย
ลักษณะแหงการเรี่ยไรไมสามารถออกใบเสร็จหรือหลักฐานดังกลาวได ใหจัดทําเปนบัญชีการรับเงินหรือทรัพยสินนั้น
ไวเพื่อใหสามารถตรวจสอบได
- จัดทําบัญชีการรับจายเงินหรือทรัพยสินที่ไดจากการเรี่ยไรตามระบบบัญชีของทางราชการ
ภายในเกาสิบวันนับแตวันสิ้นสุดการเรี่ยไร และปดประกาศโดยเปดเผย ณ ที่ทําการของหนวยงานที่ไดทําการเรี่ยไรไม
นอยกวาสามสิบวันเพื่อใหบุคคลทั่วไปทราบ
- รายงานการเงินของการเรี่ยไรพรอมสงบัญชีใหสํานักงานการตรวจเงินแผนดินภายใน
สามสิบวันนับแตวันที่ไดจัดทําบัญชีแลวเสร็จ
(4) หามดําเนินการเรี่ยไรหรือเขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไร ดังตอไปนี้
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- กําหนดประโยชน ที่ผู บ ริ จ าคหรื อบุ คคลอื่นจะได รั บ ซึ่งมิใช ป ระโยชนที่ห น ว ยงานได
ประกาศไว
- กําหนดใหผูบริจาคตองบริจาคเงินหรือทรัพยสินที่มีจํานวนและมูลคาที่แนนอน เวนแต โดย
สภาพมีความจําเปนตองกําหนดเปนจํานวนเงินที่แนนอน เชน การจําหนายบัตรเขาชมหรือเขารวมแขงขัน เปนตน
- การกระทําที่เปนการใหบุคคลใดทําการเรี่ยไรหรือตกอยูในภาวะจํายอม ไมสามารถปฏิเสธ
หรือหลีกเลี่ยงที่จะไมชวยทําการเรี่ยไรหรือบริจาคไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
- ใหเจาหนาที่ของรัฐออกทําการเรี่ยไร หรือใช สั่ง ขอรอง หรือบังคับใหผูใตบังคับบัญชาหรือ
บุคคลอื่นทําการเรี่ยไร
(5) เจาหนาที่ของรัฐตองไมใชหรือแสดงตําแหนงหนาที่ใหปรากฏในการดําเนินการเรี่ยไรไมวา
จะเปนการโฆษณาดวยสิ่งพิมพตามกฎหมายหรือดวยวิธีการอื่นใด
(6) เจาหนาที่ของรัฐตองไมใช สั่ง ขอรอง หรือบังคับใหผูใตบังคับบัญชา หรือบุคคลใด ชวยทํา
การเรี่ยไร หรือตกอยูในภาวะจํายอมไมสามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงการเรี่ยไรไมวาโดยทางตรงหรือทางออม
2. แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนดานบุคคล
2.1 การสอบแขงขันหรือคัดเลือกเพื่อบรรจุ/แตงตั้ง
กําหนดมาตรการปองกันการทุจริตในการสอบแขงขันหรือสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและ
แตงตั้งใหดํารงตําแหนงตาง ๆ เพื่อเปนแนวปฏิบัติของบุคลากรในสังกัด ดังนี้
(๑) กอนสอบ
๑.๑ แตงตั้งคณะกรรมการสอดสอง กํากับ ดูแลการปฏิบัติงานของเจาหนาที่อยางใกลชิด
รวมทั้งบุคคลภายนอกที่เขามาติดตอ และเพิ่มความระมัดระวังเปนพิเศษเกี่ยวกับการปองกันการทุจริต และปองกันมิ
ใหมีการแสวงหาประโยชนในการสอบ
๑.๒ จัดประชุมคณะกรรมการดําเนินการสอบคณะตางๆ เพื่อชี้แจงซักซอมขั้นตอนใน
การดําเนินการ เพื่อสรางความเขาใจและปฏิบัติตามระเบียบเกี่ยวกับการสอบอยางถูกตอง โดยเฉพาะกรรมการ
กํากับการสอบใหปฏิบัติหนาที่ดวยความเขมแข็ง รอบคอบ รัดกุม เนื่องจากเปนผูมีสวนสําคัญในการตรวจสอบการ
ทุจริตการสอบ
๑.๓ หามมิใหรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาผูอํานวยการกลุม
ผูอํานวยการสถานศึกษา และขาราชการในสังกัดเขาไปเกี่ยวของหรือกระทําการใดๆ ที่มีเจตนาเปนการกวดวิชา จัดทํา
เอกสารจํ าหน าย แจก หรื อกระบวนการอื่ นใดที่ ก อให เกิ ดประโยชน แก ผู สอบ โดยสํ านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษา
ประถมศึกษากําหนดบุคคลในทางลับ เพื่อตรวจสอบในกรณีดังกลาว ถาตรวจสอบพบจะดําเนินการทางปกครอง ถาเขา
