ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
เรื่อง ประกาศมาตรการ กลไก ระบบในการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
*********
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการและบริหารจัดการ
ในเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดลาปางและจังหวัดลาพูน ดาเนินการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้แก่ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 35 ในการปฏิบัติงานและดาเนินการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ย่อมอาจส่งผลกระทบต่อ
บุคลากร ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุ มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติ
หน้าที่โดยมิชอบ หรือ ได้ใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ ด้วยกฎหมาย รวมทั้ง
ปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น อันเป็นปัญหาของสังคมไทย มายาวนาน ทั้งนี้ คณะรักษาความสงบแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีคาสั่ง
ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุกส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ
กาหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 สังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบัติงานและการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ในสานักงาน การปฏิบัติ
หน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้ โดยชอบ
ด้วยกฎหมาย จึงดาเนินการจัดทาวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานอันอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนจัดทามาตรการ กลไก
ระบบการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษา เขต 35 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 4 มิถุนายน พ.ศ. 2561

(นายอลงกรณ์ ประสานสุข)
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 รักษาราชการแทน
ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35

คู่มือ การป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนในสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

คานา
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ในฐานะเป็นหน่วยงานที่ให้บริการและบริหารจัดการใน
เขตพื้น ที่การศึกษามัธ ยมศึกษา เขต 35 เป็น หน่ ว ยงานที่มีหน้าที่ในการให้บริการที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาระดับ
มัธยมศึกษา ในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานในพื้นที่จังหวัดลาปางและจังหวัดลาพูน ดาเนินการแก้ไข
ปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นให้ แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธ ยมศึกษา
เขต 35 ในการปฏิบัติงานและดาเนินการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ย่อมอาจส่งผลกระทบต่อ
บุคลากร ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ต่อสังคมและประเทศชาติ ซึ่งอาจมีสาเหตุ มาจากการปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบ หรือ ได้ใช้อานาจในตาแหน่งหน้า ที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบ ด้วยกฎหมาย รวมทั้งปัญหาการ
ทุ จ ริ ต คอรั ป ชั่ น อั น เป็ น ปั ญ หาของสั ง คมไทย มายาวนาน ทั้ ง นี้ คณะรั ก ษาความสงบแห่ ง ชาติ หรื อ คสช. ได้ มี ค าสั่ ง
ที่ 69/2557 เรื่อง มาตรการปูองกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยทุ กส่วนราชการและหน่วยงานภาครัฐ
กาหนดมาตรการหรือแนวทางแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และ
ส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกส่วนในการตรวจสอบ เฝูาระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตได้
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 หน่วยงานในสังกัดสานักงานคณะกรรมการการศึกษา
ขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ได้ตระหนักถึงความสาคัญในการปฏิบัติงานและการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ในสานักงาน
การปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ หรือได้ใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่เพื่อแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมาย ได้ดาเนินการจัดทาวิเคราะห์ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานอันอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน
จัดทามาตรการ กลไก ระบบ การปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานและ คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อปูองกันผลประโยชน์
ทับซ้อน ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ต่อไป
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
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บทที่ 1
บทนา
การบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
ความหมายของผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ขัดกัน
หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่รัฐปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและ
เป็นความผิดขั้นแรกที่จะนาไปสู่การทุจริต
สานักงาน ก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์สว่ นรวม หรือ Conflict of
Interests หมายถึง สถานการณ์หรือการกระทาที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ พนักงาน บริษัท หรือผู้บริการ
มีผลประโยชน์ส่วนตัวมากจนมีผลต่อการตัดสินใจ หรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งหน้าที่ที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผล
กระทบต่อประโยชน์ของส่วนรวม กล่าวคือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งของตนอันก่อให้เกิด
ประโยชน์ต่อตนเองหรือพวกพ้องมากกว่าประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการ กระทาดังกล่าวจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาและ
ไม่เจตนาในรูปแบบที่หลากหลาย จนกระทั่งกลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่ไม่เห็นว่าเป็นความผิด ตัวอย่าง การกระทาดังกล่าว
มีให้พบเห็นได้มากในสังคม ส่งผลให้บุคคลนั้นขาดการตัดสินใจที่เที่ยงธรรม เนื่องจากการยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลัก
ได้ส่งผลเสียหายให้เกิดขึ้นกับประเทศชาติ ก่อให้เกิดการกระทาที่ผิดจริยธรรมและจรรยาบรรณของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ต้องคานึง
ถึงประโยชน์สาธารณะ แต่ทาหน้าที่กลับตัดสินใจหรือปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก
ความขัดแย้ง Conflict สถานการณ์ที่ขัดกันไม่ลงรอยเป็นเหตุการณ์อันเกิดขึ้นเมื่อบุคคลไม่สามารถตัดสินใจกระทาอย่างใดอย่าง
หนึ่ง ความขัดแย้งอาจเกิดขึ้นได้จากความไม่ลงรอยกันในเรื่องความคิดแนวทางปฏิบัติหรือผลประโยชน์
ผลประโยชน์ส่วนตัว Private Interest เป็นผลตอบแทนที่บุคคลได้รับโดยเห็นว่ามีคุณค่าที่จะสนองตอบความต้องการของตนเอง
หรือของกลุ่มที่ตนเองเกี่ยวข้อง ผลประโยชน์เป็นสิ่งจูงใจให้คนเรามีพฤติกรรมต่างๆ เพื่อสนองความต้องการทั้งหลาย
ผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์สาธารณะ Public Interest สิ่งใดก็ตามที่ให้ประโยชน์สุขแก่กลุ่มบุคคลทั้งหลายในสังคม
ผลประโยชน์สาธารณะยังหมายถึงหลักประโยชน์ต่อมวลสมาชิกในสังคม
พฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อน
เจ้าหน้าที่ของรัฐควรมีจิตสานึกในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ โดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตนเสมอ
ตัวอย่างพฤติกรรมที่เข้าข่ายผลประโยชน์ทับซ้อนหรือเข้าข่ายความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
ที่ส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อสังคมไทย ได้แก่
๑. หาประโยชน์ให้ตนเอง หรือ การใช้อานาจหน้าที่เพื่อตนเอง เช่น ข้าราชการใช้อานาจหน้าที่ทาให้เครือญาติหรือฝาก
ลูกหลานเข้าทางาน
๒. รับผลประโยชน์ คือ การรับสิ นบนหรือรับของขวัญ เช่น เป็นเจ้าพนักงานเกี่ยวกับการงานบุคคลรับเรื่อง โอน ย้าย
สอบแข่งขัน สอบคัดเลือก แล้วรับของกานัลจากเขาเหล่านั้น

