คำนำ
คู่ มื อ การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น ได้ ร วบรวมหลั ก การและแนวคิ ด
พร้ อ มตั ว อย่ า งเพื่ อ การบริ ห ารจั ด การระหว่ า ผลประโยชน์ ส่ ว นตนกั บ ผลประโยชน์ ส าธารณะ ที่ มี ผ ล
ต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ภาครัฐ ซึ่งเป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่ และ
ได้ ใ ช้ อิ ท ธิ พ ลตามอ านาจหน้ า ที่ แ ละความรั บ ผิ ด ชอบเพื่ อ ให้ เ กิ ด ประโยชน์ ส่ ว นตั ว โดยก่ อ ให้ เ กิ ด ผลเสี ย
ต่อผลประโยชน์ส่วนรวม ในหลายรูปแบบไม่เฉพาะในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึงผลประโยชน์
อื่น ๆ ที่ไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินด้วย
คู่มือเล่มนี้ จะนาเสนอถึงหลักการ แนวคิด พร้อมแนวปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
สาหรั บ ข้า ราชการในสัง กั ด ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึ กษาสุ พ รรณบุ รี เขต ๑ เพื่ อ ลดปั ญ หา
การทุจริตประพฤติมิชอบ ให้หมดไปในที่สุด
หวังเป็นอย่างยิ่งว่ าคู่มือ เล่ม นี้ จะเป็ นประโยชน์ต่อ ผู้บริ หาร ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ ในสัง กั ด
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ทุกระดับทุกคน รวมทั้งผู้ที่สนใจศึกษาแนวทาง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการบริหารและเพื่อให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ
สูงสุดต่อไป
กลุ่มกฎหมายและคดี

สำรบัญ
เรื่อง

หน้ำ

- บทนา

๑

- ความหมายและสาระสาคัญของ “ผลประโยชน์ทับซ้อน”
- มาตรการทางกฎหมายเกีย่ วกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๒
๕

- มาตรการป้องกันกรณีการดาเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

๑๐

- มาตรการป้องกันกรณีการรับของขวัญ การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด

๑๐

- มาตรการป้องกันกรณีการเบิกค่าตอบแทน,การเบิกจ่ายงบประมาณ
ที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบ
- มาตรการป้องกันกรณีการใช้รถราชการเพื่องานส่วนตัว

๑๑

- มาตรการป้องกันการบริหารงบประมาณและการเงิน

๑๒

- มาตรการป้องกันการบริหารทรัพยากรบุคคล

๑๒

- มาตรการป้องกันการใช้อานาจหน้าที่เรียกรับผลประโยชน์
- มาตรการป้องกันการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการปฏิบัติราชการ
- แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

๑๓
๑๔
๑๖

- กลไกและการบังคับใช้แนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
- ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน และตัวอย่างเรื่องการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
- รายชื่อคณะจัดทาคู่มือการป้องกัน “ผลประโยชน์ทับซ้อน”

๑๙
๒๐

๑๒

๒๒

๑

บทนำ
คู่มือการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนนี้จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้
๑. เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างที่สร้างความโปร่งใส
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอของข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้าง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ให้เกิดรูปแบบการปฏิบัติงานอันเป็นที่ยอมรับเพิ่มความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจ
แก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔. ทาให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างหน่วยงานและข้าราชการพนักงานราชการลูกจ้างสร้างระบบ
ความรับผิดชอบต่อตนเองต่อหน่วยงานต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามลาดับ
๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมของหน่วยงานและข้าราชการทุกคนพึง ยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

๒

ควำมหมำยและสำระสำคัญของ “ผลประโยชน์ทับซ้อน”
(Conflict of interest)
ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือ การขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of interest) หมายถึง การใช้อานาจในการ
ตัดสินใจที่มีความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพรรคพวก กับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือ
สถานการณ์ที่บุคคลผู้ดารงตาแหน่งอันเป็นที่ไว้วางใจ เช่น ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ผู้ดารงตาแหน่ง
ระดับสูงในองค์กร ผู้ประกอบวิชาชีพครู หรือบุคคลที่มีบทบาทหลากหลายและบทบาทเหล่านั้นก็เกิดขัดกันเอง
เช่น ผู้จัดการฝ่ายขายอาจมีหน้าที่ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต และก็อาจมีหน้าที่ในทางกตัญญูกตเวทีต่อ
ญาติ พี่น้อง ที่เสนอขายสินค้าใดๆ เป็นต้น ต้องเลือกระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ในวิชาชีพ ซึ่ง
ทาให้ตัดสินใจยากในอันที่จะปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติได้ขัดกันของผลประโยชน์นี้สามารถเกิดขึ้นได้ แม้
ไม่ส่งผลทางจริยธรรมหรือความไม่เหมาะสมต่างๆและสามารถทาให้ทุเลาเบาบางลงได้ด้วยการตรวจสอบโดย
บุคคลภายนอก ผลประโยชน์ทับซ้อนเป็นส่วนหนึ่งของการเริ่มทุจริต
คาว่า “ทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๑) หมายถึง “เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่น”
คาว่า “ทุจริตต่อตาแหน่งหน้าที่” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม
การทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ “การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติอย่างใดในตาแหน่งหรือละเว้นการปฏิบัติ
อย่างใดในพฤติการณ์ที่อาจทาให้ผู้อื่นเชื่อว่ามีตาแหน่งหรือหน้าที่ ทั้งที่ตนมิได้มีตาแหน่งหรือหน้าที่นั้น หรือใช้
อานาจในตาแหน่งหน้าที่ ทั้งนี้ เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบสาหรับตนเองหรือผู้อื่น”
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ. ๒๕๕๖ –
๒๕๖๐)
คอร์รัปชั่น คือ การใช้อานาจที่ได้รับความไว้วางใจในทางที่ผิดเพื่อประโยชน์ส่วนบุคคล
การทุจริตคอร์รัปชั่น คือ การใช้อานาจหรืออิทธิพลในตาแหน่งหน้าที่ที่ตนเองมีอยู่ เพื่อเอื้อประโยชน์ให้แก่
ตนเอง ญาติพี่น้อง และพวกพ้อง
สรุปทุจริต ก็คือการดาเนินการบางอย่างที่แสวงประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องที่กฎหมายกาหนดให้รับโทษมาก
หรือน้อย และเป็นการกระทาที่ผิดศีลธรรม