ข ายการกระทํ าผิ ดวิ นั ยหรื อกระทํ าผิ ดอาญา จะดํ าเนิ นการในส วนที่ เกี่ ยวข องต อไป และจะไม แต งตั้ งบุ คคลที่ มี
พฤติการณเกี่ยวของกับการจัดติวสอบเปนกรรมการที่เกี่ยวของกับการสอบอยางเด็ดขาด
๑.4 ประชาสั มพัน ธ ให ป ระชาชนทั่ว ไป และผู เ ข าสอบได เ ขา ใจ และรั บ ทราบขอมู ล
ขาวสารทีถ่ ูกตองเพื่อสรางภาพลักษณและความนาเชื่อถือของสวนราชการ และเพื่อเปนการปองกันไมใหมีผูแอบอาง
แสวงหาผลประโยชนในการสอบคัดเลือกฯ
๑.5 ปฏิ บั ติ ต ามหลั ก เกณฑ แ ละวิ ธี ก ารคั ด เลื อกบุ ค คลเพื่ อ บรรจุ แ ละแต ง ตั้ งให ดํ า รง
ตําแหนง ตามที่ ก.ค.ศ. กําหนด และตามนโยบาย/แนวปฏิบัติที่สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานสั่งการ
อยางเครงครัด
1.6 ขอความรวมมือสํานักงาน กสทช. เพื่อตรวจสอบการใชความถี่วิทยุ
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๑.7ขอความร วมมือเจาหน าที่ตํารวจ เพื่อรักษาความปลอดภัย ในสถานที่ที่ใชในการ
ดําเนินการสอบ และสถานที่เก็บรักษาขอสอบ
1.8 แตงตั้ งเจ าหน าที่ต รวจความเรีย บรอยของผูเ ขาสอบแขงขัน เพื่อไมให นําสิ่ งของ
เครื่องใชที่ไมเกี่ยวของเขาหองสอบ
๑.9 พิจารณาแตงตั้งกรรมการประจําอาคารที่สอบในแตละชั้น เพื่ออํานวยความสะดวก
แกกรรมการกํากับหองสอบและผูเขาสอบ
๑.10 จัดเตรียมสถานที่รับฝากสิ่งของสําหรับผูเขาสอบ และจัดสถานที่สําหรับผูติดตามผู
เขาสอบ
๑.11 เปดชองทางรับฟงการแจงขอมูล เบาะแส อยางกวางขวาง และการหาขาวในทาง
ลับ เพื่อเฝาระวังและหรือระงับเหตุไดทันที
๑.๑2 ติ ด ตั้ งกล องวงจรป ด เพื่อตรวจสอบความเคลื่ อนไหว ซึ่ งอาจติ ด ตั้ งไว ในจุ ด ที่
สําคัญๆ เชน หองเก็บขอสอบและกระดาษคําตอบ หองสอบ ฯลฯ กรณีหากมีเหตุการณผิดปกติสามารถตรวจสอบ
เหตุการณดังกลาวยอนหลังได
๑.13 ตรวจสอบผูที่จะไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการสัมภาษณในทางลับวามีสวน
ไดสวนเสียหรือเกี่ยวของกับผูเขาสอบหรือไม และจะไมแจงคณะกรรมการสัมภาษณใหทราบลวงหนา
(๒) ระหวางสอบ
๒.๑ กํ า หนดบุ ค คลเป น ทางลั บ ให ส ดั บ รั บ ฟ ง สั ง เกตสถานการณ และรายงานให
ประธานคณะกรรมการกลางประจําสนามสอบทราบ
๒.2 มีการบันทึกภาพผูเขาสอบ
๒.3 ขอความร ว มมื อ เจ า หน า ที่ ตํ า รวจหรื อ ทหารชั้ น สั ญ ญาบั ต ร ดู แ ลรั ก ษาความ
ปลอดภัยประจําสนามสอบ
2.4 เจาหนาที่ กสทช. ตรวจจับสัญญาณการใชคลื่นความถี่วิทยุ ประจําสนามสอบ
2.5 เจาหนาที่ตรวจสอบความเรียบรอย และเจาหนาที่ตํารวจ ตรวจคนตัวผูเขาสอบกอน
เขาหองสอบ
๒.6 ห า มมิ ใ ห ผู เ ข า สอบนํ า เอกสาร กระเป า ต า งๆ อุ ป กรณ ที่ ใ ช ใ นการคํ า นวณ
โทรศัพทมือถือหรือเครื่องมือสื่อสารทุกชนิดเขาหองสอบ ถามีติดตัวมาใหนําฝากไวกับผูกํากับหองสอบ
๒.7 การจัดที่นั่งสอบ ไมจัดเรียงตามลําดับที่ผูสมัคร และเปลี่ยนผังที่นั่งสอบในแตละ
วิชา
๒.8 การตรวจสอบผูเขาสอบ ใหผูเขาสอบแสดงบัตรประจําตัวผูเขาสอบควบคูกับบัตร
ประจําตัวประชาชน/บัตรประจําตัวเจาหนาที่ของรัฐ ซึ่งมีรูปถาย ลายมือชื่อ และเลขประจําตัว๑๓ หลัก
๒.9 การดําเนินการทุกขั้นตอน ผูรับผิดชอบตองกระชับ รัดกุม และใหมีผูเกี่ยวของเทาที่
จําเปน
(๓) หลังสอบ
๓.๑ ใหนับจํานวนขอสอบและกระดาษคําตอบใหครบตามจํานวนผูเขาสอบ
๓.๒ ระมัดระวังมิใหผูเขาสอบนําขอสอบหรือกระดาษคําตอบออกจากหองสอบ
2.2 การยาย/โอนบุคคล
(1) กําหนดหลักเกณฑ องคประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมินและคะแนนประเมิน
และวิธีการยาย/โอน
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(2) เผยแพรหลักเกณฑ องคประกอบการประเมิน ตัวชี้วัด แบบประเมินและคะแนนประเมิน
และวิธีการยาย/โอน
(3) แจ ง ปฏิ ทิน การดํ าเนิ น การย า ยข าราชการครู และบุ คลากรทางการศึก ษาตามที่ สพฐ.
กําหนดใหหนวยงานในสังกัดทราบและถือปฏิบัติ
(4) แตงตั้งคณะกรรมการซึ่งเปนผูมีความรู ความสามารถ และไมมีสวนไดเสียกับผูยื่นคํารอง
ขอยายไมนอยกวา 5 คน ทําหนาที่ประเมินความรู ความสามารถและความเหมาะสม ของผูขอเปลี่ยนตําแหนง ยาย
และโอนตามที่ไดยื่นคําขอไว ตามองคประกอบการประเมินและตัวชี้วัดที่กําหนด
(5) นําเสนอ อ.กศจ. พิจารณากลั่นกรองการยาย
(6) นําเสนอ กศจ. พิจารณาอนุมัติ
2.3 การเอาความลับของทางราชการหรืออํานาจหนาที่ที่ไดรับไปแสวงหาประโยชนสวนตน
(1) สร างความรู ค วามเขา ใจเกี่ ย วกับ ระเบี ย บว า ด ว ยการรั ก ษาความลั บ ของทางราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๔ พรอมทั้งปลูกฝงจิตสํานึกใหแกขาราชการครูและบุคลากรในสังกัด
(2) การรักษาขอมูลขาวสารลับภายในหนวยงานเปนหนาที่ของผูอํานวยการสํานักงานเขต
พื้นที่การศึกษา และอาจมอบหมายหนาที่ดังกลาวไดตามความจําเปนใหผูใตบังคับบัญชาตามกฎหมายไวเปนลาย
ลักษณอักษร โดยจัดใหมีนายทะเบียนขอมูลขาวสารลับ มีหนาที่จัดทําทะเบียนรับ ทะเบียนสง และทะเบียนควบคุม
ขอมูลขาวสารลับ แยกตางหากจากทะเบียนงานสารบรรณตามปกติของหนวยงานของรัฐ
(3) กําหนดมาตรการเกี่ยวกับการรักษาความลับของทางราชการ เชน หามผูใดเอาความลับของ
ทางราชการหรืออํานาจหนาที่ที่ไดรับไปแสวงหาประโยชนสวนตน การใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเขาถึงเอกสารลับหรือ
การเปดเผยขอมูลขาวสารลับแกผูใด ตองไดรับมอบหมายจากผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา และกระทํา
โดยระมัดระวัง ในกรณีจําเปนใหกําหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติใหเหมาะสมแกกรณี โดยคํานึงถึงการรักษาความลับ
และประสิทธิภาพในการดําเนินการ เปนตน
3. แนวทางการปองกันผลประโยชนทับซอนดานการใชทรัพยากร
(1) กําหนดแนวทางหรือมาตรการตาง ๆ เกี่ยวกับใชทรัพยสินภายในหนวยงาน เพื่อใหการใช
ประโยชนจากทรัพยสินเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ ประหยัด คุมคา
(2) ประชาสัมพันธ เผยแพร แนวทางหรือมาตรการใหขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาภายในหนวยงานทราบ
(3) ปลูกฝงจิตสํานึก คานิยม ตลอดจนกําหนดระบบควบคุม กํากับ ติดตาม การปฏิบัติงานให
เปนไปตามแนวทางหรือมาตรการที่กําหนด
(4) รายงานผลการดําเนินงาน และแนวทางปรับปรุง แกไข
4. มาตรการขับเคลื่อนเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
1. เผยแพรคูมือการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนใหครูและบุคลากรทางการศึกษาทราบเพื่อ
นําไปยึดถือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน
2. วิเคราะหและจัดทําเครื่องมือเพื่อใชในการควบคุมกํากับติดตามผลการปฏิบัติงาน
3. รายงานผลการดําเนินงาน
4. ปรับปรุงคูมือหรือแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
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มาตรการป้องกันการรับสินบน สํานักงานเขตพืนทีการศึกษาประถมศึกษาระนอง

