ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
เรื่อง มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
-------------------------------------------------------

ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
มีวัตถุประสงค์หลั กเพื่อให้ สังคมมีพฤติกรรมร่ว มต้านการทุจริตในวงกว้าง โดยประชาชนไทยต้องก้าวข้ามค่านิยม
อุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 เป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน เปิดเผย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประชาชน รวมทั้งได้รับความไว้วางใจและความเชื่ อมั่นจากประชาชน จึงได้กาหนดมาตรการในการป้องกันการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
ให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอันจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองประโยชน์ของรัฐ
เพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จึงขอประกาศใช้มาตรการดังกล่าว เพื่อให้ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา รวมทั้งลูกจ้างและพนักงานเจ้าหน้าที่ในสังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังมาตรการแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2562

(นายพยอม วงษ์พูล)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1
------------------------การขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) คือ การตัดสินใจที่ถูกแทรกแซงด้วยผลประโยชน์
ส่วนตนหรือพวกพ้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน โดยทาให้ผลประโยชน์ของสังคมส่วนใหญ่ต้องเสียไปหรือเรียกว่า
“การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” ซึ่งการกระทาดังกล่าว
เป็นเรื่องเกี่ยวกับการฝืนจริยธรรม ถือว่าเป็นการทุจริตประพฤติมิชอบที่มักเกิดขึ้นในหน่วยงานราชการของประเทศไทย
โดยเฉพาะปัจจุบันสถานการณ์การทุจริตได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทาให้มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับปัญหาและสถานการณ์ที่เผชิญอยู่หรือกาลังเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น
หน่วยงานทุกภาคส่วนจึงจาเป็นต้องร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จึงได้ตระหนักและเห็นความสาคัญต่อการ
ป้องกันการทุจริตในองค์กร ดังที่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 25602564) พระราชบั ญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต แห่งชาติ (สานักงาน ป.ป.ช.) เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ระเบียบสานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ได้วางมาตรการทางกฎหมายเกี่ ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเอาไว้ ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 จึงได้กาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้
การปฏิบัติตนในระหว่างที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ดังนี้
1. เจ้าพนักงานของรัฐ (เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ
ผู้ดารงตาแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.) ต้องปฏิบัติ ดังนี้
1.1 ไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น
ปฏิบั ติ ห น้ า ที่ในฐานะที่เป็ น เจ้ า พนั ก งานของรั ฐ ซึ่ง มีอานาจไม่ว่า โดยตรงหรือโดยอ้ อมในการกากั บ ดูแ ล ควบคุ ม
ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี
1.2 ไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่
เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอานาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการ
กากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถื อหุ้นในบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชน จากัด ไม่เกิน
จานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด โดยต้องดาเนินการไม่ให้มีลักษณะดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เข้า
ดารงตาแหน่ง
/1.3 ไม่รับสัมปทาน...

-21.3 ไม่ รั บ สั ม ปทานหรื อ คงถื อ ไว้ ซึ่ ง สั ม ปทานจากรั ฐ หน่ ว ยงานราชการ หน่ ว ยงานของรั ฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับ
สัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งมีอานาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดย
อ้อมในการกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดีเว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจากัด หรือบริษัทมหาชน
จากัด ไม่เกินจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด โดยต้องดาเนินการไม่ให้มีลักษณะดังกล่าวภายในสามสิบวันนับ
แต่วันที่เข้าดารงตาแหน่ง
1.4 ไม่เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ
ของเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่
หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้น อาจขัดหรือ
แย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระ
1.5 ไม่ให้รับสินหรือประโยชน์อื่ นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด และ
ให้รวมถึงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วย แต่ไม่
ใช้ บั งคั บ กับ การรั บ ทรั พย์ สิ น หรื อประโยชน์ อื่ นใดจากบุ พการี ผู้ สื บ สั นดาน หรือ ญาติ ที่ ให้ ต ามประเพณี ห รือ ตาม
ธรรมจรรยาตามฐานานุรูป
2. คู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งรวมถึงผู้อยู่กินฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสด้วย
ต้องปฏิบัติตามข้อ 1 (1.1 – 1.4) เช่นเดียวกัน เว้นแต่เป็นกรณีที่คู่สมรสนั้นดาเนินการอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะ
เข้าดารงตาแหน่ง
การปฏิบัติตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ดังนี้
1. ไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อั นควรได้
ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบั งคับ ที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กาหนดไว้ คือ
(1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจานวนที่ เหมาะสมตามฐานานุรูป
(2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ
บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
(3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การนั้น เป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป

/2. ต้องแจ้งรายละเอียด...

-32. ต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น
หัวหน้าส่วนราชการ กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่า
ธรรมจรรยาตามที่กาหนดไว้ในข้อ 1 ซึ่งได้รับมาแล้วโดยมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ
หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล หากผู้บังคับบัญชามีคาสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืน
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว
การปฏิบัติตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ไรของ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 ดังนี้
กรณีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกั บการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการ
ควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่กระทาการดังต่อไปนี้
1. ใช้ห รือแสดงตาแหน่งหน้าที่ให้ ปรากฏในการดาเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้ว ย
สิ่งพิมพ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์หรือสื่ออย่างอื่นหรือด้วยวิธีการอื่นใด
2. ใช้สั่ง ขอร้อง หรือบังคับ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลใดช่วยทาการเรี่ยไรให้ หรือกระทาใน
ลักษณะให้ผู้นั้นอยู่ในภาวะจายอม ไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยทาการเรี่ยไรไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ทั้งนี้ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจา/ชั่วคราว รวมทั้งพนักงานเจ้าหน้าที่ใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุโขทัย เขต 1 ทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากผู้ใด
กระทาการฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตาแหน่ง
หน้าที่ในการยุติธรรม

*******************

