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ควำมหมำยของ “ผลประโยชน์ทับซ้อน”
ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ผลประโยชน์ของส่วนรวมแต่ซ่อนเร้นหรือปิดบังไว้ซึ่ง
ผลประโยชน์ของส่วนบุคคล ซึ่งผลประโยชน์ดังกล่าวมีความขัดแย้งกัน (Conflict of interest)
ระหว่างผลประโยชน์ของส่วนตนและผลประโยชน์ของส่วนรวม หมายความว่า บุคคลที่มีอานาจ
หน้าที่ในการดาเนินการกิจการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ พนักงาน
บริษัท ที่มีผลประโยชน์ส่วนตัวมากเข้ามาเกี่ยวข้องทาให้มีผลต่อการตัดสินใจหรือมีผลต่อการปฏิบัติ
หน้าที่ในตาแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลต่อประโยชน์ส่วนรวม
ผลประโยชน์ทับซ้อน จึงเป็นกลไกหนึ่งที่ผู้มีอานาจหน้าที่ที่ดาเนินการเกี่ยวกับผลประโยชน์
ของส่วนรวมได้นามาใช้เพื่อแสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น อันเข้าข่ายการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบหรือที่เรียกว่าคอร์รัปชั่นนั่นเอง

คูม่ อื การป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน l ๓

สาระสาคัญของผลประโยชน์ทับซ้อน
ปัจจุบันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอร์รัปชั่น เป็นปัญหาใหญ่ที่ทั่วโลก

กาลังประสบอยู่ ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้เกิดปัญหาต่างๆ ตามมาหลาย
ประการ เช่น ปัญหาความเหลื่อมล้าในสังคม ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น ซึ่งล้ว นแล้วแต่เป็น
อุปสรรคในการพัฒนาประเทศชาติทั้งสิ้น ซึ่งคาว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” มีสาระสาคัญ ดังนี้
๑. การที่บุคคลได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐโดยให้มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการ
เกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ของรัฐ

