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สารบัญ 
                                         หน้า 

 
บทที ่1 ความหมายและรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน                                                
บทที ่2 กฎหมายสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                
บทที่ 3 แนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                                    
บทที ่4 มาตรการขับเคลื่อนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                                    
 
 
 
 
 
 



๑ 
 
 

 

บทที่ 1 
 

ความหมายของ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
 
 

ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
 คําว่า Conflict of Interests มีการใช้คําในภาษาไทยไว้หลายคําเช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยคําเหล่านี้ถือเป็นรูปแบบ หนึ่ง
ของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระทําที่ขัดต่อหลักคุณธรรม จริยธรรมและหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ด ี(Good Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง “ความทับซ้อน ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ” กล่าวคือ เป็น
สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลในอํานาจหน้าที่และความ รับผิดชอบเพ่ือให้
เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบ ไม่จํากัดอยู่ในรูปของตัวเงิน 
หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน 
 

 
 



๒ 
รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น ๗ รูปแบบ ได้แก่ 
 
 1. การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) คือ การรับสินบน หรือรับของขวัญหรือ ผลประโยชน์
ในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงานราชการ รับเงินบริจาคสร้าง
สํานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณของรัฐ เพื่อจัดซื้อจัดจ้างแล้ว
เจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน 
 2. การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ ที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ตําแหน่งหน้าที่ท่ีทําให้หน่วยงาน ทําสัญญาซื้อ
สินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดินของตนเองใน การจัดสร้างสํานักงาน 
 3. การทํางานหลังจากออกจากตําแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมายถึง การที่
บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ และไปทํางานในบริษัทเอกชนที่ดําเนินธุรกิจประเภทเดียว กับที่ตนเองเคยมี
อํานาจควบคุม กํากับ ดูแล 
 4. การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตั้งบริษัทดําเนิน
ธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็น ที่ปรึกษาโครงการโดย
อาศัยตําแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัด ในการพิจารณาจาก
หน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ 
 5. การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ดํารงตําแหน่ง สาธารณะใช้
ประโยชน์จากการรู้ข้อมูลภายในเพ่ือประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหน ก็รีบไปซื้อที่ดิน
โดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพ่ือทําโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพ่ือเก็งกําไร และขายให้กับรัฐ 
ในราคาที่สูงขึน้ 
 6. การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer's property for 
private advantage) เช่น การนําเครื่องใช้สํานักงานต่าง ๆกลับไปใช้ที่บ้าน การนํารถยนต์ ในราชการไปใช้เพ่ืองาน
ส่วนตัว 
 7. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพ่ือประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) เช่น การที่
รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพ้ืนที่หรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณ สาธารณะเพ่ือ
การหาเสียงเลือกตั้ง 
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 จากรูปแบบประเภทต่างๆ ของปัญหาความขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ ส่วนรวมจะเห็นว่า
โอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหามีสูงมากเพราะปัญหาดังกล่าวมีขอบเขตครอบคลุม พฤติกรรมที่เข้าข่ายความ
ขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดการกับปัญหา ความขัดแย้งของผลประโยชน์
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในการทํางานของบุคคลสาธารณะรวมถึงการมี
กฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระทําผิดเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ 
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บทที่ 2 
 

กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง 
 

มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมาตรการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง  
1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไข 
เพิ่มเติมพ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒) พ.ศ. ๒๕๕๔  
 มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดําเนินกิจการดังต่อไปนี้ 
 (1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทํากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอํานาจกับกับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือดําเนินคดี 

 (2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอํานาจกํากับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือดําเนินคดี 

 (3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐ รฐัวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น อันมี ลักษณะ
เป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทท่ี
รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 

 (4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการที่ปรึกษาตัวแทนพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่
ภายใต้การกํากับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติ หน้าที่ใน
ฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดแย้งต่อ ประโยชน์ส่วนรวม
หรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ตําแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดําเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการป้องกัน และปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กําหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้นําบทบัญญัติในวรรค หนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรส
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสองโดยให้ถือว่าการดําเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการดําเนินกิจการของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