๓. ใช้อิทธิพล เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพลในตาแหน่งหน้าที่เกิดส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝุายใดฝุายหนึ่งอย่าง
ไม่เป็นธรรม
๔. ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน เช่น การใช้รถยนต์หรือคอมพิวเตอร์ของราชการทางานส่วนตัว
๕. ใช้ข้อมูลลับของทางราชการ เป็นการทาข้อมูลลับขอทางราชการไม่เปิดเผยเพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของ
เงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือนาไปเปิดเผยให้ญาติหรือพวกพ้องเพื่อแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น
๖. การทางานพิเศษ เช่น เป็นที่ปรึกษาหรือตั้งบริษัทดาเนินธุรกิจซ้อนกับหน่วยงานที่ตนเองทางานอยู่
๗. การทางานหลังเกษียณ คือการทางานกับผู้อื่นหลังออกจากที่ทางานเดิม โดยใช้ความรู้หรืออิทธิพลจากที่เคยปฏิบัติหน้าที่
ราชการมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองหรือพวกพ้อง
หน้าที่ทับซ้อน Conflict of Duty หรือผลประโยชน์เบียดซ้อนกัน Competing Interests แบ่งเป็น ๒ ประเภท
๑. ประเภทแรก เกิ ด จากการที่ เ จ้ า หน้ า ที่ มี บ ทบาทหน้ า ที่ ม ากกว่ า หนึ่ ง เช่ น เป็ น เจ้ า หน้ า ที่ ใ นหน่ ว ยงานและเป็ น
คณะกรรมการด้านระเบียบวินัยประจาหน่วยงานด้วย ปัญหาจะเกิดเมื่อไม่สามารถแยกแยะบทบาทหน้าที่ทั้งสองออกจากกันได้
อาจทาให้ทางานไม่มีประสิทธิภาพ หรือแม้กระทั่งเกิดความผิดพลาดหรือผิดกฎหมาย ปกติหน่วยงานมักมีกลไกปูองกันปัญหานี้โดย
แยกแยะบทบาทหน้าที่ต่างๆ ให้ชัดเจน แต่ก็ยังมีปัญหาได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในหน่วยงานที่ มีกาลังคนน้อยหรือมีเจ้าหน้าที่บางคน
เท่านั้นที่สามารถทางานบางอย่างที่คนอื่นๆ ทาไม่ได้ คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยห่วงปัญหานี้กันเพราะดูเหมือนไม่มีเรื่องผลประโยชน์ส่วน
ตนมาเกี่ยวข้อง
๒. ประเภทที่สอง เกิดจากการที่เจ้าหน้าที่มีบทบาทหน้าที่มากกว่าหนึ่งบทบาท และการทาบทบาทหน้าที่ในหน่วยงานหนึ่ง
นั้น ทาให้ได้ข้อมูลภายในบางอย่างที่อาจนามาใช้ประโยชน์แก่การทาบทบาทหน้าที่ให้แก่อีกหน่วยงานหนึ่งได้ ผลเสียคือ ถ้านา
ข้อมูลมาใช้ก็อาจเกิดการประพฤติมิชอบหรือความลาเอียง/อคติต่อคนบางกลุ่ม ควรถือว่าหน้าที่ทับซ้อนเป็นปัญหาผลประโยชน์ทับ
ซ้อนด้วย เพราะว่ามีหลักการจัดการแบบเดียวกัน นั่นคือ การตัดสินใจทาหน้าที่ต้องเป็นกลางและกลไกการจัดการผลประโยชน์
ทับซ้อนก็สามารถนามาจัดการกับหน้าที่ทับซ้อนได้
หลักการ ๔ ประการสาหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. ปกปูองผลประโยชน์สาธารณะ การทาเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่หลักเจ้าหน้าที่ต้องตัดสินใจและให้
คาแนะนาภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย จะต้องทางานในขอบเขตหน้าที่พิจารณาความถูกผิดไปตามข้อเท็จจริง ไม่ให้
ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคลปฏิบัติต่อแต่ละบุคคลอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติลาเอียง
ด้วยเรื่องศาสนาอาชีพ การเมือง วงศ์ตระกูลฯลฯ ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ไม่เพียงปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้นแต่ต้องมีจริยธรรม
๒. สนับสนุนความโปร่งใสและพร้อมรับผิด การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนต้องอาศัยกระบวนการแสวงหา เปิดเผยและ
จัดการที่โปร่งใส นั่นคือ เปิดโอกาสให้ตรวจสอบและมีความพร้อมรับผิดมีวิธีการต่างๆ เช่น จดทะเบียนผลประโยชน์ โยกย้าย
เจ้าหน้าที่จากตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อนการเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการ
ปฏิบัติหน้าที่ถือเป็นขั้นตอนแรกของการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การใช้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้า จะทาให้เจ้าหน้าที่
ร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย
๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง การแก้ปัญหาหรือจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนจะ
สะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของเจ้าหน้าที่และองค์กรการจัดการต้องอาศัยข้อมูลนาเข้าจากทุกระดับ
ในองค์กร ฝุายบริหารต้องรับผิดชอบเรื่องการสร้างระบบและนโยบายและเจ้าหน้าที่ก็มีความรับผิดชอบต้องระบุผลประโยชน์ทับ
ซ้อนที่ตนมี เจ้าหน้าที่ต้องจัดการกับเรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้อนมากที่สุดเท่าที่ทาได้ และผู้บริหารก็ต้องเป็น
แบบอย่างด้วย
๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร ผู้บริหารต้องสร้างสภาพแวดล้อมเชิงนโยบายที่ช่วยสนับสนุนการตัดสินใจในเวลาที่มีประเด็น
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่เกิดขึ้น และการสร้างวัฒนธรรมแห่งความซื่อตรงต่อหน้าที่ซึ่งต้องอาศัยวิธีการ ดังนี้
- ให้ข้อแนะนาและการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่เพื่อส่งเสริมความเข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติ รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ที่
มีในสภาพแวดล้อมการทางาน

