
 



                     ค ำน ำ 

 
    รัฐบาลภายใต้การนําของ พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ได้ให้ความสําคัญกับการผลักดันให้
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตเป็นวาระแห่งชาติและรัฐบาลได้แถลงนโยบาย 11 ด้านอันรวมถึงประเด็น
เรื่องการส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล และการป้องกัน การปราบปรามการทุจริต และ
ประพฤติมชิอบในภาครัฐ โดยจัดระบบอัตรากําลัง และปรับปรุงค่าตอบแทนบุคลากรภาครัฐให้เหมาะสม เป็น
ธรรมยึดหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี เพื่อสร้างความเชื่อมั่น ไว้วางใจในระบบราชการ เสริมสร้างระบบ 
คุณธรรม รวมทั้งปรับปรุง และจัดให้มีกฎหมายที่ครอบคลุมการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตรวมถึงการ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในภาครัฐทุกระดับ 

เพ่ือเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลข้อท่ี 11 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงจัดทําคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน เพ่ือให้ความรู้
ความเข้าใจแก่บุคลากรในสังกัด สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 และผู้ที่สนใจ 
เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติให้เกิดความโปร่งใส ยึดประโยชน์ของส่วนรวม และราชการเป็นสําคัญ  
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บทที่ 1 
  ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(Conflict Of Interests) 

ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ ควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์
ส่วนรวม (Conflic of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหำทำงกำรบริหำรภำครัฐในปัจจุบันที่เป็นบ่อเกิดของ 
ปัญหำกำรทุจริตประพฤติมิชอบในระดับที่รุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหำกำรขำดหลักธรรมำภิบำล และ  
เป็นอุปสรรคต่อกำรพัฒนำประเทศ  

ค ำว่ำ Conflict of Interests มีกำรใช้ค ำภำษำไทยไว้หลำยค ำ เช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยค ำเหล่ำนี้ถือเป็นรูปแบบ 
หนึ่งของกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นกำรกระท ำที่ขัดต่อหลักคุณธรรมจริยธรรม และหลักกำรบริหำร  
กิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี (Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมำยถึงควำมทับซ้อนระหว่ำง 
ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สำธำรณะ ที่มีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ กล่ำวทั้งเป็น  
สถำนกำรณ์ที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลตำมอ ำนำจหน้ำที่และควำมรับผิ ดชอบ 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลำกหลำยรูปแบบ ไม่จ ำกัดอยู่ใน  
รูปแบบของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่ำนั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ได้ก ำหนดมำตรฐำนทำงจริยธรรมของข้ำรำชกำรในกำร 
ป้องกันปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนในกำรปฏิบัติรำชกำรหลำยประกำร ดังปรำกฏในหมวด ๒ ข้อ ๓ (๓) ข้อ ๕ 
(๑),(๒),(๓),(๔) ข้อ ๖ (๑),(๒),(๓) ข้อ ๗ (๔),(๕) ข้อ ๘ (๕) ข้อ๙ (๑) เป็นต้น  

ส านักงาน ก.พ.  ได้นิยำมควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 
หรือ Conflict of Interest ว่ำหมำยถึง สถานการณ์ หรือการกระท าที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ 
พนักงาน บริษัท หรือผู้บริหารมีประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่ง
หน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่ำวคือ กำรที่ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
ตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้ำที่ในต ำแหน่งของตนอันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้อง  มำกกว่ำประโยชน์
ส่ ว น รวม  ซึ่ ง ก ำ รกระท ำ ดั ง กล่ ำ วอำจจะ เกิ ดขึ้ น อย่ ำ ง รู้ ตั ว ห รื อ ไม่ รู้ ตั ว  ทั้ ง เ จตนำและ ไม่ เ จตน ำ  
ใน รูปแบบที่หลำกหลำย จนกระทั่งกลำยเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่ำเป็นควำมผิด ตัวอย่ำงกำรกระท ำ
ดังกล่ำว มีให้พบเห็นได้มำกในสังคมส่งผลให้บุคคลนั้นขำดกำรตัดสินใจที่เที่ยง ธรรม เนื่องจำกกำรยึดผลประโยชน์
ส่วนตนเป็นหลัก ได้ส่งผลเสียหำยให้ เกิดข้ึนกับประเทศชำติ ก่อให้เกิดกำรกระท ำที่ผิดจริยธรรมและ จรรยำบรรณ
ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่ต้องค ำนึงถึงประโยชน์สำธำรณะ แต่ เจ้ำหน้ำที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้ำที่ โดยค ำนึงถึง
ประโยชน์ส่วนตน หรือพวกพ้องเป็นหลัก  
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นิยามศัพท์ 

 ผลประโยชน์ส่วนตน (private interest) “ผลประโยชน์” คือ สิ่งใด ๆ ที่มีผลต่อบุคคล / กลุ่ม 
ไม่ว่ำในทำงบวกหรือลบ “ผลประโยชน์ส่วนตน” ไม่ได้ครอบคลุมเพียงผลประโยชน์ด้ำนกำรงำนหรือธุรกิจของ 
เจ้ำหน้ำที่ แต่รวมถึงคนที่ติดต่อสัมพันธ์ด้วย เช่น เพ่ือน ญำติคู่แข่ง ศัตรูเมื่อใดเจ้ำหน้ำที่ประสงค์จะให้คนเหล่ำนี้  
ได้หรือเสียประโยชน์เมื่อนั้นก็ถือว่ำมีเรื่องผลประโยชน์ส่วนตนมำเกี่ยวข้อง  

คู่มือปฏิบัติงำนกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ๒ ผลประโยชน์ส่วนตน  มี 2 ประเภท คือ 
ที่เก่ียวกับเงิน (pecuniary) และท่ีไม่เก่ียวกับเงิน (non-pecuniary) 

๑. ผลประโยชน์ส่วนตนที่เกี่ยวกับเงิน ไม่ได้เกี่ยวกับกำรได้มำซึ่งเงินทองเท่ำนั้น แต่ยังเกี่ยวกับ 
กำรเพ่ิมพูนประโยชน์หรือปกป้องกำรสูญเสียของสิ่งที่มีอยู่แล้ว เช่น ที่ดิน หุ้น ต ำแหน่งในบริษัทที่รับงำนจำก  
หน่วยงำน รวมถึง กำรได้มำซึ่งผลประโยชน์อ่ืนๆ ที่ไม่ได้อยู่ในรูปตัวเงิน เช่น สัมปทำน ส่วนลด ของขวัญหรือของ 
ที่แสดงน้ ำใจไมตรีอ่ืน ๆ 

 ๒. ผลประโยชน์ที่ไม่เกี่ยวกับเงิน เกิดจำกควำมสัมพันธ์ระหว่ำงบุคคล ครอบครัว หรือกิจกรรม  
ทำงสังคม วัฒนธรรมอื่นๆ เช่น สถำบันกำรศึกษำ สมำคม ลัทธิแนวคิดมักอยู่ในรูปควำมล ำเอียง /อคติ/ เลือกที่ รัก
มักที่ชัง และมีข้อสังเกตว่ำ แม้แต่ควำมเชื่อ / ควำมคิดเห็นส่วนตัว ก็จัดอยู่ในประเภทนี้  

หน้าที่สาธารณะ (public duty) หน้ำที่สำธำรณะของผู้ที่ท ำงำนให้ภำครัฐ คือกำรให้ 
ควำมส ำคัญอันดับต้นแก่ประโยชน์สำธำรณะ (public interest) คนเหล่ำนี้ไม่จ ำกัดเฉพำะเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ทั้ง 
ระดับท้องถิ่น และระดับประเทศเท่ำนั้น แต่ยังรวมถึงคนอ่ืน ๆ ที่ท ำงำนให้ภำครัฐ เช่น ที่ปรึกษำอำสำสมัคร  

ผลประโยชน์สาธารณะ คือ ประโยชน์ของชุมชนโดยรวม ไม่ใช่ผลรวมของผลประโยชน์ของ 
ปัจเจกบุคคล และไม่ใช่ผลประโยชน์ของกลุ่มคน กำรระบุผลประโยชน์สำธำรณะไม่ใช่เรื่องง่ำยแต่ในเบื้องต้ น 
เจ้ำหน้ำที่ภำครัฐสำมำรถให้ควำมส ำคัญอันดับต้นแก่สิ่งนี้โดย  