๒. บุคคลดังกล่าวเข้าไปมีส่วนร่วมในการดาเนินการต่างๆ ที่เกี่ยวข้ องกับผลประโยชน์
ส่วนตนไม่ว่าจะในฐานะเป็น
- เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียกับคู่สัญญากับรัฐ หมำยควำมว่ำ ตนเข้าไปเป็น
คู่สัญญากับรัฐเสียเอง หรือ ตนมีประโยชน์ได้เสียกับบุคคลที่เข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ เช่น ข้าราชการ
ได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่พัสดุในหน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึ่ง แต่กลับนาบริษัทของตน
เข้ามาทาสัญญาซื้อขายกับหน่วยงานของรัฐนั้น ซึ่งตนทาหน้าที่อยู่ หรือบริษัทดังกล่าวไม่ใช่ของตน
แต่ตนเข้ามีส่วนได้เสียในฐานะเป็นญาติพี่น้อง เพื่อน หรือเป็นผู้สนิทชิดเชื้อในฐานะอื่นๆ เป็นต้น
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- เป็น หุ้น ส่ว นหรือ ผู้ถือ หุ้น ในห้า งหุ้น ส่ว นหรือ บริษัท ที่เ ข้า เป็น คู่สัญ ญากับ รัฐ
หมำยควำมว่ำ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเข้าไปเป็นหุ้นส่วน ซึ่งคาว่าหุ้นส่วนนั้นอาจเป็นหุ้นส่วนที่เป็น
เงิ น หุ้ น ส่ ว นที่ เ ป็ น ทรัพ ย์ สิ น อื่ น หรือ หุ้ น ส่ ว นที่ เป็ น แรงงานที่ ตี มู ล ค่ า เป็ น เงิ น ก็ ไ ด้ และค าว่ า ใน
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น อาจเป็นหุ้นส่วนธรรมดาหรือหุ้นส่วนที่จดทะเบียนนิติบุคคลก็ ได้ หรือ
เป็นกรณีที่บุคคลนั้นเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าว ซึ่งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
นั้น ได้เข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ
- เป็นผู้รับสัมปทานหรือคงไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าไปเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็น
คู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
- เป็นผู้เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือ
ลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงาน
ของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่ หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพ
ของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้น อาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทาง
ราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
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กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับ
การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. กฎหมำยประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒
และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และ (ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๔
มำตรำ ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดาเนินกิจการดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ
ดาเนินคดี
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกากับ ดูแล
ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี
(๓) รับสัม ปทานหรือ คงถือไว้ซึ่ง สัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่ว ยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็น
คู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้าง
ในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐ
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้า ที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของ
ผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ
หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐตาแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้นาบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง
โดยให้ถือว่าการดาเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าว เป็นการดาเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
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มำตรำ ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ตามหลักเกณฑ์และจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้น จาก
การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
มำตรำ ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริต
ต่อหน้าที่หรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม
ตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย
๒. ประกำศคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ โดยอาศัย
อานาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้กาหนดหลักเกณฑ์และจานวนสินทรัพย์หรื อประโยชน์ อื่นใดที่
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ กล่าวคือ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
จากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒนธรรม หรือให้กัน
ตามมรรยาทที่ปฏิบัติกันในสังคมนั้น ถ้าเป็นการรับจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาจะรับได้ตามฐานานุรูป
ถ้าเป็นการรับจากบุคคลอื่นที่ไม่ใช่ญาติ จะต้องมีราคาหรือมูลค่าในการรับแต่ละบุคคลแต่ละโอกาส
ไม่เกิน 3,000 บาท
๓. ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเรี่ยไรของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ ๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคล
ที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องไม่กระทาการดังต่อไปนี้
(๑) ใช้หรือแสดงตาแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการดาเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการ
โฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์ หรือสื่ออย่างอื่นหรือด้วยวิธีการอื่นใด
(๒) ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยทาการเรี่ยไรให้
หรือกระทาในลักษณะให้ผู้นั้นอยู่ในภาวะจายอมไม่สามารถปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยทาการ
เรี่ยไรไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

คูม่ อื การป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน l ๗

๔. ประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน
ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือนได้กาหนดหลักการให้ข้าราชการ
พลเรือนจะต้องปฏิบัติประมวลจริยธรรมของข้าราชการพลเรือน ๙ ข้อ ดังนี้
๑. การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม
๒. การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง
๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว
มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน
ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์งาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ
โปร่งใส และตรวจสอบได้
๘. การยึดมั่นในระบบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
๕. ข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรสำนักงำนปลัดกระทรวงศึกษำธิกำร
นอกจากนี้กระทรวงศึกษาธิการยังได้ออกข้อบังคับกาหนดจรรยาของข้าราชการ
พลเรือนสังกัดสานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ดังนี้
๑. การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง
๒. ความซื่อสัตย์สุจริตและความรับผิดชอบ
๓. การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส และสามารถ
ตรวจสอบได้
๔. การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม
๕. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
๖. การให้ความร่วมมือในทางสร้างสรรค์
๗. การมีจิตมุ่งบริการ
๘. การดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

๘ l คูม่ อื การป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน

๖. นโยบำยของรัฐบำล
รัฐบาลได้กาหนดนโยบายในเรื่องการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและ
การบริหารกิจการบ้านเมืองตามหลักธรรมาภิบาลซึ่งประกอบด้วย

 หลักนิติธรรม
 หลักคุณธรรม
 หลักควำมโปร่งใส
 หลักกำรมีส่วนร่วม
 หลักควำมรับผิดชอบ
 หลักควำมคุ้มค่ำ