- ส่งเสริมให้มีการสื่อสารอย่างเปิดเผยและมีการเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อให้เจ้าหน้าที่สบายใจในการเปิดเผยและหารือเกี่ยวกับ
ผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ทางาน
- ปูองกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่เจ้าหน้าที่เปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้นาไปใช้ในทางที่ผิด
- ให้เจ้าหน้าที่มีส่วนร่วมในการพัฒนาและปรับปรุงนโยบายและกระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็น
เจ้าของและปฏิบัติตามในเวลาเดียวกันก็ต้องสร้างระบบโดยการพัฒนาในเรื่อง ต่อไปนี้
- มาตรฐานในการส่งเสริมความซื่อตรงต่อหน้าที่โดยรวมไว้ในข้อกาหนดทางจริยธรรม
- กระบวนการระบุความเสี่ยงและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
- กลไกความพร้อมรับผิดทั้งภายในและภายนอก
- วิธีการจัดการ (รวมถึงการลงโทษ) ที่ทาให้เจ้าหน้าที่ถือว่าเป็นความรับผิดของตนเองที่จะต้องทาตามกฎระเบียบและ
มาตรฐาน
แนวทางการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
กรอบการทางานนี้เป็นวิธีการกว้างๆ ไม่จากัดอยู่กับรายละเอียดข้อกฎหมายที่เ กี่ยวข้องสามารถนาไปพัฒนาเป็นรูปแบบ
การจัดการตามบริบทขององค์กรและกฎหมายได้ ๖ ขั้นตอน
สาหรับการพัฒนาและการปฏิบัติตามนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร
๒. พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา
๓. ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร
๔. ดาเนินการเป็นแบบอย่าง
๕. สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสียผู้รับบริการผู้สนับสนุนองค์กรและชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
๖. บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่าเสมอ
รายละเอียดแต่ละขั้นตอน
๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน
- ขั้น ตอนแรกนี้ คื อ การระบุ ว่า ในการทางานของหน่ว ยงาน มี จุดใดบ้า งที่เสี่ ยงต่ อการเกิด ผลประโยชน์ทับ ซ้อน และ
ผลประโยชน์ทับซ้อนที่จะเกิดขึ้นได้นั้นมีประเภทใดบ้าง
- เปูาหมายสาคัญคือ องค์กรต้องรู้ว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนที่เป็นไปได้เพื่อปูองกันไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
ที่เกิดขึ้นจริงและที่เห็น
- การมีส่วนร่วมของเจ้าหน้าที่มีส่วนสาคัญ เพราะจะทาให้ระบุจุดเสี่ยงได้ครอบคลุมและทาให้เจ้าหน้าที่รู้สึกเป็นเจ้าของและ
ร่วมมือกับนโยบาย
- ตั ว อย่ า งของผลประโยชน์ ส่ ว นตน เช่ น ผลประโยชน์ ท างการเงิ น /เศรษฐกิ จ (เช่ น หนี้ ) ธุ ร กิ จ ส่ ว นตั ว /ครอบครั ว
ความสัมพันธ์ส่วนตัว (ครอบครัว ชุมชน ชาติพันธุ์ ศาสนา ฯลฯ) ความสัมพันธ์กับ พรรคการเมือง การทางานเสริม ความเป็นอริ/
การแข่งขันกับคนอื่น/กลุ่มอื่น
- ตัวอย่างของจุดเสี่ยง เช่น การปฏิบัติสัมพันธ์กับภาคเอกชน การทาสัญญาจัดซื้อจัดจ้างการตรวจตราเพื่อควบคุมคุณภาพ
มาตรฐานของการทางานหรืออุปกรณ์ในภาคธุรกิจ การออกใบอนุญาต การให้บริการที่อุปสงค์มากกว่าอุปทาน การกระจาย
งบราชการ การปรับปรุงการลงโทษ การให้เงิน/สิ่งของ
- การระบุผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ต้องพิจารณานิยามและข้อกาหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย
๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม
- องค์ประกอบประการหนึ่งในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนก็คือ ความตระหนักของผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับ
วิธีการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน รวมถึงความรับผิดชอบของแต่ละคน
ดังนั้น กฎเกณฑ์เกี่ยวกับการจัดการต้องแยกให้ชัดระหว่างความรับผิดชอบขององค์กรและความรับผิดชอบของสมาชิก
ในองค์กร และยังต้องทาให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สามารถ
- รู้ได้ว่าเมื่อใดมีผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดขึ้น และในแบบใด (แบบเกิดขึ้นจริง แบบที่เห็นหรือแบบเป็นไปได้)

- เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อนและบันทึกกลยุทธ์ต่างๆ ที่ใช้เพื่อการจัดการ
- ติดตามประสิทธิภาพของกลยุทธ์ที่ใช้
๓) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง
- เพื่อให้การจัดการผลประโยชน์ ทับซ้อนมีประสิทธิภาพ ต้องมีการให้ความรู้อย่างต่อเนื่องตั้งแต่เจ้าหน้าที่ในอ งค์กร
เอกชนที่มาทาสัญญา อาสาสมัคร หัวหน้างานระดับสูง และกรรมการบริหาร การให้ความรู้จะเริ่มตั้งแต่การปฐมนิเทศ และมีอย่าง
ต่อเนื่องในระหว่างทางาน เจ้าหน้าที่ทุกคนควรสามารถเข้าถึงนโยบายและข้อมูลที่จะช่วยให้พวกเขาสามารถระบุและเปิดเผย
ผลประโยชน์ทับซ้อน ส่วนตัวผู้บริหารเองก็ต้องรู้วิธีจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
- ขั้นตอนแรกของการให้ความรู้คือ สร้างความเข้าใจว่าอะไรคือผลประโยชน์ทับซ้อนผลประโยชน์ทับซ้อนใดเกิดขึ้นบ่อย
ในองค์กร อะไรคือจุดเสี่ยงที่ระบุในนโยบาย รวมถึงความแตกต่างของความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามนโยบายของผู้มีตาแหน่ง
หน้าที่ต่างกัน ควรให้เอกสารบรรยายพร้อมตัวอย่างที่ชัดเจนสาหรับการระบุและจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน โดยเน้นตรงที่เป็น
จุดเสี่ยงมากๆ เช่น การติดต่อการร่วมทางานกับภาคเอกชน การแลกเปลี่ยนบุคลากรกับภาคเอกชน การลดขั้นตอนและกระจาย
อานาจความสัมพันธ์กับกิจกรรมทางการเมือง เป็นต้น
- นอกจากการให้ความรู้แล้ว ความตื่นตัวและเอาใจใส่ของผู้บริหาร รวมถึงกลยุทธ์การจัดการที่มีประสิทธิภาพจะมีส่วน
อย่างสาคัญในการช่วยให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตาม การสร้างความตื่นตัวและความเอาใจใส่จะช่วยในการแสวงหาจุดเสี่ยงและพัฒนา
วิธีการปูองกันปัญหาที่เกิดขึ้นต่อไป
๔) ดาเนินการเป็นแบบอย่าง
- การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีประสิทธิภาพ จาเป็นต้องอาศัยความทุ่มเทของผู้ที่อยู่ในตาแหน่งระดับบริหาร ซึ่งต้อง
แสดงภาวะผู้นา สนับสนุนนโยบายและกระบวนการอย่างแข็งขัน สนับสนุนให้เจ้าหน้าที่เปิดเผยผลประโยชน์ทับซ้อน และให้ความ
ช่วยเหลือแก้ไข ผู้บริหารมีความสาคัญ เนื่องจากเจ้าหน้าที่มักจะคานึงถึงสิ่งที่ผู้บริหารให้ความสนใจ
- ผู้บริหารต้อง (๑) พิจารณาว่ามีข้อมูลเพียงพอที่จะชี้ว่าหน่วยงานมีปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่ (๒) ชั่งน้าหนัก
ประโยชน์ขององค์กร ประโยชน์ส่วนบุคคล และประโยชน์สาธารณะและพิจารณาว่าอะไรคือวิธีที่ดีที่สุดในการจัดการหรือแก้ไข
ผลประโยชน์ทับซ้อน และ (๓) พิจารณาปัจจัยอื่นๆรวมถึงระดับและลักษณะของตาแหน่งหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
ลักษณะของผลประโยชน์ทับซ้อน
๕) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
- ประเด็นสาคัญคือ ภาพลักษณ์ขององค์กรในการรับรู้ของผู้มีส่วนได้เสีย เนื่องจากไม่สามารถจัดการกับผลประโยชน์ทับ
ซ้อนได้ดีเพียงใด ถ้าผู้มีส่วนได้เสียรับรู้เป็นตรงกันข้าม ผลเสียที่เกิดขึ้นก็เลวร้ายไม่แพ้กัน
- การทางานกับองค์กรภายนอกไม่ว่าเป็นเอ็นจีโอหรือภาคธุรกิจ องค์กรต้องระบุจุดเสี่ยงของผลประโยชน์ทับซ้อนก่อน และ
พัฒนาวิธีปูองกัน ไม่ว่าเป็นเรื่องข้อมูลภายใน หรือโอกาสการใช้อานาจหน้าที่เพื่อผลประโยชน์ และต้องแจ้งแก่องค์กรภายนอกให้
ทราบนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนและผลที่ตามมา หากไม่ปฏิบัติตามนโยบาย เช่น ยกเลิกสัญญา หรือดาเนินการตาม
กฎหมาย บางองค์กรภาครัฐจะอาศัยจริยธรรมธุรกิจเพื่อสื่อสารเกี่ยวกับหน้าที่และความพร้อมรับผิดที่ผู้ทาธุรกิจมีกับหุ้นส่วนและ
ผู้ทาสัญญาด้วย
- นอกจากนี้ ควรสื่อสารแบบสองทางกับองค์กรภายนอก อาจใช้วิธีต่างๆ เช่น ให้มีส่วนร่วมในการระบุจุดเสี่ยงและร่วมกัน
พัฒนากลไกปูองกันแก้ไขปัญหา ขอรับฟังความเห็นต่อร่างนโยบายการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ร่วมทบทวนและปรับปรุงกลไก
การแสวงหาและแก้ไขผลประโยชน์ทับซ้อนวิธีเหล่านี้จะทาให้ได้นโยบายที่สอดคล้องความคาดหวังสาธารณ ะและได้รับความ
ร่วมมือจากผู้มีส่วนได้เสียทั้งนี้ ในการร่วมกันจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนกับผู้มีส่วนได้เสียนี้องค์กรภาครัฐต้องทาให้การตัดสินใจ
ทุกขั้นตอนโปร่งใสและตรวจสอบได้
๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย
- ระบบจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนได้รับการทบทวนประสิทธิภาพสม่าเสมอ โดยสอบถามข้อมูลจากผู้ใช้ระบบ และผู้มีส่วน
ได้เสียอื่นๆ เพื่อให้ระบบใช้ได้จริง และตอบสนองต่อสภาพการทางานรวมถึงสภาพสังคม เศรษฐกิจที่เปลี่ยนแปลง อีกทั้งยังสร้าง
ความรู้สึกเป็นเจ้าของและความร่วมมือ นอกจากนี้ยังอาจเรียนรู้จากองค์กรอื่นๆ การแสวงหาการเรียนรู้เช่นนี้ยังเป็นการสื่อสารว่า
องค์กรมีความมุ่งมั่นในการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนอีกด้วย การทบทวนควรครอบคลุม จุดเสี่ยงและมาตรการและผลการ