๓

มูลเหตุสำคัญของกำรทุจริต
(๑) เจ้าหน้าที่ขาดคุณธรรมและไม่ปฏิบัติตามจรรยาบรรณ
(๒) ขาดกลไกในการลงโทษและการบังคับใช้กฎหมาย
(๓) เจ้าหน้าที่ได้รับค่าตอบแทน หรือเงินเดือนต่า ไม่สัมพันธ์กับหน้าที่รับผิดชอบ
(๔) สภาพการทางานเปิดโอกาสเอื้ออานวยต่อการกระทาทุจริต กระบวนการปฏิบัติงาน
มีช่องโหว่

ระดับกำรทุจริต
(๑) การทุจริตทั่วไป ได้แก่ โกงข้อสอบ , ลอกการบ้าน , ซื้อสินค้าละเมิดลิขสิทธิ์
(๒) การทุจริตในระดับท้องถิ่น
(๓) การทุจริตในภาคเอกชน
(๔) การทุจริตในหน่วยงานราชการ
(๕) การทุจริตของนักการเมืองระดับชาติ

กำรกระทำที่อยู่ในข่ำย Conflict of interest ได้แก่
รับผลประโยชน์ (Accepting Benefits) คือการรับสินบนหรือรับของขวัญ
เช่น เป็นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงินจากผู้มาเสียภาษี หรือเป็นเจ้าหน้าที่จัดซื้อแล้วไปรับไม้กอล์ฟ
จากร้านค้า เป็นต้น ใช้อิทธิพล (Influence Peddling) เป็นการเรียกผลตอบแทนในการใช้อิทธิพล
ในตาแหน่งหน้าที่เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใด ฝ่ายหนึ่งอย่างไม่เป็นธรรม เป็นต้น

ผลประโยชน์ทับซ้อนมีผลต่อกำรปฏิบัติงำน
- เป็นบ่อเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ
- สะท้อนการขาดหลักธรรมาภิบาล
- เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อนแบ่งออกเป็น ๗ รูปแบบ
(๑) การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Aeceptance of Benefit) เช่นรับของขวัญ เงินสนับสนุน เงิน
ที่ลูกค้าของหน่วยงานบริจาคให้
(๒) การทาธุรกิจกับตนเอง (Self Dealing) หรือเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของตนเอง เช่น มี
ส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานต้นสังกัด

๔
(๓) การทางานหลังออกจากตาแหน่งหน้าที่สาธารณะหรือหลังเกษียณไปแล้ว (Post Employ
ment) เช่น ลาออกจากหน่วยงานไปทางานในหน่วยงานที่ดาเนินธุรกิจที่ตนเองเคยมีอานาจควบคุมกากับดูแล
(๔) การทางานพิเศษ (Outside Employment or Moonlighting) เช่นตั้งบริษัทดาเนินการ
ธุรกิจที่แข่งขันหรือรับงานจากต้นสังกัด
(๕) การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside Information) เช่น ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายใน
เพื่อประโยชน์ตนเอง
(๖) การใช้สมบัติของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ส่วนตัว (Using Employer s Property for
Private Usage) เช่นการนาทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
(๗) การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง (Pork Barreling)
เช่น รับมนตรีเจ้าสังกัดอนุมัติโครงการไปลงในเขตพื้นที่เลือกตั้งตนเองเพื่อใช้หาเสียง รวมถึงใส่ชื่อตนเอง
ในฐานะรัฐมนตรี ส.ส. สมาชิกสภาองค์กรบริหารส่วนจังหวัด (ส.อบจ.) เพื่อแสดงความเป็นเจ้าของทรัพย์สิน
สาธารณะ เช่น ถนนที่พักรอรถประจาทาง อ้างเก็บน้า สวนสาธารณะ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ทางการเมืองเป็นต้น

ปัจจัย ๓ ประกำร ที่ก่อให้เกิดควำมขัดแย้งกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตน
และผลประโยชน์ส่วนรวม
(๑) บุคคลดารงตาแหน่งของรัฐที่ต้องรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ
(๒) เกิดภาวะผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกแซงการตัดสินใจหรือการใช้ดุลพินิจ
(๓) เกิดการตัดสินใจเพื่อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่วนรวม

กำรฉ้อรำษฎร์บังหลวง (Corruption)
(๑) พฤติกรรมหรือการกระทา ไม่กระทาตามกฎหมายที่กาหนดไว้ (Nonfeasance)
(๒) การกระทาที่น้อยกว่าหรือไม่ดีเท่าที่กฎหมายระบุไว้ (Malfeasance)
(๓) การกระทาเกินหรือมากกว่าที่กฎหมายกาหนดไว้ (Overfeasance)
(๔) เคารพยาเกรงคนรวยคนมีอานาจมากกว่าคนดี (Misfeasance)

๕
มำตรกำรทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
มำตรกำรกฎหมำยที่เกี่ยวข้อง
๑. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ และแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดาเนินกิจการ ดังต่อไปนี้
(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี
(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอานาจกากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ
ดาเนินคดี
(๓) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานของรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญาของรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วน
หรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว
(๔) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ
ของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้น
อาจขัดแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความอิสระในการปฏิบัติหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น
เจ้าหน้าที่ของรัฐตาแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดาเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กาหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ให้นาบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให้
ถือว่าการดาเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าวเป็นการดาเนินการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
มาตรา ๑๐๑ ให้นาบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ การใช้บังคับกับการดาเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้น
จากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลม เว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละห้าของ
จานวนหุ้นทั้งหมดที่จาหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจากัด ซึ่งไม่ใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ
ตามมาตรา ๑๐๐(๒) ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์
มาตรา ๑๐๒ บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิให้นามาใช้บังคับกับการดาเนินกิจการของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ ซึ่งหน่วยงานที่มีอานาจกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบการดาเนินงานของบริษัทจากัดหรือบริษัท
มหาชนจากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจากัด มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจากัดหรือบริษัท
มหาชนจากัดที่หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน

๖
มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตาม
กฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนด
บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ที่พ้นจากการ
เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม
มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่
หรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมาย
อาญาด้วย

บทลงโทษ
มาตรา ๑๒๒ เจ้าหน้าของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือ
มาตรา ๑๐๓ ต้อง
ระวางโทษ จาคุกไม่เกินสามปี หรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจาทั้งปรับ
กรณีความผิดตามมาตรา ๑๐๐ วรรคสาม หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็น
ยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตนดาเนินการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด
๒. ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
อาศัยอานาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
จึงกาหนดหลักเกณฑ์และจานวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดย
ธรรมจรรยาไว้ ดังนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.
๒๕๔๓
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเษกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ
โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี หรือ วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม
“ญาติ” หมายความว่า ผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดา
หรือมารดาเดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตร
บุญธรรม
“ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่า สิ่งที่มีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง
การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน

๗
ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กาหนดไว้
ในประกาศนี้
ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้ดังต่อไปนี้
(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจานวน
ที่เหมาะสมตามฐานานุรูป
(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่า
ในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคล
ทั่วไป
ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของ
ส่วนตัว หรือมีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจาเป็นที่จะต้อง
รับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชา
เห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์
ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที
ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมี
มูลค่ามากกว่าที่กาหนดไว้ในข้อ ๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อ
รักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหาร
สูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน สถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด
โดยทันทีที่สามารถกระทาได้เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจาเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นนั้ ไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่
ในกรณีที่ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหน่วยงานหรือสถาบัน
หรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด มีคาสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว
ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว
เมื่อได้ดาเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดารงตาแหน่ง
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่า หรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุด
ของรัฐวิสาหกิจ หรือเป็นกรรมการ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง

๘
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอานาจแต่งตั้งถอดถอนส่วนผู้ดารงตาแหน่งประธานกรรมการ
และกรรมการองค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญ หรือผู้ดารงตาแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจถอดถอนให้แจ้ง
ต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. ทั้งนี้ เพื่อดาเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่ง เป็นผู้ดารงตาแหน่ง
สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร หรือสมาชิกวุฒิสภา หรือสมาชิกสภาท้องถิ่น ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้น ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร ประธานวุฒิสภา หรือประธานสภาท้องถิ่น
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก แล้วแต่กรณีเพื่อดาเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศ
ฉบับนี้ให้ใช้บังคับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย
ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
๓.๑ ส่วนคาปรารภได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสาหรับผู้ดารงตาแหน่ง
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ๙ ประการของสานักงานผู้ตรวจการของแผ่นดิน ๙ ข้อ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(๔) การยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
๓.๒ หมวด ๒ ข้อ ๕ ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่และยึดถือ
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติ พี่น้อง
พรรคพวก เพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น
หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่น เพราะความชอบหรือชัง
(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการหรือสิ่งอานวยความสะดวก
ของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาต โดยชอบด้วยกฎหมาย
(๓) ไม่กระทาการใด หรือดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่ง
ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับผลประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่

๙
ทั้งนี้ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัยให้ข้าราชการผู้นั้น ยุติการกระทาดังกล่าว
ไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ
จริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น
(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่น ในราชการ
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวม
กับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจาเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
๓.๒ หมวด ๒ ข้อ ๖ ให้ข้าราชการต้องละเว้นจาการแสวงหาผลประโยชน์ที่มิชอบ
โดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตน และประโยชน์ส่วนรวม
โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญ
แทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง
กับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคล
ทั่วไป
(๒) ไม่ใช้ตาแหน่งหรือการกระทาการที่เป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใดเพราะอคติ
(๓) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการการดาเนินการ หรือการทานิติกรรรมหรือสัญญา
ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่น จะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้

๑๐
(๑.) มำตรกำรป้องกันกรณีกำรดำเนินกำรเกี่ยวกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง
(๑.) เจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบ
(๑.๑) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ โดยเฉพาะ มาตรา ๑๓
“ในการจัดซื้อจัดจ้าง ผู้มีหน้าที่ดาเนินการต้องไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น”
(๑.๒) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน โดยเฉพาะ ข้อ ๓ อนุ (๓)
“ต้องรายงานการดารงตาแหน่งทัง้ ที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่ง
มิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอืน่ ของรัฐ และกิจการที่รัฐถือหุ้น
ใหญ่ ต่อหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่มีการดารงตาแหน่งนั้น ๆ อาจขัดแย้งกับ
การปฏิบัติหน้าที่หรืออาจทาให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหาย
(๒.) แนวทางการดาเนินการ
(๒.๑) กรณีจัดซื้อจัดจ้างโดยคณะกรรมการฯ กรณีทราบผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญาล่วงหน้า
ต้องไม่แต่งตั้งผู้มีส่วนได้เสียเป็นผู้ดาเนินการ หรือคณะกรรมการใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา
นั้น
(๒.๒) กรณีแต่งตั้งประธานกรรมการ และ/หรือกรรมการไว้แล้ว หากทราบว่าผู้ยื่นข้อเสนอ
หรือคู่สัญญาเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับประธานกรรมการ หรือกรรมการคนหนึ่งคนใด ให้ดาเนินการ ดังนี้
- รายงานการมีส่วนได้เสียนั้นให้หัวหน้าส่วนราชการ หรือประธานกรรมการทราบ
เพื่อพิจารณาความเหมาะสม/จาเป็นในการทบทวนองค์ประกอบของคณะกรรมการ
- ห้ามมิให้เข้าร่วมประชุมหรือมีมติในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับผู้ยื่นข้อเสนอ หรือคู่สัญญา นั้น
หรือกรณีจาเป็นต้องมีการชี้แจงในบางเรื่อง เมื่อได้ชี้แจงและตอบข้อซักถามแล้วจะต้องออกจากที่ประชุม
(๒.๓) หากพบว่ามีการกระทาผิด ต้องดาเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด
(๒.) มำตรกำรป้องกันกรณีกำรรับของขวัญ กำรเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อนื่ ใด
(๑) เจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบ
(๑.๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓
(๑.๒) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.
๒๕๔๔
(๑.๓) ประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓

๑๑
(๒) แนวทางการดาเนินงาน
(๒.๑) ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องตระหนักและให้ความสาคัญ รวมทั้งกากับ
ตรวจสอบ ติดตาม มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทาการใดๆ ในการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกัน
ความเสี่ยงอันเกิดจากผลประโยชน์ทับซ้อน
(๒.๒) ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ปฏิบัติตามคู่มือและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
(๒.๓) กรณีเจ้าหน้าที่ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ถูกเรียก
รับผลประโยชน์และ/หรือรู้เห็นการเรียกรับผลประโยชน์ของผู้หนึ่งผู้ใดในสานักงาน ให้ดาเนินการตามประมวล
จริยธรรม โดยต้องรายงานเหตุการณ์พร้อมพยานหลักฐาน(หากมี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการ และหรือ
คณะกรรมการจริยธรรมโดยพลัน
(๒.๔) จัดให้มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนงานเป็นระยะ เพื่อลดโอกาสการผูกขาดอานาจอัน
นามาซึ่งการเรียกรับผลประโยชน์
(๒.๕) หากพบว่ามีการกระทาผิด ต้องดาเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด
๓. มำตรกำรป้องกันกรณีกำรเบิกค่ำตอบแทน,กำรเบิกจ่ำยงบประมำณ ที่ไม่ถูกต้องตำมระเบียบ
(๑) เจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบ
(๑.๑) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
ของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๕๓
(๑.๒) กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี หรือหนังสือเวียนของกระทรวงการคลังใน
เรื่องที่มีการกาหนดไว้โดยเฉพาะ เช่น การเดินทางไปราชการ เบี้ยประชุมกรรมการ ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม
ประชุมสัมมนา การปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ การใช้โทรศัพท์ของทางราชการ
(๒) แนวทางการดาเนินงาน
(๒.๑) ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องตระหนักและให้ความสาคัญ รวมทั้งกากับ
ตรวจสอบ ติดตาม มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทาการใดๆ ในการเบิกค่าตอบแทนต่างๆ ให้ถูกต้องตามกฎ
ระเบียบ ฯลฯ ที่เกี่ยวข้อง
(๒.๒) การเบิกจ่ายงบประมาณต่างๆ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานต้องดาเนินการตรวจสอบเอกสาร
หลักฐานต่างๆให้ครบถ้วน ระยะเวลาในการเบิกจ่ายต้องปฏิบัติตามระเบียบโดยเคร่งครัด ห้ามมิให้เร่งรีบ
เบิกจ่ายหรือประวิงการเบิกจ่ายงบประมาณให้แก่ผู้มีสิทธิ์เพื่อผลประโยชน์ทั้งที่เป็นทรัพย์สินหรือมิใช่ทรัพย์สิน
(๒.๓) กรณีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายใดไม่เป็นไปตามระเบียบฯอันเป็นเหตุให้ทางราชการได้รับ
ความเสียหาย ให้ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่โดยเร็ว

๑๒
๔. มำตรกำรป้องกันกรณีกำรใช้รถรำชกำรเพื่องำนส่วนตัว
(๑) เจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบ
(๑.๑) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยรถราชการ พ.ศ. ๒๕๒๓ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๒) แนวทางการดาเนินงาน
(๒.๑) ห้ามข้าราชการหรือบุคลากรนารถราชการไปใช้ในกิจธุระส่วนตัว หรือให้บุคคลอื่น
นาไปใช้ ทั้งในเวลาราชการ และนอกเวลาราชการ หรือนอกสถานที่ปฏิบัติงานโดยเฉพาะสถานที่ที่ไม่เหมาะสม
หรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติราชการ
(๒.๒) ให้กลุ่มอานวยการ กากับ ดูแล ตรวจสอบ การใช้รถ การเบิกจ่ายค่าเชื้อเพลิง ค่าซ่อม
บารุง โดยมีกระบวนการตรวจสอบ รับรอง และดาเนินการต่าง ๆ ให้เป็นไปตามระเบียบโดยเคร่งครัด
๕. มำตรกำรป้องกันกรณีกำรบริหำรงบประมำณและกำรเงิน
(๑) เจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบ
(๑.๑) พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐
(๑.๒) ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ. ๒๕๖๐
(๑.๓) พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖
(๑.๔) ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การ
เก็บรักษา และการนาเงินส่งคลัง พ.ศ.๒๕๖๒
(๒) แนวทางการดาเนินการ
(๒.๑) จัดทาคู่มือระเบียบขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งแผนงบประมาณและการเบิกจ่าย
งบประมาณ
(๒.๒) ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการปฏิบัติงาน และให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ
ควบคุม ดูแล ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการนี้โดยเคร่งครัด
(๒.๓) หากพบว่ามีการกระทาผิด ต้องดาเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด

๑๓
๖. มำตรกำรป้องกันกรณีกำรบริหำรทรัพยำกรบุคคล
(๑) เจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบ
(๑.๑) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗
และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(๑.๒) พระราชบัญญัติเงินเดือน เงินวิทยฐานะ และเงินประจาตาแหน่งข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา(ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๔
(๑.๓) ระเบียบ กฎหมาย แนวทางการปฏิบัติของ กระทรวงศึกษาธิการที่เกี่ยวข้อง
(๒) แนวทางการดาเนินงาน
(๒.๑) มีคู่มือการปฏิบัติงาน หรือมีการกาหนดหลักเกณฑ์ มาตรฐานการปฏิบัติงาน และปฏิบัติตามคู่มือการ
ปฏิบัติงาน หรือคู่มือการให้บริการ ตามขั้นตอนและระยะเวลาที่กาหนด และให้มีการตรวจสอบ หรือทบทวน
คู่มือการปฏิบัติงานให้เป็นปัจจุบันเสมอ
(๒.๒) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการโดยกาหนดหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ
เป็นไปด้วยความโปร่งใส เป็นธรรม ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามที่ กฎ ระเบียบทางราชการกาหนด และ
เพื่อให้เกิดความโปร่งใสในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ รวมทั้งในการกาหนดกลักเกณฑ์ในการประเมินผลงานแต่ละบุคคลได้มีการ
กาหนดร่วมระหว่างผู้ประเมินและผู้ถูกประเมินอย่างชัดเจน พร้อมทั้งทาการประเมินตามหลักเกณฑ์ ที่
กาหนดไว้
(๒.๓) มีหลักเกณฑ์ ขั้นตอนในการเข้าสู่ตาแหน่งที่สูงขึ้น ทุกระดับอย่างชัดเจน และเปิดเผยเจ้าหน้าที่
ทุกระดับสามารถเข้าถึงข้อมูลได้อย่างทั่วถึง
(๒.๔) การแต่งตั้งโยกย้าย มีการกาหนดแนวทาง หลักเกณฑ์ ขั้นตอนการดาเนินการคุณสมบัติของ
บุคคลไว้อย่างชัดเจน ทุกคนสามารถเข้าดูตรวจสอบรายละเอียดได้อย่างเปิดเผยเป็นไปตามระเบียบทาง
ราชการที่กาหนด
(๒.๕) ตาแหน่งหน้าที่ที่มีความเสี่ยง มีโอกาสในการแสวงหาผลประโยชน์หรืออาจถูกกล่าวหาว่าใช้
ตาแหน่งในการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้อง หรือเคยถูกร้องเรียนในอดีตได้มีการกาหนดหลักเกณฑ์ระยะเวลาใน
การอยู่ในตาแหน่งที่นั้นไว้อย่างชัดเจนและมีการหมุนเวียนสับเปลี่ยนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดความโปร่งใส
(๒.๖) พัฒนาบุคลากร โดยกาหนดให้บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ มีความรู้เกี่ยวกับ วินัย การรักษาวินัย คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาล โดยร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพัฒนา

๑๔
๗. มำตรกำรป้องกันกรณีกำรใช้อำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์
(๑.) เจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๑ ต้องปฏิบัติตามกฎหมายและ
ระเบียบ
(๑.๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๓
(๑.๒) ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้รับหรือของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
พ.ศ.๒๕๔๔
(๑.๓) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่องหลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
(๒) แนวทางการดาเนินงาน
(๒.๑) ผู้บริหาร ผู้บังคับบัญชาทุกระดับ ต้องตระหนักและให้ความสาคัญ รวมทั้งกากับ
ตรวจสอบ ติดตาม มิให้ผู้ใต้บังคับบัญชากระทาการใดๆ ในการรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อป้องกัน
และแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเคร่งครัด
(๒.๒) ควบคุม กากับ ดูแลให้ข้าราชการ และบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๑ ปฏิบัติตามคู่มือและมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
(๒.๓) เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าที่รับ เรียกรับ หรือยอมรับผลประโยชน์
ใดๆให้แก่ตนเองและผู้อื่น
(๒.๔) เจ้าหน้าที่ต้องไม่ดาเนินการใดๆ ที่เป็นการให้ของขวัญของกานัลหรือผลประโยชน์ทั้งที่
เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่น เพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรจุ แต่งตั้ง เลื่อนระดับ ตาแหน่ง หรือความดี
ความชอบพิเศษ
(๒.๕) ห้ามผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นหัก หรือ เรียกเก็บค่าใช้จ่ายใดๆ จากผู้ใต้บังคับบัญชา
ในการจัดหาของขวัญตามประเพณีนิยม หรือวาระต่างๆ แก่ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลในครอบครัวของ
ผู้ใต้บังคับบัญชา
(๒.๖) หากพบว่ามีการกระทาผิด ต้องดาเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด
๘. มำตรกำรป้องกันกรณีกำรเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในกำรปฏิบัติรำชกำร
(๑.) เจ้าหน้าที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ต้องปฏิบัติตาม
กฎหมายและระเบียบ
(๑.๑) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
พ.ศ. ๒๕๔๒
(๑.๒) ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

๑๕
(๑.๓) ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
(๒.) แนวทางการดาเนินงาน
(๒.๑) ให้ผู้บังคับบัญชาทุกระดับมีหน้าที่ควบคุมดูแลให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามมาตรการนี้
โดยเคร่งครัด
(๒.๒) ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่การนาข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้หาประโยชน์ให้แก่ตนเอง
หรือพวกพ้อง
(๒.๓) ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ให้การช่วยญาติมิตรหรือคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงาน
ที่ตนมีอานาจ
(๒.๔) เจ้าหน้าที่ต้องไม่อาศัยตาแหน่งหน้าที่แสวงหาประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองและผู้อื่น
(๒.๕) ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรพวก
เพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น
หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือไม่ชอบเป็นการส่วนตัว
(๒.๖) หากพบว่ามีการกระทาผิด ต้องดาเนินการทางวินัย ละเมิด และอาญาอย่างเคร่งครัด

๑๖

แนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
สำหรับข้ำรำชกำรในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำสุพรรณบุรี เขต ๑
ข้าราชการสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต ๑ ทุกคนมีหน้าที่
ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมอานวยความสะดวกและให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
ราชการตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะต้องยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมโดย
๑. กำหนดให้ข้ำรำชกำรทุกคนต้องปฏิบัติดังนี้
(๑) ข้าราชการสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ ทุกคน
ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือนตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
(๒) รายงานเรื่องเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
(๓) กาหนดขอบเขตความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆที่เข้ามาติดต่องานด้วย
โดยตั้งอยู่บนฐานของความเป็นกลางเพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกล่าวหาการให้อภิสิทธิ์พิเศษเฉพาะคน
(๔) แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลประโยชน์ในด้านธุรกิจทั้งในนามของตนเองและในนามของ
ครอบครัวหลีกเลี่ยงจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจของครอบครัว
(๕) ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่องานอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกันโดยปราศจากความเกรงกลัวอิทธิพล
หรือให้อภิสิทธิแก่ผู้อื่น
(๖) สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามข้อกาหนดของกฎหมายการป้องกันการทุจริตและ
นโยบายต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตเพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
(๗) ขอคาปรึกษาผู้บังคับบัญชาผู้อานวยการกลุ่มหัวหน้างานหากมีข้อสงสัย
ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
(๘) จงรักภักดีต่อหน่วยงานและมีจิตใจห้าวหาญที่ยึดผลประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน
๒. ห้ำมข้ำรำชกำรทุกคนปฏิบัติในสิ่งต่อไปนี้
(๑) รับของขวัญทั้งในรูปของเงินและสิ่งของจากผู้ที่มาติดต่อและการรับของที่ระลึกในกรณี
การเข้าเยี่ยมให้มอบกับหัวหน้าหน่วยงาน
(๒) ห้ามรับรางวัลจากเจ้าหน้าที่รัฐอื่นที่มาติดต่องานซึ่งตนเองได้ทาไปโดยหน้าที่
(๓) ห้ามรับรางวัลจากผู้ใดในการละเว้นการกระทาตามหน้าที่ของตนซึ่งควรต้องกระทาตาม
หน้าที่
(๔) ห้ามรับรางวัลใดๆที่เป็นการแสดงหรือการโน้มน้าวให้ละเว้นการเลือกไม่ปฏิบัติต่อบุคคล
ใดที่เกิดจากการทาหน้าที่ของตนเอง