แนวปฏิบัติในการปองกันการรับสินบน :กรณีรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของ
เจาหนาที่ของรัฐ การเรี่ยไร และการรับฝากนักเรียน(การรับแปะเจี๊ยะ) “การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด โดย
ธรรมจรรยา” หมายความวา การรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ใหกันในโอกาสตางๆ
โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ประโยชนอื่นใด” หมายความวา สิ่งที่มูลคา ไดแก การลดราคา การรับความบันเทิง การรับ
บริการ การรับการฝกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เจาหนาที่ของรัฐ (ทุกตําแหนง) จะรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดไดตอเมื่อมีกฎหมาย กฎ หรือมีขอบังคับ โดยอาศัยอํานาจของกฎหมายใหรับได การรับทรัพยสิน
หรือประโยชนอื่นใด นอกเหนือจากกฎหมาย กฎหรือ ขอบังคับขางตน จึงตองมาพิจารณาตามหลักเกณฑการรับ
ทรัพยสินโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ ตาม ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริต
แหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือ ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
ระเบี ย บสํ านั กนายกรั ฐ มนตรี ว าด ว ยการให หรื อรั บ ของขวั ญ ของเจ าหน าที่ของรั ฐ พ.ศ. 2544 ระเบี ย บ
กระทรวงศึกษาธิการวาดวยการรับเงินหรือ ทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหแกสถานศึกษา พ.ศ. 2552 ประกาศสํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง แนวทางการสงเสริมการปฏิบัติ :กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560
และมาตรการป องกัน การเรี ย กรั บ ทรั พ ย สิ น หรื อ ประโยชน ต อบแทนเพื่อ โอกาสในการเขาเรี ย นในสถานศึกษา
สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยมีแนวปฏิบัติในการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดของเจาหนาที่
ของรัฐ การเรี่ยไร และการรับฝากนักเรียน (การรับแปะเจี๊ยะ) ดังนี้
1. ใหเจาหนาที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง
แนวทางปฏิบัติ : กรณีการใหหรือรับของขวัญ หรือประโยชนอื่นใด ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 อยางเครงครัด
2. ห า มเจ า หน า ที่ ข องรั ฐ ในสั ง กั ด รั บ หรื อ ถามนํ า ถึ ง การรั บ ของขวั ญ หรื อ ประโยชน อื่ น ใด
นอกเหนื อจากทรั พย สิ น หรื อประโยชน อั น ควรได ต ามกฎหมาย กฎ หรื อข อบั ง คับ ที่ ออกโดยอาศั ย อํา นาจตาม
กฎหมายใหรับได การรับทรัพยสินในเรื่องนี้จงึ ไดแก การรับเงินเดือน การรับเงินคาเบี้ยเลี้ยงเดินทางไปราชการ คาที่
พักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการตางๆ ที่ทางราชการจัดใหทั้งในรูปแบบเปนสวัสดิการปกติ และการจัด
สวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของสวนราชการรวมถึงคาสมนาคุณวิทยากร คาอาหารหรือ
คาอาหารในระหวางอบรม ประชุมหรือสัมมนา เวนแตการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด โดยธรรมจรรยาตาม
ประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ เรื่อง หลักเกณฑการรับ ทรัพยสินหรือประโยชน
อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ดังตอไปนี้
2.1 การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากญาติ ไดแก การรับทรัพยสินฯ จากปู ยา ตา ยาย
ลูก หลาน เหลน ลื่อ พี่ ลุ ง ป า น า อา หรือจากญาติ ของคูส มรสในลักษณะของชั้ นต างๆ ในความเป น ญาติ
เชนเดียวกันกับที่ไดกลาวถึงขางตน ความเปนญาติจึงมีไดเฉพาะบุคคลธรรมดาเทานั้น การรับ ทรัพยสินฯ ในกรณีนี้
จึงไมสามารถนําไปใชในการอางการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดจากนิติบุคคลได ประกอบกับการรับทรัพยสิน
จากญาติ เจาหนาที่ของรัฐสามารถรับไดโดยไมจํากัดจํานวนในการรับ ทั้งนี้จะรับ ไดในจํานวนเทาไร จึงขึ้นอยูกับ
ความสามารถในการใหของญาติที่เปนผูใหทรัพยสินฯ