ทบทวนหรือมีการเปลี่ยนแปลงต้องสื่อสารให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติให้เข้าใจ และปรับเปลี่ยนการทางานให้สอดคล้องกันโดยอาจ
พัฒนาระบบสนับสนุนเพื่อช่วยพัฒนาทักษะและการให้คาปรึกษาแก่เจ้าหน้าที่
บทบาทสาคัญของการบริหาร
ผู้บริหารระดับล่างมีบทบาทสาคัญต่อกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะช่วยให้เกิดความตระหนักรู้ขององค์กร
และให้เห็นว่าไม่เป็นอุปสรรคในการรายงานของผู้เปิดเผย ผู้อานวยการจะเป็นผู้ได้รับข้อมูลและจัดการกับการร้องเรียนที่เกี่ยวข้อง
กับผลการตรวจสอบและรับผิดชอบโดยตรงต่อผลที่จะเกิดต่อทีมงาน บทบาทสาคัญที่สุดที่ได้จากการวิจัย คือ การปรับเปลี่ยน
ทัศนคติของข้าราชการต่อการรายงานสัมพันธภาพระหว่างเจ้าหน้าที่ หลังจากรายงานการกระทาผิดและภาวะผู้นาเรื่องสาคัญมากใน
การสร้างบรรยากาศในที่ทางาน ผู้บริหารจะต้องสามารถคาดการณ์การตอบสนองของข้าราชการและผลที่เกิดขึ้นจากการตรวจสอบ
ต่างๆ ผู้อานวยการและเจ้าหน้าที่ต้องไม่คุกคามหรือทาให้ผู้เปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะกลายเป็นเหยื่อ เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบต้อง
ปกปูองและรักษาความเชื่อมั่นให้แก่บุคคลที่เปิดเผย หรือผู้ต้องสงสัยในการเปิดเผย ให้ความเชื่อมั่นว่าข้อมูลที่ได้จะเป็นความลับซึ่ง
เป็นปัจจัยที่สาคัญต่อการลดแรงต่อต้านหากสิ่งที่เปิดเผยบางส่วนหรือทั้งหมดรั่วไหลออกไปเป็นสิ่งสาคัญที่ต้องเข้าไปจัดการโดยเร็ว
เพื่อลดปฏิกิริยาทางลบและปูองกันผู้ต่อต่านเท่าที่จะทาได้บทบาทอื่นๆ คือ
- ลดความเครียดของผู้เปิดเผยและสนับสนุนในทางที่เหมาะสมแก่ผู้เปิดเผย
- ปรับกลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงเพื่อจัดการกับสิ่งที่จะเกิดจากการเปิดเผย
- พัฒนาโครงสร้างผู้นาแก่ลูกน้องที่ทางาน ขณะมีการตรวจสอบ
- ทางานอย่างใกล้ชิดร่วมกับเจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบหรือกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม เพื่อให้แน่ใจว่าได้รับการสนับสนุนและ
ปูองกันพยานที่ดี
- ปกปูองข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการเปิดเผยที่เป็นหลักฐาน
- ให้เวลาและข้อมูลที่ย้อนกลับต่อทุกฝุายที่เกี่ยวข้อง
ผู้บริหารจะต้องสามารถจัดการกับบุคคลที่ต่อต้านการเปิดเผย และเจ้าหน้าที่โดยให้คาปรึกษาแนะนาลูกน้องไม่ให้ทาผิดและ
ตื่นตัวต่อการรับรู้ต่อการกระทาผิด การคดโกงและทุจริตที่อาจเกิดขึ้นและตรวจสอบข้อมูลอย่างระมัดระวัง ต้องแสดงบทบาทอย่าง
ยุติธรรม เป็นกลาง ไม่เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียและตรงไปตรงมาไม่ว่าจะยากเพียงไรผู้บริหารต้องทาให้ผู้เปิดเผยมั่นใจ ตั้งแต่แรก
ในขณะรายงานว่าจะได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นความลับเชื่อมั่นในกระบวนการเปิดเผยและผลทีเกิดจากการเปิดเผยข้อมูลที่ได้รับจาก
ผู้เปิดเผยจะต้องเป็นเอกสารที่ สมบูรณ์ หากมีการรายงานด้วยวาจาจะต้องสรุปรายละเอียดเป็นเอกสาร ผู้บริหารจะต้องระงับไม่ให้
การกระทาใดๆ ของตนเข้าไปก้าวก่าย มีอิทธิพลต่อการตรวจสอบหรือทาให้ผู้อื่นรับรู้ได้ว่าทาเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือทาให้รับรู้ได้
ว่าอิทธิพลต่อการตรวจสอบ
การพัฒนาการตระหนักรู้และทักษะการสนับสนุน
- จัดทาแผนพัฒนาและโครงการระบุหลักสูตรการพัฒนาข้าราชการ เพื่อให้ตระหนักในความสาคัญและผลักดันให้
เกิดทัศนคติทางบวกต่อการเปิดเผยข้อมูล โดยอธิบายว่าทาไมต้องเปิดเผยและอะไรจะเกิดขึ้นเมื่อข้าราชการเปิดเผยการกระทาผิด
- จัดให้มีการฝึกอบรม/พัฒนา การตัดสินใจเชิงจริยธรรม (Ethical Decision Making) แก่ ข้าราชการหรือเมื่อข้าราชการได้
เลื่อนตาแหน่งเป็นหัวหน้า/ผู้บริหารรวมทั้งต้องได้รับการฝึกอบรมทักษะเฉพาะในการรับข้อร้องเรียนการรายงาน การเปิดเผย และ
จัดการกับการเปิดเผยข้อมูล รวมทั้งทักษะในการสนับสนุนและปกปูองคุ้มครองพยาน
เป้าหมายเพื่อการบริหารจัดการที่ดี
- หน่วยงานควรสร้างกลไกในการสนับสนุนและปกปูองคุ้มครองผู้เปิดเผยข้อมูลมีนโยบายและกระบวนการเพื่อลดกฎเกณฑ์
ที่มากเกินไปและส่งเสริมให้คนกล้าเปิดเผยและรายงานข้อสงสัยเกี่ยวกับการบริหารที่ไม่เป็นธรรมหรือคดโกงและการทุจริต
- จัดกลไกสนับสนุน (Robust Support) เพื่อลดการรายงานและการรับรู้ที่ผิดพลาดให้คาปรึกษาการเปิดเผยพฤติกรรมการ
กระทาผิดที่เหมาะสม และปกปูองการต่อต้านที่จะมีต่อผู้เปิดเผย
- โครงสร้างการรายงาน หรือเปิดเผยผลประโยชน์สาธารณะ ควรเหมาะสมกับโครงสร้างธรรมชาติและขนาดขององค์กร
- นโยบายโครงสร้างและกระบวนการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะต้องได้รับทราบโดยทั่วกัน
- มีห ลั ก สู ต รการฝึ กอบรมเพื่ อให้ แน่ ใจว่า การเปิ ดเผยข้ อมู ล สาธารณะจะได้ รับ การปฏิ บัติ อย่ างเหมาะสมกั บผู้ บริ ห าร
ผู้บังคับบัญชา ข้าราชการทั่วไป เพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บทที่ ๒
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๑. ให้ผู้อานวยการกลุ่มหรือหัวหน้างานมีหน้าที่ควบคุม ดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด
๒. เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัย ตาแหน่งหน้าที่ แสวงหาประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองและผู้อื่น
๓. เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัย โอกาสในการปฏิบัติหน้าที่ รับหรือเรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองและผู้อื่น
๔. เจ้าหน้าที่ต้องไม่ดาเนินการใดๆ ที่เป็นการให้ของขวัญ ของกานัล หรือจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงิน และประโยชน์
แบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ ตาแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ
๕. เจ้าหน้าที่ต้องไม่ดาเนินการใดๆ ที่เป็นการช่วยเหลือญาติมิตรหรือพวกพ้องให้ได้รับการบรรจุ แต่งตั้ง ในตาแหน่งงานใดๆ
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
๖. ห้ามเจ้าหน้าที่นาทรัพย์ใดๆ ของทางราชการ ไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อื่น
๗. ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้เวลาทาการของราชการ ปฏิบัติงานอื่นที่มิใช่งานราชการ
๘. ห้ามเจ้าหน้าที่ใช้ข้อมูลทางลับของทางราชการ เพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตน หรือพวกพ้อง หรือครอบครัว หรือคนรู้จัก
๙. ห้ามเจ้าหน้าที่กระทาการใดๆ อันเป็นการเบียดเบียนผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ใต้บังคับบัญชา
ตัวอย่างความขัดแย้งระหว่างบทบาท
“ความขัดแย้ง ระหว่าง บทบาท” (Conflict of roles) หมายความว่า บุคคลดารงตาแหน่งที่มีบทบาทสองบทบาทขัดแย้ง
กัน เช่น นายสมจิตรเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าทางาน โดยที่บุตรสาวของนายสมจิตรเป็นผู้สมัครสอบคนหนึ่งด้วย ซึ่งใน
กรณีนี้ถือว่าเกิด “การดารงตาแหน่งอันหมิ่นเหม่ต่อการเกิดปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน” แต่ในกรณีนี้ถือว่ายังมิได้นาไปสู่การ
กระทาความผิดแต่ประการใด เช่น การสอบคัดเลือกบุคคลยังมิได้เกิดขึ้นจริง หรือมีการสอบเกิดขึ้นแล้วแต่นายสมชายสามารถ
วางตัวเป็นกลางมิได้ช่วยเหลือบุตรสาวของตนแต่ประการใด เป็นต้น
ถ้าเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน จะต้องถอนตัวออกอย่างสมบูรณ์จากการเป็นผู้มีส่วนในการตัดสินใจ งดแสดงความคิดเห็น ละ
เว้นจากการให้คาปรึกษา และงดออกเสียง (Recusal) เช่น ในกรณีที่สมจิตรเป็นกรรมการสอบคัดเลือกบุคลากรเข้าทางานโดยมี
บุตรสาวของตนสมัครเข้าร่วมสอบคัดเลือกด้วยนั้นซึ่งในสถานการณ์เช่นนี้ สมจิตรจะต้องลาออกจากการเป็นกรรมการสอบคัดเลือก
เพื่อเป็นการถอนตัวออกจากการเกี่ยวข้องกับสถานการณ์อันหมิ่นเหม่ต่อผลประโยชน์ทับซ้อนอย่างสูงมาตรการของรัฐในการ
ปูองกันความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
๑. กาหนดคุณสมบัติพึงประสงค์และคุณสมบัติต้องห้ามของรัฐ
๒. การเปิดเผยข้อมูลทรัพย์สิน หนี้สิน และธุรกิจครอบครัวต่อสาธารณะ
๓. การกาหนดข้อพึงปฏิบัติ (Code of Conduct)
ตัวอย่างข้อไม่พึงปฏิบัติของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
1. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงรับของตอบแทน ที่เป็นเงินและไม่ใช่ตัวเงินที่มูลค่าสูงเกินความเหมาะสมและได้มาโดยมิชอบ