๑๗
(๕) ห้ามกระทาโดยการจงใจหรือตั้งใจในการแก้ไขหรือกรอกข้อความทาให้เกิด
ความผิดพลาดของข้อความในเอกสารการทางาน
(๖) ห้ามรับเชิญงานเลี้ยงหรือห้ามการรับเชิญไปรับประทานอาหารจากผู้ใดที่มาติดต่องาน
ด้วยเพื่อป้องกันการถูกกล่าวหา
(๗) ห้ามรับของขวัญจากผู้ใดที่มาติดต่องานด้วยไม่ว่าด้วยเหตุผลใดหรืองานเลี้ยงสังสรรค์ตาม
เทศกาลใดก็ตาม
(๘) ห้ามเชิญผู้ใดที่มาติดต่องานด้วยเข้ามาเกี่ยวของในงานจัดเลี้ยงที่ตนดาเนินการอยู่
(๙) ห้ามรับจ้างหรือรับค่าตอบแทนการจ้างงานเป็นค่าล่วงเวลาเว้นแต่ได้รับ
ความเห็นชอบจากผู้มีอานาจ
(๑๐) ห้ามรับค่าธรรมเนียมค่าบริการจากผู้ใดจากการให้บริการตามหน้าที่ของตนเอง
(๑๑) ห้ามรับเงินค่าตอบแทนหรือค่าชดเชยใดๆจากผู้รับสัญญาที่เข้ามารับโครงการใน
หน่วยงาน
(๑๒) ห้ามลงทุนในธุรกิจกับผู้ใดที่ติดต่อเกี่ยวข้องงานกับตนเองอยู่
(๑๓) ห้ามมีผลประโยชน์ร่วมกันกับร้านค้าเช่นเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการ
เป็นต้นและในการซื้อสินค้าก็ซื้อจากร้านค้าที่มีส่วนได้เสียนี้ในราคาแพงและคุณภาพต่า
(๑๔) ห้ามรับค่าตอบแทน (commission) หรือเงินส่วนแบ่งโดยทุจริต (kickback) อื่นๆ
จากผู้รับสัญญาที่เกิดจากการให้บริการหรือสิ่งของใดๆ
(๑๕) ห้ามรับข้อเสนอหรือรับบริการโดยไม่คิดเงินเช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทางค่าบริการ
ในการตบแต่งสถานที่จากผู้ใดที่ติดต่องานอยู่ด้วย
(๑๖) ห้ามใช้ความสัมพันธ์เอาอกเอาใจแก่ผู้ใดที่ติดต่องานด้วยจนเกิดเหตุอันควร
ด้วยการปฏิบัติในเชิงให้อภิสิทธิหรือชอบพอเป็นพิเศษ
(๑๗) ห้ามรับค่าตั๋วชมฟุตบอลภาพยนตร์หรืออื่นๆจากผู้รับสัญญาของหน่วยงาน
(๑๘) ห้ามจัดประชุมอย่างเป็นทางการหรือเพื่อจัดการต่อรองกับผู้รับสัญญา
ในสถานที่ของหน่วยงานหรือใช้สถานที่ทางานของผู้รับสัญญาเว้นแต่มีเหตุ ผลที่จาเป็นต้องทาเช่นนั้น
(๑๙) ห้ามไปหาเยี่ยมเยียนสถานที่ทางานหรือบ้านของผู้รับสัญญาที่ติดต่องานกันอยู่
(๒๐) ห้ามรับเงินกู้ยืมไม่ว่าโดยมีประกันหรือไม่มีประกันจากผู้รับสัญญาที่ติดต่องานด้วย
(๒๑) ห้ามไม่ให้รับจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวใดๆจากผู้รับสัญญา
(๒๒) ห้ามให้ผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาแทรกแซงการทางานตามหน้าที่ในความรับผิดชอบ
(๒๓) ห้ามทาลายหรือสร้างความเสื่อมเสียแก่หน่ายงานเช่นให้คาชี้แนะแก่ผู้รับสัญญาในทาง
ที่ตักตวงประโยชน์หรือชี้แนะช่องโหว่ในสัญญาให้ผู้รับสัญญาทั้งนี้ไม่ว่าจะได้รับรางวัลตอบแทนหรือไม่ได้ รางวัล
ตอบแทนก็ตาม
(๒๔) ห้ามใช้เวลาราชการไปดูแลธุรกิจส่วนตัว