๑. ท ำงำนตำมหน้ำที่อย่ำงเต็มที่ และมีประสิทธิภำพ  
๒. ท ำงำนตำมหน้ำที่ ตำมกรอบ และมำตรฐำนทำงจริยธรรม  
๓. ระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมีหรืออำจจะมีและจัดกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ  
๔. ให้ควำมส ำคัญอันดับต้นแก่ผลประโยชน์สำธำรณะ มีควำมคำดหวังว่ำเจ้ำหน้ำที่ต้องจ ำกัด 

ขอบเขตท่ีประโยชน์ส่วนตน จะมำมีผลต่อควำมเป็นกลำงในกำรท ำหน้ำที่  
๕. หลีกเลี่ยงกำรตัดสินใจ หรือกำรท ำหน้ำที่ที่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๖. หลีกเลี่ยงกำรกระท ำ / กิจกรรมส่วนตนที่อำจท ำให้คนเห็นว่ำได้ประโยชน์จำกข้อมูลภำยใน  
๗. หลีกเลี่ยงกำรใช้ต ำแหน่งหน้ำที่ หรือทรัพยำกรของหน่วยงำน เพ่ือประโยชน์ส่วนตน 
๘. ป้องกันข้อครหำว่ำได้รับผลประโยชน์ที่ไม่สมควรจำกกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่  
๙. ไม่ใช้ประโยชน์จำกต ำแหน่ง หรือข้อมูลภำยในที่ได้ขณะอยู่ในต ำแหน่ง ขณะที่ไปหำต ำแหน่ง  

งำนใหม่ 
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ผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests) องค์กรสากล  
คือ Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) นิยำมว่ำ เป็น

ควำมทับซ้อนระหว่ำงผลประโยชน์ส่วน ตนและผลประโยชน์สำธำรณะ ที่มีผลต่อกำรปฏิบัติหน้ำที่ของเจ้ำหน้ำที่

ภำครัฐ ดังนี้ผลประโยชน์ทับซ้อน มี ๓ ประเภท คือ 
๑. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริง (actual) มีควำมทับซ้อน ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน และ

สำธำรณะเกิดข้ึน  
๒. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เห็น (perceived & apparent) เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนที่คนเห็นว่ำ 

มีแต่จริงๆอำจไม่มีก็ได้ถ้ำจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนประเภทนี้อย่ำงขำดประสิทธิภำพก็อำจน ำมำซึ่งผลเสีย  ไม่
น้อยกว่ำกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดข้ึนจริง ข้อนี้แสดงว่ำเจ้ำหน้ำที่ไม่เพียงแต่จะต้องประพฤติตน อย่ำงมี
จริยธรรมเท่ำนั้น แต่ต้องท ำให้คนอื่นๆรับรู้ และเห็นด้วยว่ำไม่ได้รับประโยชน์เช่นนั้นจริง  

๓. ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้(potential) ผลประโยชน์ส่วนตนที่มีในปัจจุบันอำจจะ ทับ
ซ้อนกับผลประโยชน์สำธำรณะได้ในอนำคต  

หน้าทีท่ับซ้อน (conflict of duty) หรือ ผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน (competinginterests) 
 มี ๒ ประเภท  

๑. ประเภทแรก เกิดจำกกำรที่เจ้ำหน้ำที่มีบทบำทหน้ำที่มำกกว่ำหนึ่ง เช่นเป็นเจ้ำหน้ำที่  
ในหน่วยงำน และเป็นคณะกรรมกำรด้ำนระเบียบวินัยประจ ำหน่วยงำนด้วย ปัญหำจะเกิดเมื่อไม่สำมำรถ แยกแยะ
บทบำทหน้ำที่ทั้งสองออกจำกกันได้ อำจท ำให้ท ำงำนไม่มีประสิทธิภำพ หรือแม้กระทั่งเกิดควำม ผิดพลำด หรือผิด
กฎหมำย ปกติหน่วยงำนมักมีกลไกป้องกันปัญหำนี้โดยแยกแยะบทบำทหน้ำที่ต่ำงๆ ให้ชัดเจน  แต่ก็ยังมีปัญหำได้
โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งในหน่วยงำนที่มีก ำลังคนน้อย หรือมีเจ้ำหน้ำที่บำงคนเท่ำนั้นที่สำมำรถ ท ำงำนบำงอย่ำงที่คนอ่ืน 
ๆ ท ำไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหำนี้กัน เพรำะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ ส่วนตนมำเกี่ยวข้อง  

๒. ประเภทที่สอง เกิดจำกกำรที่เจ้ำหน้ำที่มีบทบำทหน้ำที่มำกกว่ำหนึ่งบทบำท และกำรท ำ 
บทบำทหน้ำที่ในหน่วยงำนหนึ่งนั้น ท ำให้ได้ข้อมูลภำยในบำงอย่ำงที่อำจน ำมำใช้เป็นประโยชน์แก่กำรท ำบทบำท  
หน้ำที่ให้แก่อีกหน่วยงำนหนึ่งได้ ผลเสีย คือ ถ้ำน ำข้อมูลมำใช้ก็อำจเกิดกำรประพฤติมิชอบหรือควำมล ำเอียง /  
อคติต่อคนบำงกลุ่มควรถือว่ำหน้ำที่ทับซ้อน เป็นปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย เพรำะว่ำมีหลักกำรจัดกำรแบบ  
เดียวกัน นั่นคือ กำรตัดสินใจท ำหน้ำที่ต้องเป็นกลำง และกลไกกำรจัดกำรผลประโยชน์ทับซ้อนก็สำมำรถน ำมำ 
จัดกำรกับหน้ำที่ทับซ้อนได ้ 
ความหมายและประเภทของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
ความขัดแย้ง (Conflict)  

สถำนกำรณ์ท่ีขัดกัน ไม่ลงรอยเป็นเหตุกำรณ์อันเกิดข้ึนเมื่อบุคคลไม่สำมำรถตัดสินใจกระท ำอย่ำง  
ใดอย่ำงหนึ่ง ควำมขัดแย้งอำจเกิดได้จำกควำมไม่ลงรอยกันในเรื่องควำมคิด แนวทำงปฏิบัติ หรือผลประโยชน์  
ผลประโยชน์ส่วนตน (Private Interests)  
          เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับ โดยเห็นว่ำมีคุณค่ำที่จะสนองตอบควำมต้องกำรของตนเองหรือ 
ของกลุ่มท่ีตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรำมีพฤติกรรมต่ำงๆ เพื่อสนองควำมต้องกำรทั้งหลำย 
(เพ็ญศรี วำยวำนนท์,2527:154) 
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ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ (Public Interests)  

หมำยถึง สิ่งใดก็ตำมที่ให้ประโยชน์สุขแก่บุคคลทั้งหลำยในสังคม ผลประโยชน์สำธำรณะ 
 ยัง หมำยรวมถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมำชิกในสังคม  
ความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict Of Interests)  

เป็นสถำนกำรณ์ที่บุคคลในฐำนะพนักงำนหรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ใช้ต ำแหน่งหรืออ ำนำจหน้ำที่ใน  
กำรแสวงประโยชน์แก่ตนเอง กลุ่มหรือพวกพ้อง ซึ่ งเป็นกำรละเมิดทำงจริยธรรม และส่งผลกระทบหรือควำม 
เสียหำยต่อประโยชน์สำธำรณะ ค ำอ่ืนที่มีควำมหมำยถึงควำมขัดแย้งกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม  
ได้แก่ กำรมีผลประโยชน์ทับซ้อน ควำมขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ของผู้ด ำรงต ำแหน่งสำธำรณะ และรวมถึง  
คอร์รัปชั่นเชิงนโยบำยคอร์รัปชั่นสีเทำ  
ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน 

รูปแบบพฤติกรรม และกำรกระท ำที่เข้ำข่ำยผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นไปในลักษณะต่ำง ๆดังนี้  
(1) การรับของขวัญหรือรับผลประโยชน์  

