
 
ประกาศส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
เรื่อง  มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว 

กับผลประโยชน์ส่วนรวม ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2  
................................................. 

 ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 
- 2564) มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง โดยประชาชนไทยต้อง
ก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของ
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุก
ขั้นตอน เปิดเผยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมท้ังได้รับความไว้วางใจและความเช่ือมั่นจาก
ประชาชน จึงได้ก าหนดมาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์
ส่วนรวม ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอันจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองประโยชน์ของรัฐ 

 เพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของส านักงาน
เขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จึงขอประกาศใช้มาตรการดังกล่าว เพื่อให้ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังลูกจ้าง ของส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 
ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังมาตรการแนบท้ายประกาศนี้  
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มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 

------------------------------------------------------ 
  
  การขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) คือ การตัดสินใจท่ีถูกแทรกแซงด้วย
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน โดยท าให้ผลประโยชน์ของสังคมส่วน
ใหญ่ต้องเสียไป หรือเรียกว่า “การขัดกันแห่งประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือ 
ผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งการกระท าดังกล่าว เป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนจริยธรรม ถือว่าเป็นการทุจริต
ประพฤติมิชอบท่ีมักเกิดขึ้นในหน่วยงานราชการของประเทศไทย โดยเฉพาะปัจจุบันสถานการณ์การทุจริต
ได้มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ท าให้มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปราบปราม
การทุจริตให้สอดคล้องกับปัญหาและสถานการณ์ท่ีเผชิญอยู่หรือก าลังเปล่ียนแปลงไป ดังนั้น หน่วยงานทุก
ภาคส่วนจึงจ าเป็นต้องร่วมมือกันต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบ เท่า
สากล 
  ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จึงได้ตระหนักเห็นความส าคัญ
ต่อการป้องกันการทุจริตในองค์กร ดังท่ียุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะ
ท่ี 3 (พ.ศ. 2560 - 2564) ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการ
เรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของส านักงาน
คณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้วางมาตรฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเอาไว้ ดังนั้นส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 จึงได้
ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 
 การปฏิบัติตนในระหว่างที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติประกอบ
รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ดังนี ้

1. เจ้าพนักงานของรัฐ (เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ตุลาการ ศาล 
รัฐธรรมนูญ ผู้ด ารงต าแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.)  ต้องปฎิบัติ ดังนี้ 

1.1. ไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีส่นได้เสียในสัญญาท่ีท ากับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าพนักงาน 
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการ
ก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี 

1.2. ไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบรษิัทท่ีเข้าเป็นคู่สัญญากับ 
หน่วยงานของรัฐ ท่ีเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งมีอ านาจไม่ว่า
โดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท
จ ากัดหรือ บริษัทมหาชนจ ากัด ไม่เกินจ านวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด โดยต้องด าเนินการไม่ให้มี
ลักษณะดังกล่าวภายใน 30 วันนับแต่วันท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง 

1.3. ไม่รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ  
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจหรือ ราชการส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นใน



ห้างหุ้นส่วนหรือ บริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงาน
ของรัฐ ซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี  เว้นแต่
จะเป็นผู้ถือหุ้นในบัริษัทจ ากัดหรือบริษัทมหาชนจ ากัด ไม่เกินจ านวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด โดย
ต้องด าเนินการไม่ให้มีลักษณะดังกล่าว ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง 

1.4. ไม่เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือ 
ลูกจ้างในธุรกิจ ของเอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐ ท่ีเจ้า
พนักงานของรัฐผู้นั้น สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของ
ผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้น อาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการหรือ
กระทบต่อความมีอิสระ 

1.5. ไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากผู้ใด  
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฏหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ท่ีออกโดยอาศัยอ านาจ
ตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์
และจ านวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด และให้รวมถึงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้น
จากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วย แต่ไม่ใช้บังคับกับการับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือญาติท่ีให้ตามประเพณีหรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป 

2. คู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กนิฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียน 
สมรสด้วย ต้องปฏิบัติตามข้อ 1 (1.1 – 1.4) เช่นเดียวกัน เว้นแต่เป็นกรณีท่ีคู่สมรสนั้นด าเนินการอยู่
ก่อนท่ีเจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าด ารงต าแหน่ง 
 การปฎิบัติตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เร่ือง กลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อืน่ใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2543 
ดังนี ้

1. ไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกหรือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์ 
อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ท่ีออกโดยอาศัยอนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่ การ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามท่ีก าหนดไว้ คือ  

1.1. รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนท่ีเหมาะสม 
ตามฐานานุรูป 

1.2. รับทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคมหรือมูลค่าในการ 
รับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 

1.3. รับทรัพย์สอนหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคล 
ท่ัวไป 

2. ต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นัน้ต่อ 
ผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์
หรือมีราคาหรือมูลค่ามากกว่าธรรมจรรยาตามท่ีก าหนดไว้ในข้อ 1 ซึ่งได้รับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่าง
ยิ่งท่ีต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล หากผู้บังคับบัญชามีค าส่ังว่า
ไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีท่ี
ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโบชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของ
หน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 



 การปฎิบัติตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่า
ด้วยการเร่ียไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 ดังนี ้
 กรณีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีได้รับอนุญาตจาก
คณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฏหมายว่าด้วยการเรี่ยไร ซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่กระท าการ 
ดังต่อไปนี ้

1. ใช้หรือแสดงต าแหน่งหน้าท่ีให้ปรากฏในการด าเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นหารโฆษณา 
ด้วยส่ิงพิมพ์ ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์หรือส่ืออย่างอื่นหรือด้วยวิธีการอืน่ใด 

2. ใช้ส่ังขอร้องหรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลใดช่วยท าการเรี่ยไรให้ หรือ 
กระท าในลักษณะให้ผู้นั้นอยู่ในภาวะจ ายอม ไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงท่ีจะไม่ช่วยท าการเรี่ยไร ไม่ว่า
ทางตรงหรือทางอ้อม 
 ท้ังนี้ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังลูกจ้าง ในสังกัดส านักงานเขต
พื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 2 ยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดการ
กระท าใดอันเป็นการฝ่าฝืนมาตรการดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีราชการ
หรือความผิดต่อต าแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม 
 

--------------------------------------------------------------- 