๑๘
(๒๕) ห้ามใช้เวลาราชการเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานแสวงหา
ประโยชน์ส่วนตัวด้วยการติดต่อซื้อ/ขายสินค้า
(๒๖) ห้ามนาข้อมูลลับของหน่วยงานไปเปิดเผยเพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของ
เงินหรือประโยชน์อนื่ ใดหรือนาข้อมูลไปเปิดเผยแก่ญาติหรือพวกพ้องและแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น
เช่นข้อมูลการสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งต่างๆข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นต้น
(๒๗) ห้ามนาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
เช่นการนารถยนต์ของราชการไปใช้ส่วนตัว
(๒๘) ห้ามเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
(๒๙) ห้ามทาหลักฐานการไปราชการเป็นเท็จ
(๓๐) ห้ามรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริง
อันเป็นเท็จในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้างทุกกรณี
(๓๑) ห้ามหน่วยงานซื้อของที่คุณภาพต่าหรือปริมาณต่าราคาสูง
(๓๒) ห้ามหน่วยงานซื้อของในราคาแพงกว่าปกติหรือแพงกว่าท้องตลาด
๓. ขั้นตอนการดาเนินงานกรณีประสบหรือพบเห็นพฤติกรรมที่นาไปสู่การขัดระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม
กรณีประสบหรือพบเห็นพฤติกรรมที่นาไปสู่การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม
๑. เมื่อเกิดขึ้นกับตัวเอง ควรพิจารณาผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นว่าส่วนรวมเสียผลประโยชน์หรือไม่
หากส่วนรวมเสียผลประโยชน์ บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
ควรหลีกเลี่ยง เช่น หากท่านเป็นคณะกรรมการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างหรือพิจารณาความดีความชอบของบุคคล
ใกล้ชิด ท่านควรถอนตัวออกจาการเป็นกรรมการ หรืองดออกเสียงเนื่องจากการตัดสินใจของท่านอาจส่งผลให้
การพิจารณาเกิดความเบี่ยงเบน แต่หากเป็นคนรู้จักกันธรรมดาท่านควรประกาศให้ทราบว่าท่านรู้จักบุคคลนั้น
ต่อคณะกรรมการ ทั้งนี้ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของท่านและเพื่อความโปร่งใสในการปฏิบัติหน้าที่
หากพบเห็นคนใกล้ตัว/เจ้าหน้าที่ในสังกัด ควรให้คาแนะนาด้วยการอธิบายให้เข้าใจถึงกรณีต่าง ๆ และผลหรือ
โทษของความขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม รวมทั้งแนะนาวิธีการป้องกันเพื่อสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
๒. เมื่อบุคคลของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีความสงสัยว่าบุคคล
ของสานักงาน คนใดกระทาการใดหรือดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวจะขัดกับประโยชน์
ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ให้รายงานผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ เพื่อยุติการกระทาดังกล่าวไว้ก่อน แล้วให้ผู้อานวยการเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ พิจารณา เมื่อผ่านกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วให้ปฏิบัติ
ตามนั้น
๓. เมื่อบุคคลภายนอกหรือผู้มีส่วนได้เสีย สงสัยว่าบุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต ๑ กระทาการใดหรือดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวจะขัดกับประโยชน์

๑๙
ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของเจ้าหน้าที่ให้ดาเนินการร้องเรียนต่อสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑
กลไกและกำรบังคับใช้แนวทำงกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๑ มีหน้าที่ควบคุม
กากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและจริงจังโดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ประชุมสัมมนาเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ข้าราชการ
(๒) ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
(๓) ดาเนินการเผยแพร่ปลูกฝังส่งเสริมยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตาม
สอดส่องการปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ
(๔) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรมอันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้งโยกย้าย
เลื่อนขั้นเงินเดือนการตั้งกรรมการสอบสวนวินัยหรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น
(๕) เรื่องอื่นๆตามที่เห็นสมควร

๒๐
ประเภทของผลประโยชน์ทับซ้อน
และตัวอย่ำงเรื่องกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม
รูปแบบพฤติกรรมและกำรกระทำที่เข้ำข่ำยผลประโยชน์ทับซ้อนในลักษณะต่ำงๆ ดังนี้
๑. การรับของขวัญหรือผลประโยชน์ คือ การรับของขวัญและความสะดวกสบายที่เกินความเหมาะสม ซึ่งอาจ
เกิดผลต่อบุคคลในการปฏิบัติงานในหน้าที่ การรับของขวัญมีได้ในหลายรูปแบบ เช่น การลดราคาของที่ซื้อให้
การเลี้ยงอาหารอย่างฟุ่มเฟือย ตลอดจนการให้ความบันเทงในรูปแบบต่างๆ ซึ่งมีผลต่อการตัดสินใจของ
เจ้าหน้าที่ให้เอนเอียงหรือเป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อผู้ให้ของขวัญนั้น
ตัวอย่าง เช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรับของขวัญจากผู้บริหารของบริษัทเอกชนเพื่อช่วยให้บริษัทของตนได้รับ
การชนะการประมูลรับงานโครงการขนาดใหญ่ของรัฐ / การที่บริษัทแห่งหนึ่งให้ของขวัญเป็นทองคามูลค่า
มากกว่า ๑๐ บาท แก่เจ้าหน้าที่ในปีที่ผ่านมา และปีนี้เจ้าหน้าที่เร่งรัดคืนภาษีให้กับบริษัทนั้นเป็นกรณีพิเศษ
โดยลัดคิวให้ก่อนบริษัทอื่นๆ เพราะคาดว่าจะได้รับของขวัญอีก / การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไปเป็นคณะกรรมการ
ของบริษัทเอกชนหรือรัฐวิสาหกิจและได้รับความบันเทงในรูปแบบต่างๆ จากบริษัทเหล่านั้น ซึ่งมีผลต่อการให้
คาวินิจฉัยหรือข้อเสนอแนะที่เป็นธรรมหรือเป็นไปในลักษณะที่เอื้อประโยชน์ต่อบริษัทผู้ให้นั้นๆ เป็นต้น
๒. การหาประโยชน์ให้ตนเอง คือการหาประโยชน์ให้กับตนเองครอบครัวหรือพวกพ้องจากตาแหน่งหน้าที่ เป็น
การใช้ตาแหน่งหน้าที่เพื่อตนเอง
ตัวอย่าง เช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐใช้อานาจที่ทาให้บริษัทตนเองหรือบริษัทครอบครัวได้รับงานเหมาจากรัฐ
หรือฝากลูกหลานเข้าทางาน / การที่เจ้าหน้าที่ในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างทาสัญญาให้หน่วยงานต้นสังกัดซื้อ
คอมพิวเตอร์สานักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง หรือบริษัทที่ตนเองมีหุ้นส่วนอยู่ / ผู้บริหารหน่วยงาน
ทาสัญญาเช่ารถไปสัมมนาและดูงานจากบริษัท ซึ่งเป็นของเจ้าหน้าที่หรือบริษัทที่ผู้บริหารมีหุ้นส่วนอยู่ เป็นต้น
๓. การทางานหลังเกษียณ หรือการไปทางานหลังออกจากงานเดิม โยใช้ความรู้ประสบการณ์ หรืออิทธิพลที่
เคยดารงตาแหน่งมารับงาน หรือเอาประโยชน์ให้กับตนเองและพวกพ้อง
ตัวอย่าง เช่น การที่ผู้บริหารหน่วยงานหรือเจ้าหน้าที่ที่เกษียณแล้ว ใช้อิทธิพลที่เคยดารงตาแหน่งในหน่วยงาน
ของรัฐ รับเป็นที่ปรึกษาให้กับบริษัทเอกชนที่ตนเคยติดต่อประสานงานโดยอ้างว่าจะได้ติดต่อกับหน่วยงานของ
รัฐได้อย่างราบรื่น / การว่าจ้างเจ้าหน้าที่ผู้เกษียณมาทางานในตาแหน่งเดิมที่หน่วยงาน โดย
ไม่คุ้มค่ากับภารกิจที่ได้รับมอบหมาย เป็นต้น
๔. การทางานพิเศษ คือ การเป็นที่ปรึกษาและการจ้างงานให้แก่ตนเอง รวมถึงการใช้ตาแหน่งสถานภาพการ
ทางานสาธารณะในการเข้าไปเป็นนายจ้างของภาคเอกชนหรือเป็นเจ้าของเอง นอกจากนี้
ยังรวมถึงการใช้เวลาและเครื่องมือของรัฐในการทางานพิเศษภายนอกที่ไม่ใช่อานาจหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
จากหน่วยงานด้วย

