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คู่มือป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม  ได้รวบรวม

ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อนรูปแบบของ ผลประโยชน์ทับซ้อน มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 
หลักการและแนวคิดเพ่ือการบริการจัดการระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ สาธารณะที่มีผลต่อ
การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐซึ่งเป็นสถานการณ์ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้
อิทธิพลตามอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบเพ่ือให้เกิด ประโยชน์ส่วนตัวโดยก่อให้เกิดผลประโยชน์ส่วนรวม
ในหลายรูปแบบไม่เฉพาะในรูปของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงิน
หรือทรัพย์สินด้วย คู่มือเล่มนี้ จะเป็นประโยชน์ต่อข้าราชการ เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิ เขต 3 รวมทั้งผู้ที่สนใจศึกษาแนวทางการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนในการบริหารและเพ่ือให้ การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ 
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ควำมหมำยของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) 

 ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวม        
หรือผลประโยชน์ขัดกัน หมายถึง การเข้าที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง 
เป็นหลัก ซึ่งถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็นความผิดขั้นแรกที่จะน าไปสู่ทุจริต 
 ส านักงาน ก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อนและผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ  
Conflict of Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ 
พนักงาน บริษัท หรือผู้บริการมีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ใน 
ต าแหน่ง หน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐ ตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่า
ประโยชน์ส่วนรวม ซึ่งการกระท าดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและไม่เจตนาในรูปแบบที่
หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่างการกระท าดังกล่าวมีให้พบ
เห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจเที่ยงธรรมเนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นหลัก
ได้ส่งผล เสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ ก่อให้เกิดการกระท าที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ที่ต้องค านึงถึงประโยชน์สาธารณะ แต่ท าหน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงประโยชน์ส่วน
ตน หรือพวกพ้องเป็นหลัก 

 ความขัดแย้ง (Conflict) หมายถึง สถานการณ์ที่ขัดกัน ไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้น เมื่อบุคคล
ไม่สามารถตัดสินใจกระท าอย่างใดอย่างหนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดข้ึนได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิด
แนวทางปฏิบัติหรือผลประโยชน์ 

 ผลประโยชน์ส่วนรวม (private interest) หมายถึง สิ่งใดๆ ที่มีผลต่อบุคคล/กลุ่มไม่ว่าทางบวก หรือ
ลบ “ผลประโยชน์ส่วนตัว” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้านการงานหรือธุรกิจของเจ้าหน้าที่แต่ รวมถึง
คนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เพ่ือน ญาติคู่แข่ง ศัตรูเมื่อใดเจ้าหน้าที่ประสงค์จะให้คนเหล่านี้ได้หรือเสีย
ประโยชน์เมื่อนั้นก็ถือว่ามีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมาเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์ส่วนตน มี 2 ประเภท ได้แก่     
ผลผลประโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับเงิน (pecuniary) และท่ีไม่เก่ียวข้องกับเงิน (non-pecuniary) 

 - ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับการได้มาซึ่ งเงินทองเท่านั้นแต่ยังเกี่ยวกับการ
เพ่ิมพูนประโยชน์ที่ปกป้องการสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ต าแหน่งในบริษัทที่รับงานจาก
หน่วยงาน รวมถึงการได้มาซึ่งผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปแบบของตัวเงิน เช่น สัมปทาน ส่วนลด 
ของขวัญหรือ ของที่แสดงน้ าใจไมตรีอ่ืนๆ 

 - ผลประโยชน์ที่ไม่เก่ียวกับเงิน เกิดจากความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลครอบครัวหรือกิจกรรมทางสังคม
วัฒนธรรมอื่นๆ เช่น สถาบันการศึกษา สมาคม  ลัทธิแนวคิด ฯลฯ มักอยู่ในรูปความล าเอียง อคติ/เลือกท่ีรัก
มักที่ชังและมีข้อสังเกตว่าแม้แต่ความเชื่อ/ความคิดเห็นส่วนตัวก็จัดอยู่ในประเภทนี้ 

 ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interest) หมายถึง ประโยชน์ของชุมชน
โดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของปัจเจกบุคคลและไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน การระบุ
ผลประโยชน์สาธารณะที่ไม่ใช่เรื่องง่ายแต่ในเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ภาครัฐสามารถให้ความส าคัญอันดับต้น แก่สิ่งนี้
โดย 

 - ท างานตามหน้าที่อย่างเต็มที่และมีประสิทธิภาพ 

- ท างานตามหน้าที่ตามกรอบและมาตรฐานทางจริยธรรม 
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 - ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีเหหรืออาจจะมีและจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ 

 - ให้ความส าคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สาธารณะมีความคลาดหวังว่าเจ้าหน้าที่ต้องจ ากัด ขอบเขต
ที่ประโยชน์ส่วนตนจะมามีผลต่อความเป็นกลางในการท าหน้าที่ 

 - หลีกเลี่ยงการตัดสินใจหรือการท าหน้าที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 - หลีกเลี่ยงการกระท า/กิจกรรมส่วนตนที่อาจท าให้คนเห็นว่าประโยชน์จากข้อมูลภายใน 

 - หลีกเลี่ยงการใช้ต าแหน่งหน้าที่หรือทรัพยากรของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตน 

 - ป้องกันข้อครหาว่าได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจากการใช้อ านาจหน้าที่ 

 - ไม่ใช่ประโยชน์จากต าแหน่งหรือข้อมูลภายในที่ได้ขณะอยู่ในต าแหน่งขณะที่ไปหาต าแหน่งงานใหม่ 

 องค์กรสากล หรือ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) ได้ 
นิยาม ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) ว่าเป็นทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ โดยผลประโยชน์ทับซ้อนแบ่งเป็น 3 
ประเภทดังนี้ 

 - ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง (actual) มีความทับซ้อนระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
สาธารณะเกิดขึ้น 

 - ผลประโยชน์ทับซ้อน (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ามี แต่จริงๆ 
อาจจะไม่มีก็ได้ถ้าจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่างขาดประสิทธิภาพ ก็น ามาซึ่ง ผลเสียไม่น้อยกว่า
การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้นจริง ข้อนี้แสดงว่าเจ้าหน้าที่ไม่เพียงพอแต่จะต้อง ประพฤติตนอย่างมี
จริยธรรมเท่านั้นแต่ต้องท าให้คนอ่ืนๆ รับรู้ และเห็นด้วยว่าไม่ให้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง 

 - ผลประโยชน์ทับซ้อน (potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอาจจะทับซ้อนกับผลประโยชน์
สาธารณะในอนาคต หน้าที่ซับซ้อน (conflict of duty) หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกันกัน (Competing 
interests) แบง่เป็น 2 ประเภท ดังนี้ 

 -ประเภทแรก เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่ง เช่น เป็นเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
และเป็นคณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจ าหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถ แยกแยะบทบาท
หน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้ อาจท าให้การท างานไม่ประสิทธิภาพหรือแม้กระทั่งเกิด ความผิดพลาดหรือผิด
กฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกป้องกันปัญหานี้โดนแยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหา
ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในหน่วยงานที่มีก าลังคนน้อย หรือมีเจ้าหน้าที่บางคนเท่านั้น ที่สามารถท างานบางอย่าง
ที่คนอ่ืนๆ ท าไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่อง ผลประโยชน์ส่วนตนมา
เกี่ยวข้อง 

 - ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มรบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการท าบทบาท
หน้าที่ในหน่วยงานหนึ่งนั้น ท าให้ได้ข้อมูลภายในบางย่างที่อาจน ามาใช้ประโยชน์แก่การท าบทบาทหน้าที่ให้แก
อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือถ้าน าข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความล าเอียง/อคติ ต่อคน
บางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนด้วยเพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน  
นั่นคือการตัดสินใจท าหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็สามารถน ามาจัดการกับ
หน้าที่ทับซ้อนได้ 
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รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 

รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ ได้แก่ 

 2.1 การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ ในรูปแบบอ่ืนๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงานราชการ
เงินบริจาค สร้างส านักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณ ของรัฐ
เพ่ือจัดซื้อ จัดจ้างแล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อ่ืนตอบแทน 

 2.2  การท าธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contract) หมายถึง สถานการณ์ที่
เจ้าหน้าที่ ของรัฐมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ต าแหน่งหน้าที่ที่ท าให้
หน่วยงานท าสัญญา ซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดิน ของ
ตนเองในการจัดสร้าง ส านักงาน 

 2.3 การท างานหลังจากออกจากต าแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมายถึง 
การที่บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปท างานในบริษัทเอกชนที่ด าเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ ที่
ตนเองเคยมีอ านาจควบคุม ก ากับ ดูแล 

 2.4 การท างานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัท
ด าเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษา
โครงการโดย อาศัยต าแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผุ้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการ
พิจารณาจาก หน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ 

 2.5 การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ด ารงต าแหน่งสาธารณะใช้
ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซื้อ 
ที่ดินโดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพ่ือท าโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพ่ือเก็งก าไรและขาย
ให้กับรัฐในราคาท่ีสูงขึ้น 

 2.6 การใช้ทรัพย์สินหน่วยงานเพ่ือประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s property 
for private advantage) เช่น การน าเครื่องใช้ส านักงานต่างๆ กลับไปใช้ที่บ้าน การน ารถยนต์ในราชการไปใช้
เพ่ืองานส่วนตัว 

 2.7 การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) เช่น 
การที่ รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิดตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะ 
เพ่ือการเสียงเลือกตั้ง จากรูปแบบประเภทต่างๆ ของปัญหาความขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์
ส่วนรวม จะเห็นว่าโอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหามีสูงมากเพราะปัญหาดังกล่าวมีขอบเขตครอบคลุม
พฤติกรรม ที่เข้าข่ายความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดการ กับ
ปัญหา ความขัดแย้งของผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรมใน
การท างานของบุคคลสาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระท าผิดเกี่ยวกับ 
ผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ 
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แผนภำพรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การรับประโยชนต์่างๆ 
(Accepting benefits) 

การท าธุรกิจกับตัวเอง 
(Self-dealing) 

การท างานหลังจากออกจาก
ต าแหน่งสาธารณะหรือหลัง
เกษียณ (Post-employment) 

การท างานพิเศษ (Outside 
employment or moonlighting) 

การรับรู้ข้อมูลภายใน 

(Inside information) 
 
 

 การน าโครงการสาธารณะลงในเขต
เลือกตั้ง เพื่อประโยชน์ในทางการเมือง 

(Pork-belline) 

น าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้
ในงานส่วนตัว 

รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงใน
พื้นที่ตนเอง หรือการใช้งบ

สาธารณะเพื่อหาเสยีง 

การใช้สมบัติของหน่วยงาน
เพื่อประโยชน์ของธุรกิจ(Using) 

ตั้งบริษัทด าเนินธุรกจิที่แข่งขัน
หรือรับงานจากหน่วยงานต้น

สังกัด 

งกัด 

ลาออกจากหน่วยงานเพื่อไป
ท างานในหน่วยงานที่ด าเนิน

ธุรกิจประเภทเดียวกัน 

มีส่วนได้เสียในสญัญาที่ท า
กับหน่วยงานในสังกัด 

รับของขวัญ/เงินสนับสนุน/เงิน
บริจาคจากลกูค้าของหนว่ยงาน 

ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
เพื่อประโยชน์ของตนเอง 
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มำตรกำรทำงกฎหมำยที่เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนและบทลงโทษ 

 มำตรกำรกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง 
 1. พระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ.2542 
และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554 มำตรำ 100 ห้ำมมิให้
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้ใดด ำเนินกิจกำร ดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนใหญ่ในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐ ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 
 (2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้า
ของรัฐผู้นั้น ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอ านาจก ากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือ
ด าเนินคด ี
 (3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดยตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือ
ผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 
 (4) เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลุกจ้างในธุรกิจของ
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น สังกัด
อยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้น อาจ
ขัดแย้งต่อประโยชน์ส่วนร่วม หรือประโยชน์ ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐต าแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ด าเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ 
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ก าหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา 
 ให้น าบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้ถือว่าการ
ด าเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าวเป็นการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 มาตรา 101 ให้น าบทบัญญัติมาตรา 100 มาใช้บังคับกับการด าเนินการของผู้ซึ่งพันจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือไม่เกินเกินร้อยละห้าของจ านวนหุ้น
ทั้งหมดท่ีจ าหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจ ากัด ซึ่งไม่ใช่ที่เป็นคู่สัญญาหน่วยงานของรัฐตามมาตร 100 (2) ที่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 มาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 100 มิให้น ามาใช้บังคับการด าเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง
หน่วยงานที่มีอ านาจก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการด าเนินงานของบริษัทจ ากัดหรือบริษัท มหาชน 
จ ากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจ ากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจ ากัดหรือบริษัท มหาชน
จ ากัดทีห่น่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน 
 มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล นอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือ กฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ แห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจารยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ที่พ้น
จากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 
 มาตร 103/1 บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้เป็นความผิดพ้ืนฐานทุจริตต่อหน้าที่ หรือ 
ความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญา
ด้วย 
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บทลงโทษ 
  

บทลงโทษมาตรา 122 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 100 และมาตรา 101 หรือ
มาตรา 103 ระวางโทษจ าคุกไม่เกิน 3 ปีหรือปรับไม่เกิน 60,000 บาทหรือท้ังจ าทั้งปรับความผิดตามมาตรา 
100 วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนไม่ได้รู้เห็นยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตน 
ด าเนินการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่งให้ผู้นั้นไม่มีความผิด 

ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติเรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สิน
หรือ ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ.2553 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 คณะกรรมการ ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติแห่งชาติจึง
ก าหนดหลักเกณฑ์และจ านวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดย
ธรรมจรรยาไว้ดังนี้ 

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่าประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543  

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 

ข้อ 3 ในประกาศนี้ 

“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหมายความว่าการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้การในโอกาสต่างๆโดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือให้
กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม” 

“ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการีผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน
ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม 

ประโยชน์อื่นใดหมายความว่าสิ่งที่มีมูลค่าได้แก่การลดราคาการรับความบันเทิงการรับบริการการรับ
การฝึกอบรมหรือสิ่งอ่ืนใดในลักษณะเดียวกัน 

ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายเว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่ก าหนดไว้ในประกาศนี้ 

ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้  

(1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซ่ึงให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมฐานานุรูป  

(2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ
บุคคลแต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 

(3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
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ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศซึ่งผู้มีให้ระบุให้เป็นของส่วนตัวหรือมีหรือ
มูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่แต่มีเหตุผลความจ าเป็นที่จะต้องรับไว้เพ่ือรักษา
ไมตรีมิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วหากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุ
ที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เพ่ือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคลให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที 

ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่า
ที่ก าหนดไว้ในข้อ 5 ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี
มิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ
หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระท าได้
เพ่ือให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจ าเป็นความเหมาะสมและสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 

ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดมีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวก็ให้คืนทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันทีในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 

เมื่อได้ด าเนินการตามความในวรรคสองแล้วให้ถือเป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด
โดยเร็วเมื่อได้ด าเนินการตามวรรคสองแล้วให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์
ดังกล่าวเลย 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็น
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าหรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ  หรือ
เป็นกรรมการ หรือเป็นผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงที่เกี่ยวกับการรับ
สินบนหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอ านาจแต่งตั้งถอดถอนส่วนผู้ที่ด ารงต าแหน่งประธานกรรมการ และกรรมการใน
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผู้ด ารงต าแหน่งไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจถอดถอนให้แจ้งต่อ
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้เพ่ือด าเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ด ารงต าแหน่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน 
หรือประโยชน์นั้น ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่น ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณีเพ่ือด าเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับผู้ที่ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย  

3. พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 17 เมษายน 2562 
ตามมาตรา 55 (4) แห่งพระราชบัญญัติดังกล่าว บัญญัติไว้ว่า “คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์
ส่วนตัวและมีจิตสาธารณะ” และตามมาตรา 6 ยังก าหนดให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของ
รัฐมีหน้าที่จัดท าประมวล จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งปัจจุบันคณะกรรมการ 
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ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาวงเล็บ ก.ค.ศ. ซึ่งเป็นองค์กรกลางในการบริหารงานบุคคลของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษายังไม่ได้จัดท าประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความ
รับผิดชอบจึงน าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ (เดิม) มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติดังนี้  

3.1 ค าปรารภได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าทีข่องรัฐ 9 ประการของส านักงานผู้ตรวจราชการแผ่นดิน 9 ข้อดังต่อไปนี้  

1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
2) การมีจิตส านึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ  
3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
4) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย  
5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ  
6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 3.2 หมวด 2 ข้อ 5 ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัว

ออกจากต าแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนโดยอย่างน้อย
ต้องวางตนดังนี้ 
     (1)  ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผู้มี
บุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้นหรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้น ต่างจาก
บุคคลอื่นเพราะความชอบหรือชัง  
     (2)  ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอ านวยความสะดวกของทางราชการ        
ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยชอบด้วยกฎหมาย  
     (3)  ไม่ว่าจะท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิด ความเคลือบ
แคลงหรือสงสัยว่าขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่  ทั้งนี้  ในกรณีมีความเคลือบ
แคลงหรือสงสัยให้ข้าราชการผู้นั้น  ยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อนและแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วน
ราชการ และคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาเมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยประการใด แล้วจึงปฏิบัติ
ตามนั้น  
     (4)  ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่ อ่ืน  ในราชการ รัฐวิสาหกิจ      
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มี
ความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม      
อันจ าเป็นต้องวินิจฉัยชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ  

3.2 หมวด 2 ข้อ 6 ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่ง
หน้าที่และไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมโดยอย่างน้อยต้อง
วางตนดังนี้ 

1) ไม่เรียกรับหรือยอมจะรับหรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญแทนตนหรือญาติของตน
ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่
ก็ตามเว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป  

2) ไม่ใช่ต าแหน่งหรือการกระท าการท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ  
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3) ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการการด าเนินการหรือการท านิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
ได้ประโยชน์อันนี้ควรได้โดยชอบธรรมด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรม 

มำตรกำรแนวทำงปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. กำรเตรียมพร้อมก่อนแต่งตั้งให้เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

ผู้บังคับบัญชาจะต้องส ารวจตรวจสอบสถานะของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งว่า
บุคคลนั้นเป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบกิจการส่วนตัวในลักษณะที่เมื่อได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วจะ
เข้าข่ายเป็นผู้มีประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ เช่น การเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงาน
ของรัฐ การเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ  การเป็น
ผู้รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้า
เป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น อันเป็นการ
ผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
ที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว การเข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะเป็นกรรมการ        
ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแลควบคุม หรือตรวจสอบ
ของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม
หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้น 

นอกจากจะส ารวจตรวจสอบสถานะของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งแล้วยังต้องส ารวจ
ตรวจสอบคู่สมรสบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั้นด้วยว่าได้มีการด าเนินการกิจการใดๆ อันเป็นการ
กระท าแทนบุคคลนั้นในขณะที่บุคคลดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งด้วย  