คือ กำรรับของขวัญ และควำมสะดวกสบำยที่เกินควำมเหมำะสม ซึ่งอำจส่งผลต่อบุคคลในกำร  
ปฏิบัติงำนในหน้ำที่กำรรับของขวัญมีได้ในหลำยรูปแบบเช่น กำรลดรำคำของที่ซื้อให้กำรเลี้ยงอำหำรอย่ำง  
ฟุ่มเฟือย ตลอดจนกำรให้ควำมบันเทิงในรูปแบบต่ำงๆซึ่งมีผลต่อกำรตัดสินใจของเจ้ำหน้ำที่ให้เอนเอียง หรือ  
เป็นไปในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญนั้น  

ตัวอย่างเช่น กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ รับของขวัญจำกผู้บริหำรของบริษัทเอกชน เพ่ือช่วยให้ 
บริษัทตนได้รับชนะกำรประมูลรับงำนโครงกำรขนำดใหญ่ของรัฐ / กำรที่บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองค ำ  
มูลค่ำมำกกว่ำ ๑๐ บำท แก่เจ้ำหน้ำที่ในปีที่ผ่ำนมำ และปีนี้เจ้ำหน้ำที่เร่งรัดคืนภำษีให้กับบริษัทนั้นเป็นพิเศษ  
โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอ่ืน ๆ เพรำะคำดว่ำจะได้รับของขวัญอีก / กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐไปเป็นคณะกรรมกำร   
ของบริษัทเอกชน หรือรัฐวิสำหกิจและได้รับควำมบันเทิงในรูปแบบต่ำง ๆ จำกบริษัทเหล่ำนั้นซึ่งมีผลต่อกำรให้   
ค ำวินิจฉัย หรือข้อเสนอแนะที่เป็นธรรม หรือเป็นไปในลักษณะที่เอ้ือประโยชน์ต่อบริษัทผู้ให้นั้น ๆ เป็นต้น  
(๒) การหาประโยชน์ให้ตนเอง (Self-Dealing)  

คือ กำรหำประโยชน์ให้กับตนเองครอบครัว หรือพวกพ้องจำกต ำแหน่งหน้ำที่ เป็นกำรใช้ต ำแหน่ง 
หน้ำที่เพื่อตนเอง  

ตัวอย่างเช่น กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐใช้อ ำนำจหน้ำที่ ท ำให้บริษัทตนเอง หรือบริษัทครอบครัว 
ได้รับงำนเหมำจำกรัฐ หรือฝำกลูกหลำนเข้ำท ำงำน / กำรที่เจ้ำหน้ำที่ในกระบวนกำร จัดซื้อจัดจ้ำงท ำสัญญำให้  
หน่วยงำนต้นสังกัดซื้อคอมพิวเตอร์ส ำนักงำนจำกบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ / 
ผู้บริหำรหน่วยงำนท ำสัญญำเช่ำรถไปสัมมนำ และดูงำนกับบริษัทซึ่งเป็นของเจ้ำหน้ำที่หรือบริษัทที่ผู้บริหำรมี  
หุ้นส่วนอยู่ เป็นต้น  
(๓) การท างานหลังเกษียณ (Post-Employment) 

  คือ กำรไปท ำงำนหลังออกจำกงำนเดิมโดยใช้ควำมรู้ ประสบกำรณ์ หรืออิทธิพลจำกที่เคยด ำรง 
ต ำแหน่งมำรับงำน หรือเอำประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง 
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ตัวอย่างเช่น กำรที่ผู้บริหำรหรือเจ้ำหน้ำที่ของหน่วยงำนที่เกษียณแล้ว ใช้อิทธิพลที่เคยด ำรง 
ต ำแหน่งในหน่วยงำนรัฐ รับเป็นที่ปรึกษำให้บริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสำนงำน โดยอ้ำงว่ำจะได้ติดต่อกับ 
หน่วยงำนรัฐได้อย่ำงรำบรื่น / กำรว่ำจ้ำงเจ้ำหน้ำที่ผู้เกษียณ มำท ำงำนในต ำแหน่งเดิมที่หน่วยงำนโดยไม่คุ้มค่ำ   
กับภำรกิจที่ได้รับมอบหมำย / กำรที่ผู้บริหำร หรือเจ้ำหน้ำที่ขององค์กรด้ำนเวชภัณฑ์และสุขภำพออกจำก รำชกำร
ไปท ำงำนในบริษัทผลิต หรือขำยยำ เป็นต้น  
(๔) การท างานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) 

  คือ กำรเป็นที่ปรึกษำและกำรจ้ำงงำนให้แก่ตนเอง รวมถึงกำรใช้ต ำแหน่งสถำนภำพกำรท ำงำน  
สำธำรณะ ในกำรเข้ำไปเป็นนำยจ้ำงของภำคเอกชนหรือเป็นเจ้ำของเอง นอกจำกนี้ยังรวมถึงกำรใช้เวลำ และ  
เครือ่งมือของรัฐในกำรท ำงำนพิเศษภำยนอกท่ีไม่ใช่อ ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำยจำกหน่วยงำนด้วย  

ตัวอย่างเช่น กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ อำศัยต ำแหน่งหน้ำที่ทำงรำชกำรรับจ้ำงเป็นที่ปรึกษำ
โครงกำร เพ่ือให้ บริษัทเอกชนที่ว่ำจ้ำงนั้น เกิดควำมน่ำเชื่อถือกว่ำบริษัทคู่แข่ง / กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐไม่ท ำงำน 
ที่ได้รับ มอบหมำยจำกหน่วยงำนอย่ำงเต็มที่ แต่เอำเวลำไปรับงำนพิเศษอ่ืน ๆ ที่อยู่นอกเหนืออ ำนำจหน้ำที่ที่ได้รับ 
มอบหมำยจำกหน่วยงำนตำมกฎหมำย / กำรที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภำครัฐรับงำนพิเศษที่เป็นที่ปรึกษำหรือเป็นผู้ที่ท ำ
บัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบ เป็นต้น  
(๕) การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information)  

คือ กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐรู้เห็นในข้อมูลลับของทำงรำชกำร หรือน ำข้อมูลไปเปิดเผย เพ่ือรับสิ่ง  
ตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อ่ืน ๆ หรือน ำข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญำติหรือพวกพ้องในกำร
แสวงหำผลประโยชน์จำกข้อมูลเหล่ำนั้น 

ตัวอย่างเช่น กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐทรำบข้อมูลโครงกำรตัดถนนเข้ำหมู่บ้ำน จึงบอกให้ญำติ 
พ่ี น้องไปซื้อที่ดินบริเวณโครงกำรดังกล่ำว เพ่ือขำยให้กับรำชกำรในรำคำที่สูงขึ้น / กำรที่เจ้ำหน้ำที่หน่วยงำน 
ผู้รับผิดชอบโครงข่ำยโทรคมนำคมทรำบมำตรฐำน (Spec) วัสดุอุปกรณ์ที่จะใช้ในกำรวำงโครงข่ำยโทรคมนำคม 
แล้วแจ้งข้อมูลให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จัก เพ่ือให้ได้เปรียบในกำรประมูล เป็นต้น  
(๖) การน าทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นส่วนตน 

เพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ และท ำให้หน่วยงำนของรัฐเสียหำยหรือเสีย ประโยชน์  
ตัวอย่างเช่น กำรที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ผู้มีหน้ำที่ขับรถยนต์ของส่วนรำชกำรน ำน้ ำมันในรถไปขำย 

และน ำเงินมำไว้ใช้จ่ำยส่วนตน ท ำให้ส่วนรำชกำรต้องเสียงบประมำณ เพ่ือซื้อน้ ำมันรถมำกกว่ำที่ควรจะเป็น 
พฤติกรรมดังกล่ำวถือเป็นกำรทุจริต เบียดบังผลประโยชน์ของส่วนรวมเพ่ือประโยชน์ของตนเองและมีควำมผิด  
ฐำนลักทรัพย์  
(๗) การน าโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork Barreling)  

คือ กำรใช้อิทธิพลทำงกำรเมือง เพื่อเรียกผลตอบแทนหรือประโยชน์ต่อพ้ืนที่ที่ตนรับผิดชอบ 
ตัวอย่างเช่น กำรที่นักกำรเมืองในจังหวัดขอเพ่ิมงบประมำณเพ่ือน ำโครงกำรตัดถนนสร้ำงสะพำน  

ลงในจังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนำมสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพำน / กำรใช้งบสำธำรณะในกำรหำเสียง / กำรที่  
รัฐมนตรีอนุมัติโครงกำรไปลงในพื้นที่หรือบ้ำนเกิดของตนเอง เป็นต้น 
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ปัจจัยท่ีท าให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
เนื่องจำกคนไทยมีฐำนคิดในลักษณะบูรณำกำร คือ ไม่สำมำรถแยกแยะระหว่ำงเรื่องส่วนตัวกับ 

เรื่องส่วนรวมออกจำกกันได้อย่ำงสิ้นเชิงมีฐำนคิดในเรื่องกำรตอบแทนบุญคุณ โดยเฉพำะบุญคุณทำงกำรเมือง หรือ
มีพฤติกรรมกำรใช้จ่ำยเงินที่สุรุ่ยสุร่ำย ท ำให้รำยรับไม่สมดุลกับรำยจ่ำยและมีควำมจ ำเป็นในกำรรักษำตัว รอดและ
ยึดถือค่ำนิยมของสังคมท่ีเน้นเรื่องวัตถุนิยม นอกจำกนี้โครงสร้ำงกำรบริหำรและระบบกำรตรวจสอบ ถ่วงดุลยังไม่มี
ประสิทธิภำพและตัวบทกฎหมำยที่มีอยู่ยังไม่ตอบสนองต่อสภำพปัญหำ หรือยังไม่เพียงพอต่อกำร “ป้องกัน” และ 
“ป้องปรำม” ผู้ที่จะกระท ำหรือคิดที่จะกระท ำผิดที่ เ อ้ือต่อกำรมีผลประโยชน์ทับซ้อนเท่ำที่ควร 
 
พฤติกรรมที่เสี่ยงต่อการมีผลประโยชน์ทับซ้อน  

๑) กำรปฏิสัมพันธ์กับภำคเอกชน  
๒) กำรท ำสัญญำจัดซื้อจัดจ้ำง  
๓) กำรตรวจตรำเพื่อควบคุมคุณภำพมำตรฐำนของกำรท ำงำนหรืออุปกรณ์  
๔) กำรอนุมัติหรืออนุญำต กำรออกใบอนุญำตให้ประกอบวิชำชีพ  
๕) กำรกระจำยงบประมำณ 
 ๖) กำรปรับกำรลงโทษ  
๗) กำรให้เงินหรือสิ่งของช่วยเหลือผู้เดือดร้อน กำรตัดสินข้อพิพำท  
๘) กำรรับของขวัญ ของก ำนัลจำกผู้ที่มำติดต่ออันเกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำที่ 

 
กฎหมายที่เกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ. 2552 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2558 มาตรา ๑๐๐ , ๑๐๓ และ ๑๐๓/๑ ก ำหนดเรื่อง
กำร ขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตัวและส่วนรวมไว้ เพ่ือลดระบบอุปถัมภ์ในสังคมไทย ให้เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ  
มีจิตส ำนึก แยกแยะประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมออกจำกกันได้ หำกเจ้ำหน้ำที่ของรัฐฝ่ำฝืนให้ถือ
เป็น ควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำด้วย  

๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมดาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ก ำหนดว่ำ โดยอำศัยอ ำนำจตำม
ควำมในมำตรำ ๑๐๓ แห่งพระรำชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 
แห่งชำติได้ก ำหนด หลักเกณฑ์และจ ำนวนทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐจะรับจำกบุคคลได้   
โดยธรรมจรรยำ กล่ำวคือ กำรรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจำกบุคคลที่ให้กันในโอกำสต่ำง ๆ โดยปกติตำม
ขนบธรรมเนียม ประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กันตำมมำรยำทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

หากมีความจ าเป็นต้องรับเพราะเพื่อรักไมตรี....จะท าอย่างไร 
-  แจ้งผู้บังคับบัญชำ ซึ่งเป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำร วินิจฉัย  
-  มีเหตุผลรับได้ – รับไว้  
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ไม่ควรรับ – ส่งคืน (ส่งคืนไม่ได้ มอบให้ส่วนรำชกำร  

ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544  
ข้อ 22 เจ้ำหน้ำที่ของรัฐที่เข้ำไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับกำรเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับกำรอนุญำตจำก  
คณะกรรมกำรควบคุมกำรเรี่ยไรตำมกฎหำยว่ำด้วยกำรเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงำนของรัฐจะต้องไม่กระท ำกำร  
ดังต่อไปนี้  

(๑) ใช้หรือแสดงต ำแหน่งหน้ำที่ให้ปรำกฏในกำรด ำเนินกำรเรี่ยไรไม่ว่ำจะ เป็นกำรโฆษณำด้วยสิ่งพิมพ์ตำม
กฎหมำยว่ำด้วยกำรพิมพ์ หรือสื่ออย่ำง อ่ืนหรือด้วยวิธีกำรอ่ืนใด  

(๒) ใช้สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชำ หรือบุคคลใดช่วยท ำกำร เรี่ยไรให้หรือกระท ำในลักษณะ
ให้ผู้นั้นอยู่ในภำวะจ ำยอมไม่สำมำรถ ปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยท ำกำรเรี่ยไรไม่ว่ำทำงตรงหรือ ทำงอ้อม 
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บทที่ 2 

                           แนวทางการปฏิบัติเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน  
                               “ความขัดแย้ง ระหว่าง บทบาท” (Conflict of roles)  

หมำยควำมว่ำบุคคลด ำรงต ำแหน่ง ที่มีบทบำทสองบทบำทขัดแย้งกัน เช่น นำยสมชำยเป็น  
กรรมกำรในกำรสอบคัดเลือกบุคคลเข้ำท ำงำน โดยที่บุตรสำวของนำยสมชำยเป็นหนึ่งในผู้สมัครสอบด้วย ซึ่งใน  
กรณีนี้ถือว่ำเกิด “กำรด ำรงต ำแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อกำรเกิดปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อน” แต่ในกรณีนี้ถือว่ำยัง 
 มิได้น ำไปสู่กำรกระท ำควำมผิดแต่ประกำรใดเช่น กำรสอบคัดเลือกบุคคลยังมิได้เกิดขึ้นจริง หรือมีกำรสอบ  
 เกิดขึ้นแล้ว แต่นำยสมชำยวำงตัวเป็นกลำงมิได้ช่วยเหลือบุตรสำวของตนแต่ประกำรใด แต่อย่ำงไรก็ตำม  
กำร ด ำรงต ำแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อกำรเกิดปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อนดังกล่ำว ถือเป็นสถำนกำรณ์ล่อแหลมที่อำจ
จูง ใจ/ชักน ำให้เกิดกำรกระท ำถ้ำเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน นำยสมชำยจะต้องถอนตัวออกอย่ำงสมบูรณ์จำกกำร
เป็น ผู้มีส่วนในกำรตัดสินใจ งดแสดงควำมคิดเห็น ละเว้นจำกกำรให้ค ำปรึกษำ และงดออกเสียง (Recusal)  
จำกกรณี สถำนกำรณ์ตัวอย่ำงข้ำงต้น นำยสมชำยจึงควรจะต้องลำออกจำกกำรเป็นกรรมกำรสอบคัดเลือก  
เพ่ือเป็นกำร ถอนตัวออกจำกกำรเกี่ยวข้องกับสถำนกำรณ์อันหมิ่นเหม่ต่อผลประโยชน์ทับซ้อนอย่ำงสูง  
กำรเคลื่อนย้ำย ผลประโยชน์ส่วนตัวที่ทับซ้อนอยู่ให้ออกไป (Removal) เพ่ือให้ตนเองสำมำรถปฏิบัติภำรกิจได้ 
โดยปรำศจำก อคติ วิธีกำรดังกล่ำวนี้เป็นกำรปิดช่องทำงมิให้เอ้ืออ ำนวยต่อกำรเกิดปัญหำผลประโยชน์ทับซ้อน  
จึงเป็นวิธีที่ดี ที่สุดวิธีหนึ่งในกำรจัดกำรกับผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น จำกกรณีตัวอย่ำงในข้อสอง สมชำยสำมำรถ
แก้ไขปัญหำ ผลประโยชน์ทับซ้อนได้ โดยกำรขอร้องให้บุตรสำวของตนถอนตัวออกจำกกำรสอบ เพ่ือให้สมชำย
สำมำรถปฏิบัติ หน้ำที่ในฐำนะกรรมกำรสอบคัดเลือก 

มาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ตามรัฐธรรมนูญ 

- มำตรกำรคัดสรรคนดีเข้ำสู่ต ำแหน่งทำงกำรเมือง 
- กำรก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรทุจริตในต ำแหน่ง  
- กำรเพ่ิมระบบและองค์กำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจ  
- กำรมีส่วนร่วมของประชำชนในกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  

การก าหนดมาตรการป้องกันการทุจริต 

- กำรมีประมวลจริยธรรมและห้ำมผลประโยชน์ทับซ้อน 
- กำรแสดงบัญชีทรัพย์สินและหนี้สิน  
- กำรใช้หลักโปร่งใสในกำรใช้อ ำนำจ 
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แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ตำมหลักธรรมำภิบำลของกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีมีองค์ประกอบ 6 ประกอบ ดังนี้  
1) หลังนิติธรรม  

ได้แก่กำรตรำกฎหมำย กฎ ข้อบังคับต่ำงๆ ให้ทันสมัยและเป็นธรรม เป็นที่ยอมรับของสังคม ไม่  
เลือกปฏิบัติ และสังคมยินยอมพร้อมใจปฏิบัติตำมกฎหมำย และกฎข้อบังคับเหล่ำนั้น โดยถือว่ำเป็นกำรปกครอง  
ภำยใต้กฎหมำย มิใช่ตำมอ ำเภอใจ หรือตำมอ ำนำจของตัวบุคคล  
2) หลักการโปร่งใส 

ได้แก่ กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจซึ่งกัน โดยมีกำรให้และกำรรับข้อมูลที่สะดวกเป็นจริง ทันกำร ณ์ 
ตรงไปตรงมำ มีที่มำที่ไปที่ชัดเจนและเท่ำเทียมมีกระบวนกำรตรวจสอบควำมถูกต้องชัดเจนได้  
3) หลักการมีส่วนร่วม 

ได้แก่ กำรเปิดโอกำสให้ประชำชนมีส่วนร่วมรับรู้และร่วมคิด ร่วมเสนอควำมเห็นในกำรตัดสินใจ  
ปัญหำส ำคัญของประเทศในด้ำนต่ำงๆ เช่น กำรแจ้ง ควำมเห็น กำรไต่สวนสำธำรณะ กำรประชำพิจำรณ์ กำร 
แสดงประชำมติ นอกจำกนี้ยังรวมไปถึงกำรร่วมตรวจสอบ และร่วมรับผิดชอบต่อผลของกำรกระท ำนั้น  
4) หลักการรับผิดชอบตรวจสอบได้  

ได้แก่ ควำมรับผิดชอบที่ตรวจสอบได้เป็นกำรสร้ำงกลไกให้มีผู้รับผิดชอบ ตระหนักในหน้ำที่ 
ควำมส ำนึกในควำมรับผิดชอบต่อสังคม กำรใส่ใจปัญหำสำธำรณะของบ้ำนเมือง และกระตือรือร้นในกำร 
แก้ปัญหำตลอดจนกำรเคำรพในควำมคิดเห็นที่แตกต่ำงและควำมกล้ำที่จะยอมรับผลจำกกำรกระท ำของตน  
5) หลักการคุ้มค่า 

ได้แก่ กำรบริหำรจัดกำรและกำรใช้ทรัพยำกรที่มีจ ำกัดให้เกิดประโยชน์คุ้มค่ำ เพ่ือให้เกิด  
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม 
6) หลักคุณธรรม 

ได้แก่ กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องดีงำม ส ำนึกในหน้ำที่ของตนเอง มีควำมซื่อสัตย์สุจริต จริงใจ  
ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย และเคำรพในสิทธิของผู้อื่น 

หลังธรรมาภิบาลและหลังคุณธรรมจริยธรรมในการปฏิบัติงาน แนวทางการป้องกันและปราบปรามการ 
ทุจริต (ANTI CORRUPTION)  

หลักธรรมำภิบำลในกำรบริหำรองค์กร (Good Governance) หลักคุณธรรม จริยธรรม ในกำร ปฏิบัติงำน
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 
 
 
 



๑๐ 

 

 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

 
 
ธรรมาภิบาล จะมีค าว่า  integrity ค่านิยมของข้าราชการ I am ready  

I = Integrity มีศักดิ์ศรี (ยึดมั่นในควำมถูกต้อง สุจริต เที่ยงธรรม)  
A = Activeness ขยันตั้งใจทำงำน (บริกำร/แก้ไขปัญหำ ปชช)  
M = Morality มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม  
R = Relevance รู้ทันโลก ปรับตัวทันโลก ตรงกับสังคม  
E = Efficiency มุ่งเน้นประสิทธิภำพ (คุณภำพ ดัชนี ประเมินผล)  
A = Accountability รับผิดชอบต่อผลงำน ประชำชน  
D = Democracy มีใจ/กำรกระท ำเป็น ประชำธิปไตย (มีส่วนร่วม โปร่งใส)  
Y = Yield มีผลงำน มุ่งเน้นผลงำน เพ่ือประโยชน์สุข ของประชำชน  
 

ค่านิยม จึงมักจะมีค าว่า integrity เป็นค่านิยมขององค์กร 

สำเหตุที่ต้องมี ธรรมำภิบำล เพรำะมีอ ำนำจมำก ก็จะโกง มำก  

ค ำว่ำ “ธรรมำภิบำล” มำจำกภำษำอังกฤษว่ำ “Good Governance”  
หมำยถึง กำรปกครองที่ดี เพ่ือควำมเจริญรุ่งเรือง สันติสุขมีเสถียรภำพในวงรำชกำรใช้ว่ำ “กำร 

บริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี” ส่วนภำคธุรกิจใช้ “Corporate Governance” กำรก ำกับดูแลกิจกำรที่ดี, บรรษัท  
ภิบำล ค ำว่ำ ธรรมำภิบำล มำจำกค ำว่ำ ธรรม สนธิ กับค ำว่ำ อภิบำล หมำยถึง กำรปกครองด้วยคุณธรรมควำมดี  
กำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดีค ำว่ำ “Good Governance” หมำยถึง กำรปกครองที่ดี มีควำมซื่อตรงต่อกัน 
(Integrity) มั่นคงในสัญญำที่มีต่อกัน มีสัญญำ (กฎกติกำ มำรยำท) ที่ร่วมกันท ำเป็นธรม โปร่งใส รับผิดชอบในสิ่ง  
ที่ท ำ  

แนวคิดของ “ธรรมำภิบำล” คือ ร่วมกันสร้ำง “กฎเกณฑ์” (Norms) เป็นบรรทัดฐำนในสังคม  
ที่มี ระบบถ่วงดุลกำรใช้อ ำนำจของบุคคลโดยเฉพำะชนชั้นปกครอง ที่มักใช้อ ำนำจที่มีอยู่เพ่ือเอ้ือประโยชน์ใหักับ
ตนเองและพวกพ้อง จ ำกัดดุลยพินิจในกำรใช้อ ำนำจของ “ผู้น ำ” ป้องกันกำรท ำตำม “อ ำเภอใจ” เพ่ืออยู่ร่วมกัน 
อย่ำงสันติสุข มั่นคง พัฒนำอย่ำงยั่งยืน  

หลักธรรมำภิบำล จึงต้องมีควำมซื่อตรง (Integrity) โปร่งใส (Transparency) ควำมรับผิดชอบ 
(Responsiveness) กำรรับผิดชอบในผลงำน (Accountability) เป็นธรรม/เสมอภำค (Fairness/Equity) กำรมี 
ส่วนร่วม (Participatory) ประสิทธิภำพ/ประสิทธิผล (Effectiveness) และเป็นไปตำมกฎ (Follow the Rule of 
Law) 

 
 
 
 



๑๑ 

 

 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

 
 
