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มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

ของส านักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 
--------------------------- 

 
  การขัดกันแหง่ผลประโยชน์(Conflict Interest) คือ การตัดสินใจที่ถูกแทรกแซงด้วย 
ผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชนส์่วนตน โดยท าให้ผลประโยชน์ของสังคมส่วนใหญ่
ต้องเสียไป หรือเรียกว่า “การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกัลปผ์ลประโยชน์ส่วนรวม” หรอื  “ผลประโยชน์
ทับซ้อน” ซึ่งการกระท าดังกล่าว เป็นเรื่องที่เกี่ยวกบัการฝ่าฝืนจริยธรรม ถือว่าเป็นการทจุริตประพฤติมิชอบที่
มักเกิดข้ึนในหน่วยงานราชการของประเทศไทย โดยเฉพาะปัจจุบันสถานการณ์การทจุริตได้มีการเปลี่ยนแปลง
อย่างรวมเร็วและตอ่เนื่อง ท าให้มกีารปรบัปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตใหส้อดคล้องกบั
ปัญหาและสถานการณ์ทีเ่ผชิญอยู่หรือก ากลังเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น หน่วยงานทุกภาคส่วนจงึจ าเป็นต้องร่วมมือ
กันต่อต้านการทจุริตทุกรูปแบบ เพื่อให้มีมาตรฐานความโปรง่ใสเทียบเท่าสากล 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงได้ตระหนักและเห็น 
ความส าคัญต่อการป้องการทุจริตในองค์กร ดังที่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560- 2564) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ.2561 ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง กลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินห รือประโยชน์
อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไร
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment: ITA ) ของส านักงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้วางมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเอาไว้ ดังนั้น ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 1 จึงได้
ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิดการขัดแย้งแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 
 

  การปฏิบัติตนในระหว่างที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ
ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ดังนี้ 

1. เจ้าหน้าที่ของรัฐ (เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการ ศาล 
รัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.) ต้องปฏิบัติดังนี้ 

1.1 ไม่เป็นคู่สัญญาหรือมสี่วนได้เสียในสัญญาที่ท ากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของ 
รัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล 
ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคด ี

1.2 ไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน 
ของรัฐ ที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือ
โดยอ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคด ีเว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ากัดหรือ บริษัท
มหาชนจ ากัด ไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนด โดยต้องด าเนินการไมให้มีลักษณะดังกล่าวภายใน
สามสิบวันนับแต่วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 
      1.3 ไม่รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ิน หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ  
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รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถ่ิน อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้าง
หุ้นส่วน หรือ บริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ 
ซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือ
หุ้นในบริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชน จ ากัด ไม่เกินจ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด โดยต้องด าเนินการ
ไม่ให้มีลักษณะดังกล่าว ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เข้าด ารงต าแหน่ง 
      1.4 ไม่เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรกึษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างใน
ธุรกิจ ของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้า
พนักงานของรัฐผู้นั้น สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์
ของธุรกิจของเอกชนน้ันอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ราชการ หรือกระทบต่อความมี
อิสระ 
     1.5 ไม่ ให้ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่ นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากผู้ ใด 
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และ
จ านวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.ก าหนด และให้รวมถึงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจากการ
เป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วย แต่ไม่ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจาก
บุพการี ผู้สืบสันดาน หรือญาติที่ให้ตามประเพณีหรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป 
  2. คู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียน
สมรสด้วย ต้องปฏิบัติตามข้อ 1 (1.1 – 1.4)  เช่นเดียวกัน เว้นแต่เป็นกรณีที่คู่สมรสนั้นด าเนินการอยู่ก่อนที่
เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าด ารงต าแหน่ง 
  การปฏิบัติตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง 
หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ขิงรัฐ พ.ศ.2543 ดังนี้ 

1. ไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์ 
อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเว้นแต่ การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่ก าหนดไว้ คือ 

(1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่ห์หาตามจ านวนที่ 
เหมาะสมตามฐานานุรูป 

(2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการ 
รับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 

(3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคล 
ทั่วไป 
  2.ต้องแจ้งรายละเอยีดข้อเท็จจรงิเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์น้ันต่อผู้บังคับบัญชา 
ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมี
มูลค่ามากกว่าธรรมจรรยาตามที่ก าหนดไว้ในข้อ 1 ซึ่งได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อ
รักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล หากผู้บังคับบัญชามีค าสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์น้ันแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้  
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ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ      
ผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 
  การปฏิบัติตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
เรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 ดังนี้ 
  กรณีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมาย ว่าด้วยการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่กระท าการ
ดังต่อไปนี้ 
  1.ใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการด าเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วย
สิ่งพิมพ์ ตามกฎหมาย ว่าด้วยการพิมพ์หรือสื่ออย่างอื่นหรือด้วยวิธีการอื่นใด 
  2.ใช้สั่ง ขอร้องหรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลใดช่วยท าการเรี่ยไรให้หรือกระท าใน
ลักษณะให้ผู้นั้นอยู่ในภาวะจ ายอม ไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยท าการเรี่ยไร ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม 

ทั้งนี้  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  รวมทั้งลกูจ้าง  ในสังกัดของส านักงานเขต 
พื้นที่การศึกษาประถมศกึษาพะเยา เขต 1  ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเครง่ครัด หากผู้ใดการกระท า
ใดอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรการดงักล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าทีร่าชการหรือความผิด
ต่อต าแหน่งหน้าที่การยุติธรรม 
 
    -------------------------------------------- 