 มาตรา ๑๐๑ ให้นําบทบัญญัติมาตรา 900 มาใช้บังคับกับการดําเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลมเว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของจํานวนหุ้นทั้งหมดท่ีจําหน่าย ได้ใน
บริษัทมหาชนจํากัดซึ่งไม่ใช่บริษัทท่ีเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา ๑๐๐ (๒) ที่ได้รับอนุญาต ตาม
กฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 

 มาตรา ๑๐๒ บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิให้นํามาใช้บังคับกับการดําเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง
หน่วยงาน ที่มีอํานาจกํากับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบการดําเนินงานของบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัด
มอบหมายให้ ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจํากัดมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจํากัดหรือบริษัทมหาชนจํากัดที่
หน่วยงานของรัฐ ถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน 
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 มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย
เว้นแต่ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจํานวนที่คณะกรรมการป.ป.ช. 
กําหนด บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ที่พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม  
 มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิดต่อ 
ตําแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตําแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 
 
บทลงโทษ 
 มาตรา ๑๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓ ต้องระวาง
โทษ จําคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือท้ังจําทั้งปรับกรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสามหาก 
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนดําเนินการตามมาตรา ๑๐๐ วรรค
หนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด 
๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน และ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงกําหนด หลักเกณฑ์
และจํานวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ดังนี้ 
 ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 ข้อ 3 ในประกาศนี้ “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่าง ๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือ
วัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม “ญาติ” หมายความว่าผู้บุพการีผู้สืบสันดาน พ่ีน้องร่วมบิดา
มารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันลุงป้าน้าอาคู่สมรสผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือ
ผู้รับบุตรบุญธรรม “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่าสิ่งที่มีมูลค่าได้แก่การลดราคาการรับ ความบันเทิงการรับบริการ
การรับการฝึกอบรมหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
 ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือ
ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเว้นแต่ การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กําหนดไว้ในประกาศนี้ 
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 ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้ 
  (1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซ่ึงให้โดยเสน่หาตามจํานวนที่เหมาะสม ตามฐานานุรูป 
  (2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการ รับจากแต่ละ
บุคคลแต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
  (3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
 ข้อ 6 การรบัทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว หรือมีมูลค่าเกิน
กว่าสามพันบาทไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่แต่มีเหตุผลความจําเป็นที่จะต้องรับไว้ เพื่อรักษาไมตรีมิตรภาพ
หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียด ข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วหากผู้บังคับบัญชา เห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้น
ยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้
หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที 
 ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่า ที่
กําหนดไว้ในข้อ ๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษาไมตรี มิตรภาพหรือ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการ รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานสถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหนี้ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันทีที่สามารถกระทําได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความ
จําเป็นความเหมาะสมและสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตน
หรือไม่ 
 ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ ของ
รัฐผู้นั้นสังกัดมีคําสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ โดย
ทันทีในกรณีท่ีไม่สามารถคืนให้ได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิ ของ
หน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 
 เมื่อได้ดําเนินการตามความในวรรคสองแล้วให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์ดังกล่าวเลย 
 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดํารงตําแหน่งผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็น หัวหน้า
ส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าหรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือ เป็นกรรมการหรือ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเก่ียวกับการรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์นั้นต่อผู้มี
อํานาจแต่งตั้งถอดถอนส่วนผู้ที่ดํารงตําแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระ ตามรัฐธรรมนูญหรือผู้
ดํารงตําแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอํานาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทัง้นี้ เพื่อดําเนินการตามความ
ในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
 ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดํารงตําแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือ
สมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ นั้นต่อ
ประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณี
เพ่ือดําเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
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 ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้ บังคับผู้
ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 
 3. ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว ่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ 
  ข้อ 22 เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาต 
จากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่กระทําการ 
ดังต่อไปนี้ 
  (1) ใช้หรือแสดงตําแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการดําเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณา ด้วย
สิ่งพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์ หรือสื่ออย่างอ่ืนหรือด้วยวิธีการอ่ืนใด 
  (2) ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยทําการเรี่ยไรให้หรือ กระทําใน
ลักษณะให้ผู้นั้นอยู่ในภาวะจํายอมไม่สามารถปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยทําการเรี่ยไรไม่ว่า ทางตรงหรือ
ทางอ้อม 
 4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
  3.1 ส่วนคําปรารภได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสําหรับผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐประการของสํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ๙ ข้อดังนี้ 
  (1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
  (2) การมีจิตสํานึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
  (3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ ทับซ้อน 
  (4) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย  
  (5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ  
  (6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
  (7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้  
  (8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  3.2 หมวด 2 ข้อ 5 ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตําแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ 
ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนโดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี้ 
  (1) ไม่นําความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืนไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้องพรรคพวกเพ่ือนฝูง หรือผู้มี
บุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้นหรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้น ต่างจากบุคคล
อ่ืนเพราะความชอบหรือยัง 
  (2) ไม่ใช้เวลาราชการเงินทรัพย์สินบุคลากรบริการหรือสิ่งอํานวยความสะดวกของทางราชการไป 
เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อ่ืนเว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 
  (3) ไม่กระทําการใดหรือดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบ 
แคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ท้ังนี้ในกรณีมีความเคลือบแคลง  
หรือสงสัยให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระทําดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการและ 
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาเม่ือคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 
 