๗. นโยบำยของรัฐมนตรีว่ำกำรกระทรวงศึกษำธิกำร
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้มอบหมายแก่ผู้บริหารระดับสูงของกระทรวง
ศึกษาธิการ ผู้บริหารส่วนภูมิภาค และข้าราชการสังกัดกระทรวงศึกษาธิการทั่วประเทศประกอบด้วย
นโยบายทั่วไป 17 เรื่อง นโยบายส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา 4 เรื่อง นโยบายเฉพาะ 4 เรื่อง
นโยบายด้านการปราบปรามการทุจริต
1. ห้ามมิให้มีการซื้อขายตาแหน่ง หรือเรียกรับเงินเพื่อการสอบบรรจุ การรับโอน
การโยกย้าย หรือผลตอบแทนอันใด ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ
คูม่ อื การป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน l ๙

2. หยุดการทุจริตภายในองค์กรโดยเด็ดขาดหากพบข้อมูล
2.1 ดาเนินการสอบสวนหาผู้กระทาผิดและดาเนินคดีตามกฎหมายอย่างจริงจัง
2.2 ทาการตรวจสอบช่องว่างที่ทาให้เกิดการทุจริตตามที่ตรวจพบนั้นๆ และ
ทาการแก้ไข
2.3 ปรับปรุงระบบระเบียบ รวมถึงมาตรการต่างๆ ควบคุมเพื่อไม่ให้เกิดการ
ทุจริตขึ้นอีก
3. ดาเนินการสุ่มตรวจสอบ หากพบมีการทุจริตในหน่วยงานใด ผู้บังคับบัญชา
หน่วยงานตามลาดับชัน้ ต้องมีส่วนรับผิดชอบด้วยฐานปล่อยปละละเลยให้เกิดการกระทาผิดดังกล่าว

การปฏิบัติงานที่สุ่มเสี่ยงต่อผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ และได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับผลประโยชน์
ของทางราชการ แต่ตนเองมีผลประโยชน์ส่วนตัวเกี่ยวข้องกับกิจการที่ตนเองจะต้องดาเนินการ เช่น
ตนเองดารงตาแหน่งที่มีอานาจหน้าที่ในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ทางราชการ แต่ได้นาเอา
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนของตนหรือเครือญาติของตนหรือตนเข้าไปมีส่วนได้ ส่วนเสียในบริษัทหรือ
ห้างหุน้ ส่วนนั้น เข้ามารับการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
๒. การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับผลประโยชน์
ของทางราชการ แต่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาหรือเป็นตัวแทนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่เป็น
คู่สัญญาหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับรัฐในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง
๓. การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับผลประโยชน์
ของทางราชการ แม้จะไม่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นที่ปรึกษาหรือเป็นตัวแทนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วน
นั้น แต่ได้ให้คาแนะนาแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนที่เป็นคู่สัญญาหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับรัฐ
ในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง อันทาให้รัฐเสียผลประโยชน์
๔. การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐและได้รับแต่งตั้งให้เป็นเจ้าหน้าที่ดาเนินการเกี่ยวกับผลประโยชน์
ของทางราชการ ให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งอันเป็นลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทน

๑๐ l คูม่ อื การป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน “ผลประโยชน์ทับซ้อน”