2. กำรปฏิบัติหน้ำที่อยู่ระหว่ำงที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการด าเนินการที่เป็นผลประโยชน์ของ
รัฐจะต้องคอยตรวจสอบตนเองว่าอยู่ในสถานะที่เป็นผู้มีประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่อยากรู้ว่าตนเข้าข่ายเป็นผู้มี
ผลประโยชน์ทับซ้อนแม้แต่เพียงเล็กน้อยจะต้องรายงานเรื่องดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชา ที่มีอ านาจเหนือขึ้นไป
เพ่ือพิจารณาคู่สมรสหรือเคยยอดของเจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเอกชนซึ่งโดย
สภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อผลประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ต่อทาง
ราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น  

3 กำรด ำเนินกิจกำรหลังจำกพ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 

กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตมาตรา 100 ได้ก าหนด
ห้ามไม่ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐด าเนินกิจการที่เป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
ด้วยห้ามด าเนินกิจการนั้นต่อไปอีกเป็นเวลา 2 ปีแล้วแต่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจากต าแหน่งนั้นแล้ว ทั้งนี้
การห้ามดังกล่าวได้ห้ามคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นด้วย  
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4 กำรปฏิบัติตนเกี่ยวกับกำรให้หรือกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์  

4.1 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติกฎหมายเว้นแต่
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาซึ่งมีดังนี้  

(1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซ่ึงให้โดยเสน่หาตามจ านวนที่เหมาะสมตามฐานุรูป 

(2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งไม่ใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ
บุคคลแต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท  

(3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป  

4.2 ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางประวัติศาสตร์หรือวัฒนธรรมเช่นงานศิลปะพระพุทธรูปเครื่องประดับ
โบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็ถือว่าเป็นของขวัญนั้นๆเป็นทรัพย์สินขององค์กรไม่ว่าจะมีราคาเท่าใด   

4.3 ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าน้อยกว่า 3,000 บาท ไม่ต้อง
รายงานหรือจะเก็บเป็นของตนเองได้ทั้งนี้เพ่ือปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
พ.ศ.2543  

4.4 ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆเมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน 3,000 บาท ต้องรายงาน
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้  

4.5 ค่าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มีค่าทางการตลาดระหว่าง 3,000 ถึง 15,000 บาทและมีหน้าที่
มีความจ าเป็นต้องรับให้องค์กรโดยหัวหน้าส่วนราชการตัดสนิว่าสมควรให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐคน
นั้นรับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่  

4.6 ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์มีค่าทางการตลาดมากกว่า 15,000 บาท ให้ส่งมอบทรัพย์สินเป็น
ขององค์กร เพ่ือใช้ประโยชน์สาธารณะหรือตามความเหมาะสม  องค์กรอาจพิจารณาอนุญาตให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงานขณะด ารงต าแหน่งเดิม
ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการ หรือลาออกจากงานเป็นต้น  

4.7 ถ้าในปีงบประมาณใดๆคุณค่าของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้ให้คนเดียวกันกลุ่ม
เดียวกันหรือคู่ให้มีความสัมพันธ์กันหลายๆครั้งเมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า 3,000 บาทต้องรายงานของขวัญ
หรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ  

4.8 ถ้าในปีงบประมาณใดๆได้ของขวัญหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้รับบริการแม้แต่จะต่างคนต่าง
กลุ่ม เพ่ือเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดีแต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า 3,000 บาท ต้องรายงาน
ของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น  

4.9 ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆที่ได้รับเพ่ือเป็นการขอบคุณจากผู้รับบริการประชาชนและองค์กร
เอกชนที่ได้อย่างสม่ าเสมอบ่อยครั้ง อาจท าให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือน ก่อให้เกิดอคติ    
ในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐหรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบและคาดหวังจะได้รับ
ของขวัญหรือผลประโยชน์เมื่อมีผู้มารับบริการ ควรปฏิเสธการรับ  
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4.10 เงินสดหรือสิ่งใด ๆ ที่สามารถเป็นเงินสดได้ต้องปฏิเสธไม่รับไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดๆ  

5. กรณีที่ตนมีกิจกำรที่ต้องด ำเนินกำรอยู่แล้ว 

ต้องขอถอนตัวออกจากการเป็นเจ้าหน้าที่ที่เข้าไปเกี่ยวข้อง  

6. กำรสร้ำงควำมเข้ำใจ 

ผู้บังคับบัญชาจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาว่าสิ่งใดควรท าหรือไม่ควรท า  