 
  
 
 



๘ 
 
 

  (4) ในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนในราชการรัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักในกรณีที่มีความขัดแย้ง
ระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่มอันจําเป็นต้อง วินิจฉัย
หรือชี้ขาดต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสําคัญ 
 3.2 หมวด 2 ข้อ 5 ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่ และ
ไม่กระทําการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมโดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้  
  (1) ไม่เรียกรับหรือยอมจะรับหรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญแทนตนหรือญาติ  
ของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเก่ียวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่ 
หรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 
  (2) ไม่ใช้ตําแหน่งหรือการกระทําการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ 
  (3) ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการการดําเนินการหรือการทํานิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือ บุคคล
อ่ืนจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้อบรัฐธรรมนูญว่าด้วย การป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ.๒๕๕๔ 
5. นโยบายของรัฐบาล 
 รัฐบาลได้กําหนดนโยบายในเรื่องการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและการบริหารกิจการ บ้านเมือง
ตามหลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) 5 ประการ ประกอบด้วย 
  1. หลักนิติธรรม (Rule of Law) เพ่ือส่วนรวม สังคมยอมรับ และเต็มใจปฏิบัติ เป็นหลักที่ถือเป็น 
กฎ กติกาในสังคมที่ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้อง มีระบบลงโทษที่เหมาะสม รวมทั้งมีการบังคับใช้ที่คํานึงถึงสิทธิเสรีภาพ 
ของประชาชน จะช่วยควบคุมการใช้อํานาจของรัฐให้เป็นไปอย่างชอบธรรม พร้อมกับช่วยคุ้มครองสิทธิ และเสรีภาพ
ของประชาชนไม่ให้ถูกละเมิดโดยการใช้อํานาจรัฐ 
  2. หลักคุณธรรม (Ethic) สําหรับเจ้าหน้าที่และข้าราชการให้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการ 
พัฒนาให้บุคลากรของภาครัฐยึดมั่นในความถูกต้อง การส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองเพ่ือให้เป็น ผู้ที่มี
ความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต ทั้งนี้ เพราะระบบคุณค่าและค่านิยมต่าง ๆ ในระบบ ราชการจะ
เป็นปัจจัยกําหนดพฤติกรรมของข้าราชการ และชี้นําวิธีการให้บริการแก่ประชาชนด้วย 
  3. หลักความโปร่งใส (Transparency) โปร่งใส ตรวจสอบได้ การทํางานที่เปิดเผยและสามารถ 
ตรวจสอบได้ จะส่งผลให้การทุจริต คอรัปชั่นและความด้วยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการลดลง และ
ทําให้ข้าราชการมีความรับผิดชอบต่อการทํางานและผลของงาน มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเป็นธรรม และก่อให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติโดยรวมมากข้ึน 
  4. หลักการมีส่วนร่วม (Public participacy) ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น และ
ตัดสินใจ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ การมีส่วนร่วม
จึงเป็นกระบวนการที่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ ดังนั้น การมีส่วนร่วมจึงเป็น
การสื่อสารสองทาง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความเห็นซึ่งกันและกันระหว่างรัฐ 
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กับประชาชน ในขณะเดียวกันจะก่อให้เกิดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบนโยบายและการดําเนินงานของรัฐ         
ให้ดําเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน 
  5. หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) เจ้าหน้าที่และข้าราชการต้องร่วมกันรับผิดชอบ ในงานที่
ทําเป็นกระบวนการทํางานที่จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการทํางานให้ดีขึ้น ความสํานึกรับผิดชอบ ต่อการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานจะต้องมีลักษณะสําคัญ 5 ประการ คือ การมีเป้าหมายที่ชัดเจน ทุกคนเป็น เจ้าของร่วมกัน 
การปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการพฤติกรรมที่ไม่เอ้ืออํานวยให้เกิดการรับผิดชอบ การทํางานอย่างไม่
หยุดยั้ง การมีแผนสํารอง และการติดตามประเมินผลการทํางาน 
  6. หลักความคุ้มค่า (Effectiveness) การใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด โดยนําปรัชญา เศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ คือ ความมีเหตุผล ความพอประมาณ และความีภูมิคุ้มกัน ทนต่อการเปลี่ยนแปลง ภายใน
สถานการณ์ต่าง ๆ ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจํากัด ให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ส่วนรวม คํานึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า โดยยึดถือประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุด ในการทํางาน 
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บทที่ 3 
 