ผู้บังคับบัญชาจะต้องควบคุมเอาใจใส่เป็นพิเศษโดยให้มีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด
เกี่ยวกับเรื่อง
๑ กำรเตรียมตัวก่อนแต่งตั้งให้เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
- ผู้บังคับบัญชาจะต้องสารวจตรวจสอบสถานะของบุคคลที่จะได้รับการแต่งตั้ง
ให้ดารงตาแหน่งว่าบุคคลดังกล่ำวเป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบกิจกำรส่วนตัวในลักษณะที่เมื่อ
ได้รับแต่งตั้งเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐแล้วจะเข้ำข่ำยเป็นผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ เช่น การ
เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานของรัฐ การเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ การเป็นผู้รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่ง
สัมปทานจากรัฐ หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้า
เป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอันมี
ลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้น
ในห้า งหุ้น ส่ว นหรือ บริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็น
คู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว การเข้าไปมีส่วนได้เสียใน
ฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือ
ลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ ดูแล
ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐ ซึ่งโดย
สภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัด
หรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทาง
ราชการ หรื อ กระทบต่ อ ความมี อิ ส ระในการปฏิ บั ติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
- นอกจากจะส ารวจตรวจสอบสถานะของบุค คลที่จ ะได้ รับ การแต่ง ตั้ง ให้ ดารง
ตาแหน่งแล้วยังต้องสำรวจตรวจสอบคู่สมรส บุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภำวะของบุคคลนั้นด้วยว่าได้
มีการดาเนินกิจการใดๆ อันเป็นการทาแทนบุคคลนั้นในขณะที่บุคคลดังกล่าวได้รับการแต่งตั้งให้
ดารงตาแหน่งด้วย
คูม่ อื การป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน l ๑๑

๒ กำรปฏิบัติหน้ำที่ในระหว่ำงที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งให้เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดาเนินการ
ที่เป็นผลประโยชน์ของรัฐ จะต้องคอยตรวจสอบตนเองว่ำอยู่ในสถำนะที่เป็นผู้มีผลประโยชน์
ทับซ้อนหรือไม่ หำกรู้ว่ำตนเองเข้ำข่ำยเป็นผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนแม้แต่เพียงเล็กน้อย จะต้อง
รำยงำนเรื่องดังกล่ำวต่อผู้บังคับบัญชำที่มีอำนำจเหนือขึ้นไปเพื่อพิจำรณำ
คู่สมรสหรือเครือญาติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จะต้องไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ
เอกชน ซึ่ ง โดยสภาพของผลประโยชน์ ข องธุ ร กิ จ ของเอกชนนั้ น อาจขั ด หรื อ แย้ ง ต่ อ ประโยชน์
ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้นั้น
๓ กำรดำเนินกิจกำรหลังจำกพ้นจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ
กฎหมายประกอบรั ฐ ธรรมนู ญ ว่ า ด้ ว ยการป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต
มาตรา ๑๐๐ ได้ ก าหนดห้ ำมไม่ ให้ เ จ้ ำ หน้ ำ ที่ ของรั ฐ ด ำเนิ น กิ จ กำรที่ เ ป็ น กำรขั ด กั น ระหว่ ำง
ผลประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม โดยห้ำมดำเนินกิจกำรนั้นต่อไปอีกเป็นเวลำ ๒ ปี