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2.2 การรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติเนื่อง ในโอกาสตางๆ โดยปกติ
ตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติใน สังคม เทานั้น และตองมีมูลคาในการรับ
จากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกิน 3,000 บาท
2.3 การรับคารับรองและของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใชญาติอาทิ พาไป รับประทานอาหาร มอบ
บัตรกํานัลของหางสรรพสินคา ตองรับเนื่องในโอกาสตางๆ โดยปกติตาม ขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม
หรือใหกันตามมารยาทสังคม เทานั้น และมูลคาของการรับรองและ ของขวัญนั้นตองมีมูลคาไมเกิน 3,000 บาท
2.4 การรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดที่เปนการใหในลักษณะใหกับบุคคลทั่วไป
3. หลักเกณฑการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดตามขอ 1 ใหใชบังคับแกผูซึ่งพน จากการเปน
เจาหนาที่ของรัฐมาแลวไมถึง 2 ปดวย
4. หามเจาหนาที่ของรัฐใหของขวัญแกผูบังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ ผูบังคับบัญชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการใหของขวัญแกกันโดยการใหของขวัญตามปกติ ประเพณีนิยมนั้น
เจาหนาที่ของรัฐจะใหของขวัญหรือประโยชนอื่นใดที่มีมูลคาเกิน 3,000 บาท มิได
5. หามเจาหนาที่ของรัฐยินยอมหรือรูเห็นเปนใจใหบุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ หรือ
ประโยชนอื่นใดจากผูที่เกี่ยวของในการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐ เวนแตเปนการรับของขวัญหรือ ประโยชน
อื่นใดที่ใหตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลคาไมเกิน 3,000 บาท
6. ควรใชบัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใชบัตรแสดงความยินดีแทนการให ของขวัญ
เพื่อเปนการปองกันการฝาฝนกฎระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชนในการเสริมสรางทัศนคติใน การประหยัดใหแก
เจาหนาที่ของรัฐ
7. ในกรณีที่เปนการรับทรัพยสินที่มีมูลคาเกิน 3,000 บาท ซึ่งเจาหนาที่ของรัฐมีความจําเปนอยาง
ยิ่งที่ตองรับไวเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธอันดีระหวางบุคคล ซึ่งในการรับนี้ เจาหนาที่ของรัฐผูรับฯ
จะตองแจงรายละเอียดขอเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพยสินหรือประโยชนนั้นตอ ผูบังคับบัญชา ซึ่งเปนหัวหนาสวน
ราชการ ผูบริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผูบริหารสูงสุดของหนวยงาน สถาบัน หรือองคกรที่เจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
สังกัดในทันทีที่สามารถกระทําได เพื่อใหผูบังคับบัญชาหรือผูบริหาร สูงสุด วินิจฉัยวามีเหตุผลความจําเปน ความ
เหมาะสม และสมควรที่จะใหเจาหนาที่ของรัฐผูนั้นรับทรัพยสิน หรือประโยชนนั้นไว ก็ใหคืนทรัพยสินหรือประโยชน
นั้นแกผูให ในทันที หากเปนกรณีที่ไมสามารถคืน ไดก็ใหสง มอบทรัพยสินหรือประโยชน ฯ ให กับหนวยงานที่
เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นสังกัดโดยเร็ว การแจงใหเปนไปตาม แบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใด แนบ
ทายมาตรการนี้
8. ใหเจาหนาที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง
แนวทางการสงเสริมการปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2560 อยางเครงครัด
9. หามการเรี่ยไรในหมูขาราชการหรือการใชสวัสดิการใดๆ ของสวนรวมเพื่อการจัดหา ของขวัญ
ใหแกขาราชการชั้นผูใหญ ผูบังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของขาราชการชั้นผูใหญโดยเด็ดขาด
10. ในการรับนักเรียนใหถือปฏิบัติตามมาตรการปองกันการเรียกรับทรัพยสินหรือ ประโยชนตอบ
แทนเพื่อโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษา สํานักงานคณะกรรมการการปองกันการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามหนังสือ
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สํ า นั ก งานคณะกรรมการการป อ งกั น การศึ ก ษาขั้ น พื้ น ฐานตามหนั ง สื อ สํ า นั ก งานคณะกรรมการการศึ ก ษา
ขั้นพื้นฐาน ที่ ศธ 04009/ว1819 ลงวันที่ 3 เมษายน 2561 อยางเครงครัด
11. กรณีมีผูบริจาคทรัพยสิน ใหสถานศึกษาใหถือปฏิบัติตามระเบียบ กระทรวงศึกษาธิการ
วาดวยการรับเงินหรือทรัพยสินที่มีผูบริจาคใหสถานศึกษา พ.ศ. 2552 โดยเครงครัด เพื่อปองกันปญหาการเรียกรับ
ทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพื่อโอกาสในการเขาเรียนในสถานศึกษา “แปะเจี๊ยะ”
กลไกการสงเสริมการปฏิบัติเพื่อปองกันการับสินบน
1. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จะเสริมสรางความรูความ เขาใจในเรื่อง
ผลประโยชนทับซอนหรือการขัดกันระหวางประโยชนสวนบุคคลและประโยชนสวนรวม และ การรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐที่ถูกตองตามกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวของ ใหสามารถ
แยกแยะประโยชนสวนตัวกับประโยชนสวนรวม หรือความแตกตางระหวางสินน้ําใจ และสินบน และจะแจงเตือนใน
กรณีที่อาจเกิดความสุมเสี่ยงตอการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่ไมเปนไป ตามกฎ ระเบียบ อาทิ ชวงเทศกาลป
ใหม การดําเนินการรับนักเรียน เปนตน
2. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จะสนับสนุนสงเสริม ใหเจาหนาที่ทุกระดับ
เห็นความสําคัญและมีจิตสํานึกในการตอตานการทุจริต คอรรัปชั่น รวมทั้งจัดให มีมาตรการควบคุมภายในเพื่อ
ปองกันการทุจริต คอรรัปชั่น การใหหรือรับสินบนในทุกรูปแบบ
3. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จะกํากับดูแลให การดําเนินการเบิกจาย
คา ใช จ า ยของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาระนอง เป น ไปตามมาตรการประหยั ด ค า ใช จ า ย
โดยเครงครัด
4. แนวปฏิบั ติในการรับ ทรั พย สิน หรื อประโยชน อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ าหนาที่ของรั ฐ
ครอบคลุมการปฏิบัติหนาที่ราชการของเจาหนาที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือ การคัดเลือก
บุคลากร การเลื่อนตําแหน ง การฝ กอบรม การประเมินผลการปฏิ บั ติงานการพิจารณาอนุมัติ อนุ ญาต โดย
ผูบังคับบัญชาทุกระดับจะสื่อสารทําความเขาใจกับผูอยูใตบังคับบัญชา เพื่อนําไปใชปฏิบัติใน โครงการ กิจกรรมที่อยู
ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับแนวปฏิบัตินี้
5. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จะสุมตรวจสอบการ ดําเนินการรับนักเรียน
ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่มีอัตราแขงขันสูง และเรงรัดประชาสัมพันธ สรางความรู ความเขาใจใหผูปกครอง
นักเรียน ประชาชนรวมทั้งขาราชการในสังกัดรับทราบถึงความผิดและบทกําหนดโทษ กรณีการเรียก รับ หรือยอม
จะรับทรัพยสินหรือประโยชนตอบแทนเพื่อโอกาสในการเขาเรียน โดยเฉพาะอยางยิ่งกรณีของเงินบริจาค ทั้งนี้ การ
กระทําดังกลาวไมอาจถือไดวาเปนเงินบริจาค แตถือวาเปนเรื่องของ “สินบน” ในฐานะผูรับสินบน กับ ผูใหสินบน
ซึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช
6. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จะใหความเปนธรรมและ คุมครองเจาหนาที่
หรือบุคคลอื่นใดที่แจงเบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริตคอรรัปชั่น การรับหรือ การใหสินบนในทุก
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รูปแบบ รวมถึงเจาหนาที่ที่ปฏิเสธตอการกระทําโดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการ
แจงเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวของ ตามที่กําหนดไวในกระบวนการจัดการ ขอรองเรียน
7. การฝาฝน ไมป ฏิบั ติตามระเบี ยบสํานั กนายกรัฐมนตรี ว าด วยการใหห รือรับของขวัญของ
เจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 เจาหนาที่ของรัฐผูนั้นเปนผูกระทําความผิดทางวินัย ผูบังคับบัญชา จะดําเนินการทาง