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
  1. ให้ผู้อํานวยการกลุ่มมีหน้าที่ควบคุม ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด  
  2. เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัย ตําแหน่งหน้าที่ แสวงหาประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน 
  3. เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัย โอกาสในการปฏิบัติหน้าที่ รับหรือเรียกรับ หรือยอมรับ ผลประโยชน์ใดๆ 
ให้แก่ตนเองและผู้อื่น 
  4. เจ้าหน้าที่ต้องไม่ดําเนินการใดๆ ที่เป็นการให้ของขวัญ ของกํานัล หรือจ่ายผลประโยชน์ ทั้งท่ีเป็น
ตัวเงิน และประโยชน์แบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ ตําแหน่ง หรือความดี ความชอบพิเศษ 
  5. เจ้าหน้าที่ต้องไม่ดําเนินการใดๆ ที่เป็นการช่วยเหลือญาติมิตรหรือพวกพ้องให้ได้รับ การบรรจุ 
แต่งตั้ง ในกาตําแหน่งงานใดๆ ในองค์การบริหารส่วนจังหวัดปราจีนบุรี 
  6. ห้ามเจ้าหน้าที่นําทรัพย์ใดๆ ของทางราชการ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น  
  7. ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้เวลาทําการของราชการ ปฏิบัติงานอื่นท่ีมิใช่งานราชการ 
  8. ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลทางลับของทางราชการ เพ่ือแสวงหาประโยชน์แก่ตน หรือพวก พ้อง หรือ
ครอบครัว หรือคนรู้จัก 
  9. ห้ามเจ้าหน้าที่กระทําการใดๆ อันเป็นการเบียดเบียนผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือ ประโยชน์อื่น
ใดของผู้ใต้บังคับบัญชา  
 