นับแต่เจ้ำหน้ำที่ ของรัฐผู้นั้นได้พ้นจำกตำแหน่งเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในตำแหน่งนั้นๆ แล้ว ทั้งนี้
การห้ามดังกล่าวได้ห้ามคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นด้วย
๔ กำรปฏิบัติตนเกี่ยวกับกำรให้หรือกำรรับของขวัญหรือผลประโยชน์
ต้องปฏิบัติ ดังนี้
(๑) ห้ ามมิให้เจ้าหน้ าที่ ของรั ฐผู้ ใดรับ ทรั พย์ สิน หรื อประโยชน์ อื่น ใดจากบุ คคล
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัย
อานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยา
ซึ่งมีดังนี้ (๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจานวนที่เหมาะสม
ตามฐานานุรูป (๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่า
ในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท (๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด
ที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
(๒) ของขวัญทั้งหมดที่มีค่าทางประวัติศาสตร์ หรือวัฒนธรรม เช่น งานศิลปะ
พระพุทธรูป เครื่องประดับโบราณ ฯลฯ แม้จะมีขนาดเล็กแต่ก็ถือว่าของขวัญนั้นๆ เป็นทรัพย์สิน
ขององค์กรไม่วา่ จะมีราคาเท่าใด
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(๓) ของขวัญหรือผลประโยชน์ ที่ได้รับเมื่อเทียบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า
๓,๐๐๐ บาท ไม่ต้องรายงาน หรืออาจเก็บเป็นของตนเองได้ ทั้งนี้ เพื่อปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
(๔) ของขวัญหรือผลประโยชน์ใดๆ เมื่อเทียบกับราคาตลาดมีค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท
ต้องรายงานหน่วยงานและลงทะเบียนไว้
(๕) ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ที่มี
ค่าทางการตลาดระหว่าง ๓,๐๐๐ – ๑๕,๐๐๐ บาท
และเจ้าหน้าที่มีความจาเป็นต้องรับ ให้องค์กรโดย
หัวหน้าส่วนราชการตัดสินว่าสมควรให้ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐคนนั้นๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรือไม่
(๖) ถ้าของขวัญหรือผลประโยชน์ มี
ค่าทางการตลาดมากกว่า ๑๕,๐๐๐ บาท ให้ส่งมอบ
เป็นทรัพย์สินขององค์กร เพื่อใช้ประโยชน์สาธารณะ
หรือตามความเหมาะสม องค์กรอาจพิจารณาอนุญาต
ให้ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเก็บรักษาของ
ไว้เป็นกรณีไป เช่น ของขวัญในการย้ายหน่วยงาน
ขณะดารงตาแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุ
ราชการ หรือลาออกจากงาน เป็นต้น
(๗) ถ้าในปีงบประมาณใดๆ คุณค่าของของขวัญและหรือผลประโยชน์ ที่ได้รับจาก
ผูใ้ ห้คนเดียวกัน กลุม่ เดียวกัน หรือผูใ้ ห้มีความสัมพันธ์กันหลายๆ ครั้ง เมื่อรวมกันทั้งปีมีค่ามากกว่า
๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างที่ได้รับ
(๘) ถ้าในปีงบประมาณใดๆ ได้ของขวัญและหรือผลประโยชน์ที่ได้รับจากผู้รับบริการ
แม้จะต่างคนต่างกลุ่ม เพื่อเป็นการขอบคุณในการให้บริการที่ดี แต่เมื่อรวมกันแล้วมีค่ามากกว่า
๓,๐๐๐ บาท ต้องรายงานของขวัญหรือผลประโยชน์แต่ละอย่างนั้น
(๙) ของขวัญและหรือผลประโยชน์ ใด ๆ ที่ได้รับการเพื่อเป็นการขอบคุณจาก
ผูร้ ับบริการ (ประชาชนและองค์กรเอกชน) ที่ได้อย่างสม่าเสมอบ่อยครั้ง อาจทาให้เกิดข้อสงสัยจาก
ประชาชนว่ามีอิทธิพลบิดเบือนก่อให้เกิดอคติในการให้บริการของข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรืออาจก่อให้เกิดความรู้สึกชอบ และคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญหรือผลประโยชน์ เมื่อมีผู้มา
รับบริการ ควรปฏิเสธการรับ