2. เจ้ าหน้าที่ของรัฐ ไม่พึงตัดสิน ใจในหน้ าที่การทางาน โดยมีเรื่องของการเงินและการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การ
ลงคะแนนเสียงของข้าราชการเพื่อออกกฎหมายหรือกระทาอื่นใดที่มีผลกระทบต่อส่วนรวม
3. เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่พึงทางานในตาแหน่งที่เกี่ยวข้องในภาคธุรกิจ หลังพ้นตาแหน่งราชการเป็นการปูองกันมิให้ผู้ดารง
ตาแหน่งทางราชการนาข้อมูลลับภายในหน่วยงานราชการที่ทราบไปใช้ประโยชน์หลังออกจากตาแหน่งแล้วและปูองกันการใช้สิทธิ
พิเศษในการติดต่อกับหน่วยงานราชการ ในฐานะที่เคยดารงตาแหน่งสาคัญในหน่วยงานราชการมาแล้ว
หลักการ 4 ประการสาหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ปูองกันผลประโยชน์สาธารณะ
2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด
3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร แนวทางการบริหารเพื่อปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
กรอบการทางาน มี 6 ขั้นตอน
ขั้นตอนที่ 1 ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างที่มักเกิดขึ้นในองค์กร
ขั้นตอนที่ 2 พัฒนานโยบายที่เหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา
ขั้นตอนที่ 3 ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าที่และผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึง เผยแพร่นโยบายการปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้
ทั่วถึงในองค์กร
ขั้นตอนที่ 4 ดาเนินการเป็นแบบอย่าง
ขั้นตอนที่ 5 สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นในการจัดการเพื่อ
ปูองกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ขั้นตอนที่ 6 บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่าเสมอรายละเอียดในการปฏิบัติตามแนวทางการบริหารเพื่อปูองกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
1) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน
2) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม
3) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่และหัวหน้างานระดับสูง
4) ดาเนินการเป็นแบบอย่าง
5) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย
6) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย
บทที่ ๓
มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
มาตรการกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. 2554
มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดาเนินกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่
ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกับกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัด
ตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญา
ในลักษณะดังกล่าว