หลักการ ๔ ประการสําหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 
  1. ป้องกันผลประโยชน์สาธารณะ  
  2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด  
  3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
  4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร แนวทางการบริหารเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 
กรอบการทํางาน มี 5 ขั้นตอน 
  ขั้นตอนที่ 1 ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างท่ีมักเกิดข้ึนในองค์กร  
  ขั้นตอนที่ 2 พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 
  ขั้นตอนที่ 3 ให้การศกึษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึง เผยแพร่นโยบาย การป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร 
  ขั้นตอนที่ 4 ดําเนินการเป็นแบบอย่าง 
  ขั้นตอนที่ 5 สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบ ถึงความมุ่งม่ัน
ในการจัดการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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  ขั้นตอนที่ 6 บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ําเสมอรายละเอียดในการปฏิบัติ ตามแนวทาง
การบริหารเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
   1) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน  
   2) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม  
   3) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง  
   4) ดําเนินการเป็นแบบอย่าง  
   5) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 
   6) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 
 
ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเห็นบ่อย 
  1. การนําทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เชน่ ใช้โทรศัพท์ของหน่วยงาน ติดต่อธุระ
ส่วนตัว นํารถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว เป็นต้น 
  2. การใช้อํานาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอ่ืนให้เข้าทํางาน 
  3. การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทราบ
มาตรฐาน (Spec) วัสดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับบริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล 
  4. การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่หน่วยงานของตน เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัย ตําแหน่ง
หน้าที่ ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการให้บริษัทเอกชน เจ้าหน้าที่รัฐนําเวลาราชการไปทํางาน ส่วนตัว 
  5. การนําบุคคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน 
  6. การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจ ที่เอ้ือ
ประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น 
  7. การเข้าทํางานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้ ประสบการณ์ หรืออิทธิพลจากท่ีเคย ดํารง
ตําแหน่งมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เคยทํางานเป็นผู้บริหารหน่วยงาน กํากับดูแล
กิจการโทรคมนาคม แล้วไปทํางานในบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ 
  8. การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย  
  9. การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน  
  10. การให้ของขวัญหรือของกํานัลเพ่ือหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ที่มิชอบ 
  11. การซื้อขายตําแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอ่ืน เพ่ือให้ได้มา
ซึ่งการเลื่อนระดับ ตําแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ 
  12. การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
  13. การเรียกร้องผลตอบแทนจากการใช้อิทธิพลในตําแหน่งหน้าที่เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใด  
ฝ่ายหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม 
 
 



๑๒ 
 
 

  14. การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ ของ
ตนเองหรือผู้อ่ืน 
  15. การใช้ตําแหน่งหน้าที่หาประโยชน์ให้กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น เจ้าหน้าที่ ของรัฐ 
ใช้อํานาจหน้าที่ทําให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐเจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อจัดจ้าง ทําสัญญาซื้อ
อุปกรณ์สํานักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง 
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บทที่ 4 
 

มาตรการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

 โรงเรียนทุ่งเสลี่ยมชนูปถัมภ์ ได้กําหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทาง
ปฏิบัติค่านิยมสําหรับข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานให้ยึดถือปฏิบัติควบคู่ กับกฎระเบียบและข้อบังคับอ่ืนๆ 
โดยมุ่งมั่นท่ีจะนําหน่วยงานให้ดําเนินงานตามภารกิจ ด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต 
เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยนโยบายและแนวทาง ให้ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานถือ
ปฏิบัติและดําเนินการ ดังนี้ 
 
1. นโยบาย 
 1.1 ดา้นความโปร่งใส 
  1) นโยบายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ ดําเนินงาน
ในขัน้ตอนต่างๆ ของหน่วยงาน ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดทําแผนงาน ร่วมดําเนินการ และร่วม
ติดตามตรวจสอบการดําเนินงานของหน่วยงาน 
  2) นโยบายการดําเนินการเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยดําเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดจ้างจะต้อง
ดําเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสทุกขั้นตอน ตามที่กฎหมายกําหนด 
  3) นโยบายการให้ การเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลขององค์กร โดยต้องให้และเปิดเผยข้อมูล ต่าง ๆ 
ของหน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ เข้าถึงข้อมูล
ต่างๆ ของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 
  4) นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การให้บริการของหน่วยงาน โดย
ดําเนินการและจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ที่ไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่ 
 