ส่วนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
มีลักษณะที่เข้ำข่ำยได้หลำยลักษณะดังนี้  

1. กำรไม่ปฏิบัติตำมหน้ำที่รำชกำรที่จะต้องปฏิบัติ ได้แก่ กำรรวบอ ำนำจ กำรไม่มอบงำนให้  
ผู้ใต้บังคับบัญชำ กำรรีดไถจำกผู้ใต้บังคับบัญชำ เพ่ือซื้อต ำแหน่ง/เลื่อนต ำแหน่ง กำรแต่งตั้ง/เลื่อนขั้นเฉพำะพวก  
พ้อง กำรปูนบ ำเหน็จรำงวัลแต่เฉพำะพวกพ้องของตน  

2. กำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติหน้ำที่รำชกำรโดยมิชอบ ได้แก่ ไม่ลงโทษผู้กระท ำผิดที่เป็น  
พวกพ้อง ลงโทษเฉพำะคนที่ไม่ใช่พวกพ้อง ลงโทษเกินฐำนควำมผิด ไม่รำยงำนข้อเท็จจริง ไม่ปฏิบัติตำมกฎ  
ระเบียบ แก้ไขกฎ ระเบียบเพ่ือเอ้ือประโยชน์ให้ตนเอง/พวกพ้อง  

3. กำรปฏิบัติเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้ประโยชน์ที่มิควรได้ ได้แก่ กำรเรียกรับเงิน/เรียกสินบน/  
เรียกของก ำนัล กำรช่วยเหลือสมัครพรรคพวกหรือเครือญำติกำรปกปิดควำมผิดให้พวกพ้อง กำรจัดท ำเอกสำรเท็จ 
เพ่ือให้ตนเองหรือสมัครพรรคพวกได้รับประโยชน์กำรผูกขำดค้ำขำยแต่กับสมัครพรรคพวก กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ 
เบียดบังเอำผลประโยชน์  

ลักษณะของการทุจริตในวงราชการ  ได้แก่ 
– กำรเบิกค่ำใช้จ่ำยจำกงบประมำณอันเป็นเท็จ  
– กำรรั่วไหลของเงินสวัสดิกำรค่ำรักษำพยำบำล  
– กำรก ำหนดควำมต้องกำรงบประมำณ/พัสดุที่ไม่เป็นจริง 
– เงินสินบน/สินน้ ำใจจำกกำรจัดซื้อจัดจ้ำง  
– กำรด้อยคุณภำพของสิ่งที่ได้รับจำกกำรใช้งบประมำณ  
– ควำมสูญเปล่ำของกำรใช้งบประมำณ (ของเหลือในคลัง) 
 

 “ขอให้บุคลากรทุกคนในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ยึดถือปฏิบัติ
ตามคู่มือประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเคร่งครัดเพื่อเสริมสร้างองค์กร 
สพป.พช.1 เกิดความโปร่งใสในการด าเนินงานต่อไป” 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

 

ประกำศส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 

เรื่อง ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ของข้ำรำชกำรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 พ.ศ. 2561 

..................................................................  
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 มำตรำ 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม
เพ่ือก ำหนดมำตรฐำนทำงจริยธรรมของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ข้ำรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไก และระบบในกำรบังคับใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งก ำหนดขั้นตอนกำรลงโทษตำมควำม
ร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำ ทั้งนี้กำรฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนจริยธรรมดังกล่ำวให้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิด
ทำงวินัย 

 เพ่ือให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 มำตรำ 279 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงจัดท ำเป็นประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้ำรำชกำรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
เพ่ือเป็นเครื่องก ำกับควำมประพฤติของข้ำรำชกำรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  

ให้เป็นไปตำมประมวลจริยธรรมฯ ดังแนบท้ำยนี้ 

        ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกำศ  ณ  วันที่  29  เดือน  มีนำคม  พ.ศ.  2561 
 

 
(นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต) 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔ 

 

 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

 
 
 
 

ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
ของข้ำรำชกำร 

ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 พ.ศ.2561  
__________________  

ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จัดท ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
ดังจะกล่ำวต่อไปนี้  

๑. เป็นเครื่องมือก ำกับควำมประพฤติของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำวที่ สร้ำงควำม
โปร่งใส มีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนและเป็นสำกล 

๒. ยึดถือเป็นหลักกำรและแนวทำงปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอของข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำง
ชั่วครำว เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมหลักคุณธรรมจริยธรรม มีประสิทธิภำพและ ประสิทธิผล 

๓. ให้เกิดรูปแบบกำรปฏิบัติงำนอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมควำมน่ำเชื่อถือ เกิดควำมม่ันใจแก่ ผู้รับบริกำรและ
ประชำชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

๔. ท ำให้เกิดพันธะผูกพันระหว่ำงหน่วยงำนและข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำง ชั่วครำว สร้ำง
ระบบควำมรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน่วยงำน ต่อผู้บังคับบัญชำ ต่อประชำชน และต่อสังคม ตำมล ำดับ  

๕. ป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ และควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 

 ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่ำนิยมร่วมของหน่วยงำนและข้ำรำชกำรทุกคนพึงยึดถือเป็น แนวทำงปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ ดังนี้  

หมวด ๑  
          บทท่ัวไป  

ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนผลประโยชน์ทับซ้อนนี้  
“ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนผลประโยชน์ทับซ้อน” หมำยถึง ประมวล  
จริยธรรมของข้ำรำชกำร ในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
“ข้ำรำชกำร” หมำยถึง ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมมำตรำ ๓๘ ค (๑) (๒) 
 แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ พนักงำนรำชกำร 

ลูกจ้ำงประจ ำ และลูกจ้ำงชั่วครำวในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมำยถึง/ 

  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมำยถึง ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมขัดกัน 
  “คณะกรรมกำรประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนผลประโยชน์ทับซ้อน” หมำยถึง 
คณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1  



๑๕ 

 

 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

  “รำงวัล” หมำยถึง เงิน ทอง หรือสิ่งของที่ให้แก่เจ้ำหน้ำที่เพ่ือให้ใช้ต ำแหน่งช่วยเหลือให้ได้รับ 
ประโยชน์  

 ข้อ ๒ ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นผู้รักษำกำรตำม 
ประมวลจริยธรรมนี้  

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน 
ส าหรับข้าราชการในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 ข้อ ๓ ข้ำรำชกำรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ทุกคน มีหน้ำที่
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย เพ่ือรักษำประโยชน์ส่วนรวม อ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อ
รำชกำรตำมหลักธรรมำภิบำล โดยจะต้องยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวม โดย  

 ๓.๑ ก ำหนดให้ข้ำรำชกำรทุกคนต้องปฏิบัติดังนี้  

  ๑) ข้ำรำชกำรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ทุกคนต้องปฏิบัติ 
ตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน ตำมรำชกิจจำนุเบกษำ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๒  
  ๒) รำยงำนเบำะแสกำรทุจริตประพฤติมิชอบให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ  
  ๓) ก ำหนดขอบเขตควำมสัมพันธ์กับเจ้ำหน้ำที่รัฐอ่ืนๆ ที่เข้ำมำติดต่องำนด้วย โดยตั้งอยู่บนฐำน
ของควำมเป็นทำงกำร เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรถูกกล่ำวหำกำรให้อภิสิทธิ์พิเศษเฉพำะคน  
  ๔) แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลประโยชน์ในด้ำนธุรกิจทั้งในนำมของตนเอง และในนำมของ
ครอบครัว หลีกเลี่ยงจำกกำรเข้ำไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจของครอบครัว  
  ๕) ปฏิบัติต่อผู้มำติดต่องำนอย่ำงเป็นธรรมเท่ำเทียมกัน โดยปรำศจำกควำมเกรงกลัว  อิทธิพล
หรือให้อภิสิทธิ์แก่ผู้อื่น  
  ๖) สร้ำงควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยกำรป้องกันกำรทุจริต และนโยบำย
ต่ำง ๆ ของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องกับกำรทุจริต เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน  
  ๗) ขอค ำปรึกษำผู้บังคับบัญชำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย หัวหน้ำงำนหำกมีข้อสงสัย ในกำร
ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่  
  ๘) จงรักภักดีต่อหน่วยงำน และมีจิตใจห้ำวหำญที่ยึดผลประโยชน์สูงสุดของหน่วยงำน  