วินัยเจาหนาที่ของรัฐผูนั้น
8. เจาหนาที่ของรัฐที่ไดมีการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด ที่เปนการฝาฝนการรับ ทรัพยสินฯ
ตามที่กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ในมาตรา 103 จะตองไดรับโทษ
ตามกฎหมาย ตามที่บัญญัติไวในมาตรา 122 ไดแกโทษจําคุกไมเกินสามป ปรับ ไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
9. เจาหนาที่ของรัฐรับทรัพยสินจากผูใหทรัพยสินที่เกิดจากการปฏิบัติหนาที่ ของเจาหนาที่ของรัฐ
หรือจากการใชอํานาจหนาที่ของเจาหนาที่ของเจาหนาที่ของรัฐในการปฏิบัติหนาที่ และไดเรียก รับ ทรัพยสินจาก
การปฏิบัติหนาที่นั้นๆ การรับทรัพยสินในกรณีนี้จึงเปนการเรียกรับสินบนของ เจาหนาที่รัฐ และเจาหนาที่ของรัฐผู
นั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 149 ตองระวาง โทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอด
ชีวิต และปรับตั้งแตสองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท
10. สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง จะสอบทานแนวปฏิบัติและ มาตรการ
ดําเนินการอยางสม่ําเสมอ เพื่อใหสอดคลองกับการเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่ เปลี่ยนแปลง
ไป
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บทที่ 4
บทลงโทษตามกฎหมายที่เกี่ยวของกับผลประโยชนทับซอน
1. บทลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. 2558 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3)
มาตรา ๑๒๓/๒ ผูใดเปนเจาหนาที่ของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐตางประเทศ หรือเจาหนาที่ขององคการ
ระหวางประเทศ เรียก รับ หรือยอมจะรับทรั พยสินหรื อประโยชนอื่นใดสํ าหรับตนเองหรือผู อื่นโดยมิชอบ เพื่อ
กระทําการหรือไมกระทําการอยางใดในตําแหนงไมวาการนั้นจะชอบหรือมิชอบดวยหนาที่ตองระวางโทษจําคุกตั้งแต
หาปถึงยี่สิบป หรือจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือประหารชีวิต
มาตรา ๑๒๓/๓ ผูใดเปนเจาหนาที่ของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐตางประเทศหรือเจาหนาที่ขององคการ
ระหวางประเทศกระทําการหรือไมกระทําการอยาง ใดในตําแหนง โดยเห็นแกทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดซึ่งตนได
เรียก รับ หรือยอมจะรับไวกอนที่ตนไดรับแตงตั้งในตําแหนงนั้น ตองระวางโทษจําคุกตั้งแตหาปถึงยี่สิบปหรือจําคุก
ตลอดชีวิตและปรับตั้งแตหนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท
มาตรา ๑๒๓/๔ ผูใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอื่นเปน
การตอบแทนในการที่จะจูงใจหรือไดจูงใจ เจาหนาที่ของรัฐ เจาหนาที่ของรัฐตางประเทศ หรือเจาหนาที่ขององคการ
ระหวางประเทศ โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมายหรือโดยอิท ธิพ ลของตน ใหก ระทํา การหรือ ไมก ระทํา การใน
หนาที่อันเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใด ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาปหรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจํา
ทั้งปรับ
มาตรา ๑๒๓/๕ ผู ใดให ขอให หรื อรั บ ว าจะให ทรั พย สิ น หรื อประโยชน อื่น ใดแกเ จ าหน าที่ของรั ฐ
เจาหนาที่ของรัฐตางประเทศ หรือเจาหนาที่ขององคการระหวางประเทศ เพื่อจูงใจใหกระทําการ ไมกระทําการ หรือ
ประวิงการกระทําอันมิชอบดวยหนาที่ ตองระวางโทษจําคุกไมเกินหาป หรือปรับไมเกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ
ในกรณีที่ผูกระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเปนบุคคลที่มีความเกี่ยวของกับนิติบุคคลใดและกระทําไปเพื่อ
ประโยชนของนิติบุคคลนั้น โดยนิติบุคคลดังกลาวไมมีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อปองกันมิใหมีการกระทํา
ความผิดนั้น นิติ บุคคลนั้ นมีความผิ ดตามมาตรานี้ และต องระวางโทษปรั บตั้ งแต หนึ่ งเทาแตไมเ กิน สองเทาของ