7. กำรสร้ำงติดส ำนัก 

ผู้บังคับบัญชาจะต้องสร้างจิตส านึกให้เกิดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยให้ตระหนักถึงบุญคุณของแผ่นดิน
และต้องก ากับดูแลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่งหลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร 
(Good Governance) หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการปฏิบัติงาน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) นั้น เป็นเครื่องมือในการสร้างคนให้มีศักดิ์ศรี มีศีลธรรม คุณธรรมจริยธรรม 
มีจิตมุ่งบริการ มีความมุ่งมั่นในการท างานเพ่ือให้เกิดประสิทธิภาพต่อส่วนรวม 

 

ผลของกำรฝ่ำฝืน 

การมีพฤติกรรมใดๆที่เข้าข่ายการมีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือมีพฤติกรรมที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตาม
มาตรฐานจริยธรรมและประมวลจริยธรรมของข้าราชการหรือจรรยาบรรณข้าราชการย่อมส่งผลให้ถูกลงโทษ
ทางวินัยเช่นภาคทัณฑ์ตัดเงินเดือนจนกระทั่งถึงข้ันปลดออกหรือไล่ออกขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน
หากถูกตัดสินว่าผิดจริงผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย 

ประกำรส ำคัญจะต้อง  

1. ไม่ทุจริตคือตัวเราไม่ท าทุจริตไม่ท าให้เกิดความผิดพลาด มีจิตใจที่สุดจริตเป็นที่ตั้ง  

2. อย่าให้ผู้อ่ืนสงสัยว่าเป็นทุจริตคือต้องท างานอย่างรอบคอบ โปร่งใส ไม่มีเงื่อนง า  
ต้องมีพยานหลักฐานเพ่ือยืนยันในการท างานทุกครั้ง  

3. อย่าให้คนอ่ืนทุจริตคือต้องป้องกันมิให้ผู้เกี่ยวข้องกับเรากระท าการทุจริต 

กำรติดตำมประเมินผล 

ให้กลุ่มกฎหมายและคดี ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 เป็นผู้รับผิดชอบ
รวบรวมการจัดท าข้อมูลเกี่ยวกับการร้องเรียน กรณีผลประโยชน์ทับซ้อนพร้อมทั้งปัญหาอุปสรรคแนวทางการ
แก้ไขแล้วรายงานให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 ทราบ ทุก 6 เดือน/
ปีงบประมาณละ 2 ครั้ง 

หน่วยงำนและผู้รับผิดชอบ 

ให้กลุ่มกฎหมายและคดีส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 เป็นผู้รับผิดชอบการ
รับแบบรายงานการด าเนินการรับและจัดการเรื่องร้องเรียนตามมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและ
รายงานข้อมูลให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาชัยภูมิเขต 3 ทราบและพิจารณา 
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วิธีกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงมำตรกำรแนวทำงปฏิบัติ  
เพื่อป้องกัน “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

ตรวจสอบสถานะของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งว่าบุคคล
นั้นเป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบกิจการส่วนตัวในลักษณะที่เมื่อได้รับการแต่งตั้ง
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้วจะเข้าข่ายเป็นผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ เช่น 
การเป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐ 

 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการ
ด าเนินการที่เป็นผลประโยชน์ของรัฐ จะต้องคอยตรวจสอบตนเองว่าอยู่ใน
สถานะที่เป็นผู้มีประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ หากรู้ว่าตนเองเข้าข่ายเป็นผู้มี
ประโยชน์ทับซ้อนแม้แต่เพียงเล็กน้อยจะต้องรายงานเรื่องดังกล่าว ต่อ
ผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณาคู่สมรส หรือเครือญาติของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของเอกชนซึ่งโดยสภาพ
ของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชน นั้น อาจขัดแย้งต่อผลประโยชน์
ส่วนรวม หรือประโยชน์ของทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการ
ปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 
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