       ๓.๒ ห้ำมข้ำรำชกำรทุกคนปฏิบัติในสิ่งต่อไปนี้ / 

 

 

 

 

 

 



๑๖ 

 

 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

 ๓.๒ ห้ำมข้ำรำชกำรทุกคนปฏิบัติในสิ่งต่อไปนี้  

  ๑) รับของขวัญ ทั้งในรูปของเงิน และสิ่งของจำกผู้ที่มำติดต่อ และกำรรับของที่ระลึกในกรณีกำร
เข้ำเยี่ยม ให้มอบกับหัวหน้ำหน่วยงำน  
  ๒) ห้ำมรับรำงวัลจำกเจ้ำหน้ำที่รัฐอ่ืน ที่มำติดต่องำนซึ่งตนเองได้ท ำไปโดยหน้ำที่  
  ๓) ห้ำมรับรำงวัลจำกผู้ใด ในกำรละเว้นกำรกระท ำตำมหน้ำที่ของตน ซึ่งควรต้องกระท ำตำม
หน้ำที่  
  ๔) ห้ำมรับรำงวัลใด ๆ ที่เป็นกำรแสดงหรือกำรโน้มน้ำวให้ละเว้นกำรเลือกไม่ปฏิบัติต่อ บุคคลใด
ที่เกิดจำกกำรท ำหน้ำที่ของตนเอง  
  ๕) ห้ำมกระท ำโดยกำรจงใจหรือตั้งใจในกำรแก้ไขหรือกรอกข้อควำมท ำให้เกิดควำม ผิดพลำด
ของข้อควำมในเอกสำรกำรท ำงำน  
  6) ห้ำมรับของขวัญจำกผู้ใดที่มำติดต่องำนด้วย ไม่ว่ำด้วยเหตุผลใด หรืองำนเลี้ยงสังสรรค์ตำม
เทศกำลใดก็ตำม  
  7) ห้ำมรับจ้ำงหรือรับค่ำตอบแทนกำรจ้ำงงำนเป็นค่ำล่วงเวลำ เว้นแต่ได้รับควำม เห็นชอบจำกผู้
มีอ ำนำจ  
  8) ห้ำมรับค่ำธรรมเนียม ค่ำบริกำรจำกผู้ใด จำกกำรให้บริกำรตำมหน้ำที่ของตนเอง  
  9) ห้ำมรับเงินค่ำตอบแทน หรือค่ำชดเชยใดๆ จำกผู้รับสัญญำที่เข้ำมำรับโครงกำรใน หน่วยงำน  
  10) ห้ำมลงทุนในธุรกิจกับผู้ใด ที่ติดต่อเกี่ยวข้องงำนกับตนเองอยู่  
  11) ห้ำมมีผลประโยชน์ร่วมกันกับร้ำนค้ำ เช่น เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมกำร เป็นต้น ในกำรซื้อ
ของก็จำกร้ำนค้ำที่มีส่วนได้เสียนี้ ในรำคำแพงและคุณภำพต่ ำ  
  ๑2) ห้ำมรับค่ำตอบแทน (commission) หรือเงินส่วนแบ่งโดยทุจริต (kickback) อ่ืนๆ จำกผู้รับ
สัญญำที่เกิดจำกกำรให้บริกำรหรือสิ่งของใดๆ  
  ๑3) ห้ำมรับข้อเสนอหรือรับบริกำรโดยไม่คิดเงิน เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง ค่ำบริกำรในกำร
ตบแต่งสถำนที่ จำกผู้ใดที่ติดต่องำนอยู่ด้วย   
  ๑4) ห้ำมใช้ควำมสัมพันธ์เอำอกเอำใจแก่ผู้ใดที่ติดต่องำนด้วยจนเกินเหตุอันควร ด้วย กำรปฏิบัติ
ในเชิงให้อภิสิทธิ์หรือชอบพอเป็นพิเศษ  
  ๑5) ห้ำมรับค่ำตั๋วชมฟุตบอล ภำพยนตร์หรืออ่ืนๆจำกผู้รับสัญญำของหน่วยงำน  
  ๑6) ห้ำมจัดประชุมอย่ำงเป็นทำงกำรหรือเพ่ือจัดกำรต่อรองกับผู้รับสัญญำในสถำนที่  ของ
หน่วยงำน หรือใช้สถำนที่ท ำงำนของผู้รับสัญญำ เว้นแต่มีเหตุผลที่จ ำเป็นต้องท ำเช่นนั้น  
  ๑7) ห้ำมไปหำ เยี่ยมเยียนสถำนที่ท ำงำนหรือบ้ำนของผู้รับสัญญำที่ติดต่องำนกันอยู่  
          18) ห้ำมรับเงินกู้ยืม/ 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 

 

 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

 
  18) ห้ำมรับเงินกู้ยืมไม่ว่ำโดยมีประกันหรือไม่มีประกันจำกผู้รับสัญญำที่ติดต่องำนด้วย  
  19) ห้ำมไม่ให้รับจ่ำยค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวใด ๆ จำกผู้รับสัญญำ  
  ๒0) ห้ำมให้ผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ำมำแทรกแซงกำรท ำงำนตำมหน้ำที่ในควำม รับผิดชอบ 
  ๒1) ห้ำมท ำลำยหรือสร้ำงควำมเสื่อมเสียแก่หน่ำยงำน เช่น ให้ค ำชี้แนะแก่ผู้รับสัญญำ ในทำงที่
ตักตวงประโยชน์หรือชี้แนะช่องโหว่ในสัญญำให้ผู้รับสัญญำ ทั้งนี้ ไม่ว่ำจะได้รับรำงวัลตอบแทน  หรือไม่ได้รำงวัล
ตอบแทนก็ตำม  
  ๒2) ห้ำมใช้เวลำรำชกำรไปดูแลธุรกิจส่วนตัว  
  ๒3) ห้ำมใช้เวลำรำชกำร และเครื่องคอมพิวเตอร์ตลอดจนระบบอินเตอร์เน็ตของ  หน่วยงำน
แสวงหำประโยชน์ส่วนตัว ด้วยกำรติดต่อซื้อ/ขำยสินค้ำ  
  ๒4) ห้ำมน ำข้อมูลลับของหน่วยงำนไปเปิดเผย เพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ใน รูปของเงิน
หรือประโยชน์อ่ืนใดหรือน ำข้อมูลไปเปิดเผยแก่ญำติหรือพวกพ้องและแสวงหำประโยชน์จำก ข้อมูลเหล่ำนั้น เช่น 
ข้อมูลกำรสอบบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่งต่ำงๆ ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นต้น  
  ๒5) ห้ำมน ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อ่ืน เช่น กำรน ำ รถยนต์
ของรำชกำรไปใช้ส่วนตัว  
  ๒6) ห้ำมเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำน ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม  
  27) ห้ำมท ำหลักฐำนกำรไปรำชกำรเป็นเท็จ  
  28) ห้ำมรับรองเป็นหลักฐำนซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสำรนั้นมุ่งพิสูจน์ควำมจริงอันเป็นเท็จ ในกำร
ตรวจรับพัสดุหรือกำรจ้ำง ทุกกรณี  
  29) ห้ำมหน่วยงำนซื้อของที่คุณภำพต่ ำหรือปริมำณต่ ำ รำคำสูง  
  30) ห้ำมหน่วยงำนซื้อของในรำคำแพงกว่ำปกติ หรือแพงกว่ำท้องตลำด  

หมวด ๓ 
ส่วนที ่๑ 

กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ข้อ ๔ ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 มีหน้ำที่ควบคุม ก ำกับ 
ให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงทั่วถึง และจริงจัง โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้  
  ๑) ประชุม สัมมนำ เพ่ือให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ข้ำรำชกำร  
  ๒) ปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ๓) ด ำเนินกำรเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้ำรำชกำรที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีและ ติดตำม
สอดส่องกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงสม่ ำเสมอ  
                 ๔) ให้ควำมช่วยเหลือ/ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๘ 

 