คาเสียหายที่เกิดขึ้นหรือประโยชนที่ไดรับ
บุคคลที่มีความเกี่ยวของกับนิติบุคคลตามวรรคสอง ใหหมายความถึง ลูกจาง ตัวแทน บริษัทในเครือ
หรือบุคคลใดซึ่งกระทําการเพื่อหรือในนามของนิติบุคคลนั้น ไมวาจะมีอํานาจหนาที่ในการนั้นหรือไมก็ตาม
2. บทลงโทษตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
มาตรา ๑๒๒ เจาหนาที่ของรัฐผูใดฝาฝนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓ ตอง
ระวางโทษจําคุกไมเกินสามปหรือปรับไมเกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรค
สาม หากเจาหนาที่ของรัฐผูใดพิสูจนไดวา ตนมิไดรูเห็นยินยอมดวย ในการที่คูสมรสของตนดําเนินกิจการตามมาตรา
๑๐๐ วรรคหนึ่ง ใหถือวาผูนั้นไมมีความผิด
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บทที่ 5
ชองทางและขั้นตอนการแจงเบาะแสกรณีพบเห็นพฤติกรรมที่นําไปสูการมีผลประโยชนทับซอน
1. ชองทางและขั้นตอนการดําเนินการ
1. เมื่อพบเห็นพฤติกรรมที่เปนผลประโยชนทับซอนหรือการฝาฝนประมวลจริยธรรมขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองควรดําเนินการ ดังนี้
(1) เกิ ด ขึ้น กับ ตนเอง ให พิ จ ารณาผลลั พธ ที่ จ ะเกิด ขึ้น ว าส ว นรวมเสี ย ผลประโยชน ห รื อ ไม หาก
สวนรวมเสียประโยชนทานก็ควรหลีกเลี่ยง
(2) เกิดขึ้นกับผูรวมงานหรือคนใกลตัวทาน ควรใหคําแนะนําดวยการอธิบายใหเขาใจถึงกรณีตาง ๆ
และผลหรือโทษของความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม รวมทั้งแนะนําวิธีการ
ปองกันตามที่กลาวขางตน สรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
มีชองทางและขั้นตอนการดําเนินการตอขอรองเรียน ดังนี้
2. เมื่อพบเห็นวาเจาหนาที่ของรัฐคนใดมีพฤติกรรมที่นําไปสูการมีผลประโยชนทับซอนหรือมีการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม สามารถรองเรียนได 2 ทาง คือ แจงใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบ หรือแจง
ผานทางคณะกรรมการจริยธรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง เลขที่ 2/10 หมู 3 ตําบลบาง
ริ้น อําเภอเมือง จังหวัดระนอง โทรศัพท 0-7780-0008 โดยจัดทําหนังสือรองเรียน หรือ แจงเบาะแสดวยตนเองก็ได
2. คณะกรรมการจริยธรรมสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนอง ไดรับเรื่องรองเรียนแลว
รายงานใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาทราบเพื่อพิจารณาสั่งการ
3. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองไดรับเรื่องรองเรียนแลวจะสั่งการไปยัง
กลุมงานวินัยและนิติการ สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาระนองใหดําเนินการสืบสวน รวบรวมและสรุป
ขอเท็จ จริง รวมทั้งขอกฎหมายและความเห็ นต างๆ แลว รายงานต อผูอํานวยการสํ านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา
พิจารณาตัดสิน
4.ผู อํานวยการสํ านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษา พิจารณาและวิ นิ จฉัย แลว หากเป น การฝ าฝ น ประมวล
จริยธรรมจริง จะสั่งการใหมีการลงโทษทางวินัย วากลาวตักเตือน ทําทัณฑบน ใหรับการพัฒนา แลวแตกรณีหรือ
หากวินิจฉัยแลวการกระทํานั้นไมฝาฝนประมวลจริยธรรม ก็ใหสั่งยุติเรื่อง

คู่มือผลประโยชน์ทบั ซ้อน 21
2. แผนผั ง กระบวนการทํ า งานกรณี พบเห็น พฤติ ก รรมที่ เ ปน ผลประโยชน ทับ ซ อนหรื อ การฝา ฝ น ประมวล
จริยธรรม สพป.ระนอง
คณะกรรมการจริ ยธรรม
สพป.ระนอง
เมือพบเห็นพฤติกรรม

ไม่ฝ่าฝื นประมวล

ทีนําไปสูก่ ารมี

ยุตเิ รื อง

จริ ยธรรม

ผลประโยชน์ทบั ซ้ อน

ส่งเรื อง

หรื อมีการฝ่ าฝื น
ประมวลจริ ยธรรม

- โทษทางวินยั

ผู้อํานวยการสํานักงานเขต
พืนทีการศึกษา

- ว่ากล่าวตักเตือน
ฝ่ าฝื นประมวล

สังการ

รายงาน

กลุม่ งานวินยั และนิตกิ าร สพป.ระนอง
(ประมวลเรื อง สืบสวนและสรุปข้ อเท็จจริงข้ อ
กฎหมาย และความเห็น)

จริ ยธรรม

- ทําทัณฑ์บน
- ให้ รับการพัฒนา
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