คูม่ อื การป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน l ๑๓

(๑๐) เงินสดหรือสิ่งใดๆ ที่สามารถเปลี่ยนเป็นเงินได้ตอ้ งปฏิเสธไม่รับไม่วา่ จะอยูใ่ น
สถานการณ์ใดๆ

๕ กรณีที่ตนมีกิจกำรที่ต้องดำเนินกำรอยู่แล้ว
ต้องขอถอนตนออกจำกกำรเป็นเจ้ำหน้ำที่ที่เข้ำไปเกี่ยวข้อง

๖ กำรสร้ำงควำมเข้ำใจ
ผู้บังคับบัญชาจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาว่าสิ่งใดควรทา
หรือไม่ควรทา
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๗ กำรสร้ำงจิตสำนึก
ผู้บังคับบัญชาจะต้องสร้างจิตสานึกให้เกิดขึ้นแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ ให้ตระหนักถึง
บุญคุณของแผ่นดิน และต้องกากับดูแลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล
ซึ่ง หลักธรรมาภิบาลในการบริหารองค์กร (Good Governance) หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการ
ปฏิบัติงาน การป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) นั้น
เป็นเครื่องมือในการสร้างคนให้มีศักดิ์ศ รี มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มี จิตมุ่งบริการ มีความ
มุ่งมัน่ ในการทางานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อส่วนรวม
ธรรมำภิบำล จะมีคำว่ำ integrity ค่ำนิยมของข้ำรำชกำร I am ready ซึ่งแยกได้เป็นดังนี้
I = Integrity มีศักดิศ์ รี (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/กำรกระทำเป็น ประชำธิปไตย (มีส่วนร่วม โปร่งใส)
Y = Yield มีผลงำน มุ่งเน้นผลงำน เพื่อประโยชน์สุขของประชำชน
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๖ ผลของกำรฝ่ำฝืน
การมีพฤติกรรมใดๆ ก็ตามที่เข้าข่ายการมีผลประโยชน์ทับซ้อน หรือมีพฤติกรรม
ที่ฝ่าฝืนการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน หรือจรรยาข้าราชการสานักงาน
ปลัดกระทรวงศึกษาธิการย่อมส่งผลให้ถูกลงโทษทางวินัย เช่น ภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน ลดเงินเดือน
จนกระทั่งถึงขั้นปลดออกหรือไล่ออก ขึ้นอยู่กับความร้ายแรงของการฝ่าฝืน หากถูกตัดสินว่าผิดจริง
ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่วมในการรับโทษทางอาญาด้วย

ประกำรสำคัญจะต้อง
๑. ไม่ทจุ ริต คือ
ตัวเราไม่ทาทุจริต ไม่ทาให้เกิดความผิดพลาด มีจิตใจที่สุจริตเป็นที่ตั้ง
๒. อย่ำให้ผู้อื่นสงสัยว่ำทุจริต คือ
ต้องทางานอย่างรอบคอบ โปร่งใส ไม่มีเงื่อนงา ต้องมีพยานหลักฐาน
เพื่อยืนยันในการทางานทุกครั้ง
๓. อย่ำให้คนอื่นทุจริต คือ
ต้องป้องกันมิให้ผู้เกี่ยวข้องกับเรากระทาการทุจริต

ไม่ทจุ ริต ชีวิตเป็ นสุข
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รายชื่อคณะผู้จัดทาคู่มือ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
ที่ปรึกษำ
ดร.พิษณุ ตุลสุข

ผู้จัดทำ
1. ดร.กาพล วันทา
2. นางวันเพ็ญ เทียมเดช
๓. ว่าที่ ร.ต.ปิยะภัทร์ นิลาภรณ์กุล
๔. นางสาวพรพิมล กาเนิดชาติ
๕. นางสาวณัฐภรณ์ ฤทธิ์เจริญ
๖. นางสาวกัญญาภัค ตาลรัตน์

ผู้ตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการ
รักษาราชการแทนรองปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
ทาหน้าที่หัวหน้าศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
กระทรวงศึกษาธิการ
นิติกรชานาญการพิเศษ
สานักนิติการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
นักจัดการงานทั่วไป
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต กระทรวงศึกษาธิการ (ศปท.ศธ.)
อาคารรัชมังคลาภิเษก ชั้น 9 สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
319 วังจันทรเกษม ถนนราชดาเนินนอก เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 0 2628 6162 โทรสาร 0 2628 6164
เว็บไซต์ www.acc.moe.go.th
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เอกสารอ้างอิงในการจัดทำคู่มือ “การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

ซ้อน”
๑. จริยธรรมข้าราชการพลเรือนและจรรยาข้าราชการสานักงานปลัดกระทรวง
ศึกษาธิการ : กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
๒. สานักกฎหมาย สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ.(๒๕๕๖), คู่มือการปฏิบัติสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อมิให้ดาเนินกิจการที่ขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวมตามมาตรา ๑๐๐ แห่งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต .นนทบุรี : สานักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
3. ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544
: สานักนิติธรรม สานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
@@
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