๒๑
ตัวอย่าง เช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยตาแหน่งหน้าที่ทางราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการเพื่อให้
บริษัทเอกชนที่ว่าจ้างนั้นเกิดความน่าเชื่อถือกว่าบริษัทคู่แข่ง / การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ทางานตามหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมายจากหน่วยงานอย่างเต็มที่ แต่เอาเวลาไปรับงานพิเศษอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนืออานาจหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมายจากหน่วยงานตามกฎหมาย / การที่ผู้ตรวจสอบบัญชีภาครัฐรับงานพิเศษเป็นที่ปรึกษาหรือเป็นผู้ทา
บัญชีให้กับบริษัทที่ต้องถูกตรวจสอบ เป็นต้น
๕. การรับรู้ข้อมูลภายใน คือ การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐรู้เห็นข้อมูลลับของทางราชการ หรือนาข้อมูลไปเปิดเผย
เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นๆ หรือนาข้อมูลไปเปิดเผยให้แก่ญาติหรือ
พวกพ้องในการแสวงหาผลประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น
ตัวอย่าง เช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบข้อมูลโครงการตัดถนนเข้าสู่หมู่บ้านจึงบอกให้ญาติพี่น้องไปซื้อที่ดิน
บริเวณโครงการดังกล่าว เพื่อขายให้กับทางราชการในราคาที่สูงขึ้น / การที่เจ้าหน้าที่หน่วยงานผู้รับผิดชอบ
โครงการโทรคมนาคมทราบมาตรฐาน วัสดุ อุ ปกรณ์ ที่จะใช้ในการวางโครงข่ายโทรคมนาคม แล้วแจ้งข้อมูล
ให้กับบริษัทเอกชนที่ตนรู้จักเพื่อให้ได้เปรียบในการประมูล เป็นต้น
๖. การนาทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ชั่วคราวในกิจการที่เป็นของส่วนตนเพื่อประโยชน์ส่วนตัว ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐและทาให้หน่วยงานของรัฐเสียหายหรือเสียผลประโยชน์
ตัวอย่าง เช่น การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐขับรถยนต์ของส่วนราชการนาน้ามันในรถไปขาย และนาเงินไว้ใช้จ่ายส่วน
ตน ทาให้ส่วนราชการเสียงบประมาณเพื่อซื้อน้ามันรถรถมากกว่าที่ควรจะเป็น พฤติกรรมดังกล่าวถือเป็นการ
ทุจริต เบียดบังผลประโยชน์ของส่วนรวมเพื่อประโยชน์ของตนเอง เป็นต้น
๗. การนาโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ทางการเมือง คือการใช้อิทธิพลทางการเมืองเพื่อ
เรียกผลตอบแทนหรือประโยชน์ต่อพื้นที่ที่ตนรับผิดชอบ
ตัวอย่าง เช่น การที่นักการเมืองในจังหวัดขอเพิ่มงบประมาณเพื่อทาโครงการตัดถนน สร้างสะพาน
ลงในจังหวัด โดยใช้ชื่อหรือนามสกุลของตนเองเป็นชื่อสะพาน / การใช้งบสาธารณะในการหาเสียง / การที่
รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพืน้ ที่หรือบ้านเกิดของตนเอง เป็นต้น

ภาคผนวก

รำยชื่อคณะจัดทำคู่มือกำรป้องกัน “ผลประโยชน์ทับซ้อน”
ประธำนกรรมกำร
นายเผชิญศักดิ์ แก้วเขียว
คณะทำงำน
นายจาลอง บุญเรืองโรจน์
นายพงษ์กฤตย์ นามปพนอังกูร
นายสินทบ ทองบุญเหลือ
นายวันชัย พันธ์สิงห์จบ
นางพรชรี พลเสน
นางมนฐิตา ทรัพย์มนตรี
นางสาวสร้อยวสันต์ ศรีคาแหง
นางสาวนิลจิราวัลย์ ยอดอานนท์
นางสาวชบา พันธุศักดิ์
นายไชยศักดิ์ ตั้งนิติพิฐจักร
นางนิษฐ์ณิชชา อภิวัฒิธรรม
นายศักดิ์ชาย สระแก้ว

รองผอ.สพป. รก. ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต ๑
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
ผู้อานวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศฯ
ผู้อานวยการกลุ่มเทคโนโลยีฯ
ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

มอบหมายเจ้ าหน้ าที่รับผิดชอบ

แจ้ งให้ บคุ ลากรทราบมาตรการ