(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้
การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทาง
ราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐตาแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดาเนิน
กิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กาหนดโดยประกาศในราช
กิจจานุเบกษาให้นาบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสองโดยให้ถือว่าการดาเนินกิจการ
ของคู่สมรสดังกล่าวเป็นการดาเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 100 มิให้นามาใช้บังคับกับการดาเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งหน่วยงาน
ที่มีอานาจกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดาเนินงานของบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ใน
บริษัทจากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัดที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน
มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนดบทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับ
กับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ที่พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
มาตรา 103/1 บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิด
ต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย
บทลงโทษ
มาตรา 122 เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝุาฝืนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 ต้องระวางโทษ
จาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับกรณีความผิดตามมาตรา 100 วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนดาเนินการตามมาตรา 100 วรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด
๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จึงกาหนดหลักเกณฑ์และจานวน
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ ดังนี้
ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในประกาศนี้ “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่าการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตาม
มารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุง ปูา น้า อา คู่
สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม
“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิงการรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือ
สิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ข้อ 4 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์
อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กาหนดไว้ในประกาศนี้
ข้อ 5 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้
(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป
(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล

แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
ข้อ 6 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว หรือมีหรือมูลค่ าเกิน
กว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุ เป็ น ของส่ วนตัว หรื อไม่ แต่มีเหตุผ ลความจาเป็นที่จะต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
ดังกล่ าว ให้ ผู้ บั งคับ บั ญชาทราบโดยเร็ วหากผู้ บั งคับบัญชาเห็ นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้ นั้นยึดถือทรัพย์สิ นหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
นั้นสังกัดโดยทันที
ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าที่กาหนดไว้ใน ข้อ 5
ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่าง
บุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น
หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
สังกัดโดยทันทีที่สามารถกระทาได้เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจาเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหน่วยงานหรือ
สถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกั ด มีคาสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็ น
สิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ วเมื่อได้ดาเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
ไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ
ระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของ
หน่วยงานของรัฐให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนส่วนผู้ที่
ดารงตาแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดารงตาแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจ
ถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อดาเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสองในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้
ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ดารงตาแหน่ง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้ง
รายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือ
ประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณีเพื่อดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับผู้ซึ่งพ้นจากการ
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย
การให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ เหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติ พี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมา
ประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่น เพราะความชอบหรือชัง
(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอานวย ความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยชอบด้วยกฎหมาย
(๓) ไม่กระทาการใด หรือดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัด
กับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบ ของหน้าที่ ทั้งนี้ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยให้ข้าราชการผู้นั้น ยุติการ
กระทาดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ จริยธรรมพิจารณาเมื่อ คณะกรรมการ
จริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด แล้วจึงปฏิบัติตามนั้น
(๔) ในการปฏิบั ติห น้าที่ที่รั บผิ ดชอบในหน่ วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่น ในราชการรัฐ วิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ
หน่วยงานของรัฐข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ

หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจา เป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
การให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่และไม่กระทาการอันเป็นการ
ขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวมโดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือ
หลังดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดย
ธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
(๒) ไม่ใช้ตาแหน่งหรือการกระทาการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ
(๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการการดาเนินการ หรือการทานิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่น จะได้ประโยชน์อัน
มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
มาตรการ กลไก การจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 ประจาปีพ.ศ.2561
.............................................................................................
โอกาสและผลกระทบ
สถานการณ์/
พฤติการณ์
ผล
ระดับ
โอกาส
จะเกิดความเสี่ยง
กระทบ ความ
เสี่ยง
1. กระบวนการ
5
5
25
จัดซื้อจัดจ้างไม่
เป็นไปตาม
ระเบียบ

