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ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 - 2564)
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง โดยประชาชนไทยต้องก้าวข้ามค่านิยม
อุป ถัม ภ์และความเพิก เฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ดัง นั้น เพื่อให้การบริ หารงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 เป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเปิดเผย และเกิดประโยชน์
สูง สุดต่อประชาชน รวมทั้ งได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่ นจากประชาชน จึง ได้ก าหนดมาตรการในการ
ป้ อ งกั นการขั ดกั น ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ว นตนกั บ ผลประโยชน์ ส่ว นรวมของส านัก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ให้เกิดความชัดเจนมายิ่ง ขึ้น เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อการคุ้มครองประโยชน์รัฐ
เพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของสานักงานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จึงขอประกาศใช้มาตรการดังกล่าว เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้าง ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ยึดถือปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัด ดังมาตรการแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 17 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๒

(นายทินกร อินทะนาม)
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**************************
การขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) คือ การตัดสินใจที่ถูกแทรกแซงด้วยผลประโยชน์ส่วน
ตนหรือพวกพ้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน โดยทาให้ผลประโยชน์ของสังคมส่วนใหญ่ต้องเสียไป หรือเรียกว่า
“การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งการกระทาดังกล่าว เป็น
เรื่องที่เกี่ยวกับการฝ่าฝืนจริยธรรม ถือว่าเป็นการทุจริตประพฤติมิชอบที่มักเกิดขึ้นในหน่วยงานราชการของประเทศไทย
โดยเฉพาะปัจจุบันสถานการณ์การทุจริตได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทาให้มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับปัญหาและสถานการณ์ที่เผชิญอยู่หรือกาลังเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น
หน่วยงานทุกภาคส่วนจึงจาเป็นต้องร่วมมือต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพะเยา เขต 2 จึงได้ตระหนักและเห็นความสาคัญต่อการป้องกัน
การทุจริตในองค์กร ดังที่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564)
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ประกาศคณะกรรมการ
ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 ระเบียบ
สานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรื่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่ งใสในการด าเนิ นงานของหน่ วยงานภาครั ฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) ของส านั กงาน
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้วางมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อนเอาไว้ ดังนั้น สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาพะเยา เขต 2 จึงได้กาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิดการ
ขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้
การปฏิบัติตนในระหว่างที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ดังนี้
1. เจ้าพนักงานของรัฐ (เจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดารง
ตาแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.) ต้องปฏิบัติ ดังนี้
1.1 ไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรั ฐผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอานาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกากับ ดูแลควบคุม ตรวจสอบ
หรือดาเนินคดี
1.2 ไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ ที่เจ้า
พนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอานาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกากับ ดูแล
ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจากัดหรือ บริษัทมหาชนจากัด ไม่ เกิ นจ านวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด โดยต้องดาเนินการไม่ให้มีลักษณะดังกล่าวภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เข้าดารงตาแหน่ง
1.3 ไม่รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ ราชการส่วน
ท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือ บริษัทที่รับสัมปทานหรือ
เข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งมีอานาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ไม่เกินจานวนที่
คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด โดยต้องดาเนินการไม่ให้มีลักษณะดังกล่าว ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่เข้าดารงตาแหน่ง
1.4 ไม่เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจ ของ
เอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น สังกัดอยู่หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อ
ประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระ

-2–
1.5 ไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้จากผู้ใดนอกเหนือจากทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด และให้
รวมถึงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วย แต่ไม่ใช้
บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือญาติที่ให้ตามประเพณีหรือตามธรรมจรรยา
ตามฐานานุรูป
2. คู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสด้วย ต้อง
ปฏิบัติตามข้อ 1 (1.1 – 1.4) เช่นเดียวกัน เว้นแต่เป็นกรณีที่คู่สมรสนั้นดาเนินการอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐจะเข้า
ดารงตาแหน่ง
การปฏิบัติตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.2543 ดังนี้
1. ไม่ให้รับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอกหรือทรัพย์สินปรือประโยชน์อันควรได้ตาม
กฎหมาย หรือ กฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเว้นแต่ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กาหนดไว้ คือ
(1) รับทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป
(2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรื อมูลค่าในการรับจากแต่ละ
บุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
(3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การนั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
2. ต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็น
หัวหน้าส่วนราชการ กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมูลค่ามากกว่า
ธรรมจรรยาตามที่กาหนดไว้ในข้อ 1 ซึ่งได้รับมาแล้วโดยมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตราภาพ หรือ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล หากผู้บังคับบัญชามีคาสั่งไม่ควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์
ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐนั้นสังกัดโดยเร็ว
การปฏิบัติตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของ
หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 ดังนี้
กรณีไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการ
เรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่กระทาการดังต่อไปนี้
1. ใช้หรือแสดงตาแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการดาเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการพิมพ์หรือสื่ออย่างอื่นหรือด้วยวิธีการอื่นใด
2. ใช้สั่งขอร้องหรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลใดช่วยทาการเรี่ยไรให้หรือกระทาในลักษณะให้ผู้
นั้นอยู่ในภาวะจายอม ไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยทาการเรี่ยไรไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
ทั้งนี้ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมทั้งลูกจ้าง ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาพะเยา เขต 2 ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดการกระทาใดอันเป็นการฝ่าฝืน
มาตรการดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทาความผิดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตาแหน่ งหน้าที่ในการ
ยุติธรรม