 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

 
  ๔) ให้ควำมช่วยเหลือ และดูแลข้ำรำชกำรซึ่งปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้ มิให้ถูกกลั่น  แกล้ง
หรือถูกใช้อ ำนำจโดยไม่เป็นธรรม อันมีผลกระทบต่อกำรแต่งตั้ง โยกย้ำย เลื่อนขั้นเงินเดือน กำรตั้ง  กรรมกำร
สอบสวนวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้ำที่ของข้ำรำชกำรผู้นั้น เว้นแต่จะได้รับควำมเห็นชอบจำก  คณะกรรมกำร
จริยธรรมแล้ว  
  ๕) อ่ืน ๆ ตำมที่เห็นสมควร  

 ข้อ ๕ ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 แต่งตั้งคณะกรรมกำร 
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้น เพ่ือควบคุม ก ำกับ ให้มีกำร ปฏิบัติ
ตำมประมวลจริยธรรมนี้ ประกอบด้วย  
 1) ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 เป็นประธำนกรรมกำร 
 2) รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่ก ำกับ ดูแล  
กลุ่มบริหำรงำนบุคคล             เป็นรองประธำนกรรมกำร  

 3) รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 ทุกคน  
                   เ ป็ น ก ร ร ม ก ำ ร 
 4) ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม                     เป็นกรรมกำร  
 ๕) นิติกร                  เป็นกรรมกำร/เลขำนุกำร  
 ๖) ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร                    เป็นกรรมกำร/ผู้ช่วยเลขำนุกำร  

 ๗) เจ้ำหน้ำที่กลุ่มอ ำนวยกำร         เป็นผู้ ช่ วยเลขำนุกำร 
  คณะกรรมกำรประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ต้องไม่
เคยถูกลงโทษทำงวินัยมำก่อน  

 ข้อ ๖ คณะกรรรมกำรประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้  
  ๑) ควบคุม ก ำกับ ส่งเสริมและให้ค ำแนะน ำในกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำร 
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
  ๒) สอดส่องดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อ  ร้องเรียน
ว่ำมีกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ส่งเรื่องให้ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขต
พ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 เพ่ือปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้โดยเร็ว  
  ๓) ให้คณะกรรรมกำรประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ ซ้อนหรือ
ผู้ที่คณะกรรมกำรจริยธรรมมอบหมำยมีอ ำนำจหน้ำที่ ขอให้บุคคล หน่วยงำน บริษัท ชี้แจง ข้อเท็จจริง ส่งเอกสำร 
และหลักฐำนที่เกีย่วข้อง มำชี้แจง หรือให้ถ้อยค ำเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน  
                 ๔) คุ้มครองข้ำรำชกำร/ 
 
 
 
 
 
 
 



๑๙ 

 

 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

 
  ๔) คุ้มครองข้ำรำชกำรซึ่งปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงตรงไปตรงมำ มิให้  ผู้บังคับบัญชำ
ใช้อ ำนำจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้ำรำชกำรผู้นั้น  
  กำรประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมให้น ำ พระรำชบัญญัติวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง พ.ศ. 
2539 มำบังคับใช้โดยอนุโลม  

ส่วนที ่๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 ข้อ ๗ กำรฝ่ำฝืนมำตรฐำนจริยธรรมของประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกัน  
ผลประโยชน์ทับซ้อนตำมควำมในหมวด ๒ เป็นควำมผิดวินัยตำมกฎหมำยว่ำด้วย พระรำชบัญญัติ ระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย พนักงำนรำชกำร พ.ศ. 
๒๕๔๗ หรือระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้ผู้บังคับบัญชำ 
พิจำรณำด ำเนินกำรทำงวินัย ตำมควรแก่กรณี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๐ 

 

 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

 

ค ำสั่งส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 

ที่   146   /2561 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ของข้ำรำชกำรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 พ.ศ. 2561 

..................................................................  
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 มำตรำ 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม
เพ่ือก ำหนดมำตรฐำนทำงจริยธรรมของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ข้ำรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไก และระบบในกำรบังคับใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งก ำหนดขั้นตอนกำรลงโทษตำมควำม
ร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำ ทั้งนี้กำรฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนจริยธรรมดังกล่ำวให้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิด
ทำงวินัย 

 เพ่ือให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2550 มำตรำ 279 
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงขอแต่งตั้งประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้ำรำชกำรในส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
พ.ศ. 2561 ประกอบด้วย 

 1. นำยอ ำนำจ  บุญทรง  ผู้อ ำนวยกำร สพป.เพชรบูณ์ เขต 1     ประธำนกรรมกำร 
 2. นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต     รองผู้อ ำนวยกำร สพป.เพชรบูณ์ เขต 1 รองประธำนกรรมกำร 
 3. นำยสุนัด  บุญสวน  รองผู้อ ำนวยกำร สพป.เพชรบูณ์ เขต 1      กรรมกำร 
 4. นำยไท  พำนนนท์   รองผู้อ ำนวยกำร สพป.เพชรบูณ์ เขต 1      กรรมกำร 
 5. นำยชำญณรงค์  ฐำนะวิจิตร รองผู้อ ำนวยกำร สพป.เพชรบูณ์ เขต 1      กรรมกำร 

 6. นำงพนิตสิรี  แพ่งสภำ  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มอ ำนวยกำร       กรรมกำร 
 7. นำยมนตรี  ช่วยพยุง  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนบุคคล       กรรมกำร 
 8. นำงนวลลออ  เงินเมย  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มนโยบำยและแผน       กรรมกำร 
 9. นำงอำรีย์  ค ำมำตร  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มส่งเสริมกำรจัดกำรศึกษำ      กรรมกำร 
 10. นำยจรัญ  จำกยำงโทน ผู้ผอ.กลุ่มนิเทศติดตำมและประเมินผลกำรจัดกำรศึกษำ กรรมกำร 
 11. นำงไมตรี  ส ำรำญรื่น  ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มบริหำรงำนกำรเงินและสินทรัพย์     กรรมกำร 
 12. นำงมำลี ไกรพรศักดิ์ ค ำเมือง ผู้อ ำนวยกำรหน่วยตรวจสอบภำยใน      กรรมกำร 
 13.  นำงลัดดำ  พรหมเศรณีย์ นิติกร           กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 14.  นำงวัชรินทร์  ชัยนอก นักจัดกำรงำนทั่วไป  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  

 

 



๒๑ 

 

 ส ำนักงำนเขตพื้นท่ีกำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
 

 

  มีหน้าที่ 

  1) ควบคุม ก ำกับ ส่งเสริม และให้ค ำแนะน ำในกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำร
ปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
  2) สอดส่องดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมฯ ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือมีข้องร้องเรียน
ว่ำมีกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ส่งเรื่องให้ผู้อ ำนวยกำร
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 เพ่ือโปรดทรำบ และพิจำรณำสั่งกำรให้เป็นไปตำม
ประมวลจริยธรรมฯ 

  3) ให้คณะกรรมกำรมีหน้ำที่ตรวจสอบบุคลำกรในหน่วยงำนถึงควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำนใน
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือมีหุ้นส่วนทำงธุรกิจ หรือมีผลประโยชน์ร่วมกับร้ำนค้ำ 

  4) ให้ประธำนคณะกรรมกำรตำมประมวลจริยธรรมฯ หรือผู้ที่ประธำนฯ มอบหมำยมีอ ำนำจ
หน้ำที่ ขอให้หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ หรือห้ำงหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่ง
เอกสำร และหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทน หรือบุคคลในสังกัด มำชี้แจง หรือให้ถ้อยค ำเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

  5)  คุ้มครองข้ำรำชกำรซึ่งปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงตรงไปตรงมำ มิให้ผู้บังคับบัญชำ
ใช้อ ำนำจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้ำรำชกำรผู้นั้น 

  6) ด ำเนินกำรอ่ืนตำมประมวลจริยธรรมฯ หรือตำมกฎหมำยว่ ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำง
ปกครองมำใช้บังคับ 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่   29  เดือน  มีนำคม  พ.ศ.2561 

 

                                                          
(นำยสมบูรณ์  เกียรติบัณฑิต) 

รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ  รักษำรำชกำรแทน 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำเพชรบูรณ์ เขต 1 
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