 1.2 ด้านความพร้อมรับผิด 
  1) นโยบายความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน โดยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในทุกขั้นตอน ต้อง
ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่างเคร่งครัดและกล้ารับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตน 
  2) นโยบายที่แสดงถึงทิศทาง เจตจํานง ของผู้บริหารในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริต และ
พร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาดโดยการกําหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารที่จะต้องมีเจตจํานง ในการ
บริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาดเพื่อสร้างความเชื่อม่ัน แก่สังคมว่าด้วยการ
ขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
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 1.3 ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
  1) นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ท่ีใช้ตําแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์ โดยต้อง
มีนโยบาย/แนวทางเพ่ือป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ตําแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองพวกพ้อง ของ
ตนเองหรือผู้อ่ืนผู้ใด 
  2) นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกร้องรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใด                
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย โดยต้องมีแนวทางป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรม ที่เข้า
ข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใด ๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแลกกับ
การปฏิบัติงานของตนเองหรือการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ตําแหน่งหน้าที่ของตนเอง อย่างไม่เป็น
ธรรมเพื่อเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องหรือผู้อ่ืนผู้ใด 
  3) นโยบายเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย โดยผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ ที่ไม่
เป็นพฤติกรรมที่เข้าค่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุน กัน
ระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชนเพื่อเอ้ือผลประโยชน์ในสัญญา 
โครงการหรือสัมปทานของหน่วยงานแลกเปลี่ยนกับการกําหนดนโยบายหรือการอนุมัติใด ๆ ของผู้บริหาร ของ
หน่วยงาน 
 1.4 ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
  1) นโยบายเกี่ยวกับการดําเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยการสร้าง
ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทําท่ีเป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถ แยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้ 
  2) นโยบายการสร้างวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริตจนก่อให้เกิด 
วัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้ โดยการปลูกฝัง สั่งสอน หรือถ่ายทอดพฤติกรรมและทัศนคติ ในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
  3) นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร โดยการจัดทําแผนปฏิบัติการ 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงานที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ  
 1.5 ด้านคุณธรรมการทํางานในหน่วยงาน 
  1) นโยบายเกี่ยวกับการกําหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ชัดเจน และ
เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน มีระบบป้องกันและตรวจสอบเพ่ือป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดย การ
กําหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
  2) นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย การพิจารณา 
ความดีความชอบ ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและมีคุณธรรม 
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  3) นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ โดยการบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใส 
และตรวจสอบได้ 
  4) นโยบายในการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติ โดย
พฤติกรรมของหัวหน้างานต้องแสดงถึงการคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา และ
คํานึงถึงขอบเขตอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงาน    
ทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
  5) นโยบายที่ให้ความสําคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอ้ืออํานวยและส่งเสริมการปฏิบัติงาน ของ
บุคลากรในองค์กร 
 1.6 ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน คือ หน่วยงานต้องมีรูปแบบ วิธีการ การสื่อสารเพื่อถ่ายทอด 
เกี่ยวกับนโยบายทั้ง ๕ ด้าน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพ่ือให้เกิดความตระหนักและให้ความสําคัญถึง 
การปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใส 
 
2. แนวทางการปฏิบัติ 
  2.1 บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม 
  2.2 ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม นําหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดําเนินชีวิต 
  2.3 ดําเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดําเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกข้ันตอน และเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการตรวจสอบ การปฏิบัติงานโดย
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดําเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
  2.4 กรณีพบการทุจริตจะดําเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 
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