2. การเบิกจ่าย
งบประมาณที่ไม่
ถูกต้องตาม
ระเบียบ

3

5

15

3. การใช้
ทรัพย์สินของ
ราชการเพื่อ
ประโยชน์ส่วนตัว

4

3

12

4. การใช้อานาจ
หน้าที่เรียกรับ
ผลประโยชน์

2

5

8

มาตรการ กลไก การจัดการความเสี่ยงอันอาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากรให้ปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์และแนว
ทางการจัดซื้อจัดจ้างอย่างเคร่งครัด
2. ควบคุม กากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบด้านการจัดซื้อจัดจ้าง จัดทารายงาน
สรุปการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาสและเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการรับทราบทุกครั้ง
3. ควบคุม กากับ ดูแลให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุและบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับ
การจัดซื้อจัดจ้าง รับรองถึงความไม่เกี่ยวข้องสัมพันธ์กับผูเ้ สนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
4. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัตติ าม พ.ร.บ.การจัดซื้อ
จัดจ้าง อย่างเคร่งครัด
1. กากับ ดูแลให้ ข้าราชการและบุคลากร ให้ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และแนวทาง การ
เบิกเงินงบประมาณ ตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
2. ควบคุม กากับ ดูแลให้หน่วยตรวจสอบภายใน ติดตามตรวจสอบการเบิกจ่ายเงิน
งบประมาณ ให้เป็นไปตามระเบียบอย่างเคร่งครัด
3. ควบคุม กากับ ติดตาม ผลการดาเนินงานตรวจสอบ ติดตามการเบิกจ่ายงบประมาณ
จากหน่วยตรวจสอบภายใน กลุ่มบริหารงานกลุ่มนโยบายและแผน ทุกเดือน
1. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัตติ ามระเบียบการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ พัสดุสานักงาน ครุภัณฑ์ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย คานึกถึง
ผลประโยชน์ส่วนรวม อย่างเคร่งครัด
2. ควบคุม กากับ ดูแลข้าราชการ และบุคลากร ให้ปฏิบตั ิตามระเบียบการใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการ ประเมินผลเน้นย้าเตือนการกระทาที่เป็นการใช้ทรัพย์สินของส่วนรวม
เพื่อประโยชน์ส่วนตัว
1. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ
โปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. ควบคุม กากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัตเิ กี่ยวกับข้อร้องเรียน การ
ละเว้นการปฏิบตั ิหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบตั ิ

5. การเอื้อ
ประโยชน์ต่อพวก
พ้องในการจัดซื้อ
จัดจ้าง
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3. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัตติ ามคูม่ ือผลประโยชน์ทับซ้อน
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการด่าเนินการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพือ่ ร่วมสร้างแนวทางและมาตรการใน
ดาเนินการสร้างจิตสานึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ
1. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากร ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความ
โปร่งใส การเสริมสร้าง คุณธรรม จริยธรรม เพื่อให้ข้าราชการถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด
2. ควบคุม กากับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัตเิ กี่ยวกับข้อร้องเรียน การละ
เว้นการปฏิบตั ิหน้าที่และการประพฤติมิชอบ เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ
3. ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรปฏิบัตติ ามคูม่ ือผลประโยชน์ทับซ้อน
4. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดาเนินการปูองกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ ให้ครอบคลุม และทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการใน
ดาเนินการสร้างจิตสานึกให้ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ

คณะทางานจัดทา คู่มือ การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนภายในองค์กร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
...............................................
๑. นายอลงกรณ์ ประสานสุข รอง ผอ.สพม. ๓๕ รก.ผอ.สพม.35
ประธานกรรมการ
๒. นายเฉิดพันธ์ ไชยเพ็ญ รอง ผอ.สพม. ๓๕
รองประธานกรรมการ
๓. นายจิรวัฒน์ ปัญญา
รอง ผอ.สพม.๓๕
รองประธานกรรมการ
๔. นายไพโรจน์ วิเศษ
รอง ผอ.สพม.๓๕
รองประธานกรรมการ
5. นายบัณฑูรย์ ธิแก้ว
ผอ.กลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการ
6. นางอุดม
ถาวร
ผอ.กลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
7. นางสาวรสสุคนธ์ ปลื้มจิตต์ ผอ.กลุ่มบริหารการเงินและสินทรัพย์
กรรมการ
8. นายโกศล
สินธุบุญ ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
กรรมการ
9. นางศรีจันทรัตน์ กันทะวัง ผอ.กลุ่มนิเทศและประเมินผล
กรรมการ
๑0. นางมัณฑนา ลิ้มตระกูล ผอ.หน่วยสอบภายใน
กรรมการ
๑1. นางศิริพันธ์ ปิยะทัตทันธ์ ผอ.กลุ่มอานวยการ
กรรมการ
12. นายชนินทร์ วรรณมณี ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
13. ส.ต.ท.ชวพล แก้วศิริพันธ์ นิติกรชานาญการพิเศษ
กรรมการ
๑4. นางสาวลดาวัลย์ ขุมคา ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
15. นางสาวสุดาภรณ์ สืบสุติน ศึกษานิเทศก์ชานาญการ
กรรมการ
16. นางบุปผา อริยะสม
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
กรรมการ
17. นางชญาดา โนตาปิง
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการพิเศษ
กรรมการ
18 นางวัชรี สิทธิวงศ์
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
กรรมการ
19. นางสาวอังค์ริสา รัตนกุล นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
กรรมการ
20. นางณัฐกิตติ์ วงค์น้าโจ้
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการ
21. นางรุ่งทิวา ธีระตระกูล นักส่งเสริมการจัดการศึกษาชานาญการพิเศษ
กรรมการ
22. นางวราภรณ์ เชื้อน้อย นักส่งเสริมการจัดการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
23. นายลัญจกร ผลวัฒนะ นักส่งเสริมการจัดการศึกษาชานาญการ
กรรมการ
24. นางศศิธร บุญชุม
นักวิชาการพัสดุชานาญการ
กรรมการ
25. นางสาวฐารดี วงศ์ษา
นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ
กรรมการ
26. นายวรวิทย์ คาดี
เจ้าพนักงานพัสดุชานาญงาน
กรรมการ
27. นางนลินา เลาสูง
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
กรรมการ
28. นางนภัสวรรณ ทาไชยวงค์ นักประชาสัมพันธ์ชานาญการพิเศษ
กรรมการ
29. นางสาวอริญา วงศ์ชัย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชานาญการ
กรรมการ
30. นางนงคราญ หล้าสมบูรณ์ เจ้าพนักงานธุรการชานาญงาน
กรรมการ
31. นางอมรพรรณ อินทร์ต๊ะสืบ นักตรวจสอบภายในปฏิบัติการ
กรรมการ
32. นายสนั่น
สายนุวงค์ นิติกรปฏิบัติการ
กรรมการและเลขานุการ
33. นางสาวสุวลี สาคา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
กรรมการและช่วยเลขานุการ
..................................................................

