
 

 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
เรื่อง  มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต 1 
------------------------------------------------------ 

   ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต 1 ให้ควำมส ำคัญในกำรบริหำรงำน
ภำยใต้กรอบกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ดีตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรบ้ำนเมืองที่
ดี พ.ศ.2546 แผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ.2560-2564) ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วย
กำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) มีวัตถุประสงค์หลักเพ่ือให้สังคมมี
พฤติกรรมร่วมต้ำนกำรทุจริตในวงกว้ำง โดยประชำชนไทยต้อง ก้ำวข้ำมค่ำนิยมอุปถัมภ์และควำมเพิกเฉยต่อกำร
ทุจริตประพฤติมิชอบ และนโยบำยของรัฐบำลโดยพลเอกประยุทธ์  จันทร์โอชำ นำยกรัฐมนตรีได้แถลงนโยบำย 
11 ด้ำน ต่อสภำนิติบัญญัติแห่งชำติ เมื่อวันที่ 12 กันยำยน 2557  ได้รวมถึงนโยบำยส่งเสริมกำรบริหำร
รำชกำรแผ่นดิน ที่มีธรรมำภิบำลกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบในภำครัฐ ยึดหลักกำร
บริหำรบ้ำนเมืองที่ดี เพ่ือสร้ำงควำมเชื่อม่ันในระบบรำชกำร และสร้ำงเสริมระบบคุณธรรม 
  ดังนั้น เพ่ือให้กำรบริหำรงำนของ ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ 
เป็นไปด้วยควำมโปร่งใสตรวจสอบได้ทุก ขั้นตอน เปิดเผยและเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชำชน รวมทั้งได้รับ
ควำมไว้วำงใจและควำมเชื่อมั่นจำก ประชำชน จึงได้ก ำหนดมำตรกำรในกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ 
เพ่ือให้เกิดควำมชัดเจนมำกยิ่งขึ้น และเพ่ือป้องกันกำรทุจริตและประพฤติมิชอบอันจะเป็นประโยชน์ต่อกำร
คุ้มครองประโยชน์ของรัฐเพ่ือป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของ
ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ จึงขอประกำศใช้มำตรกำรดังกล่ำว เพ่ือให้ข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำน รวมทั้งลูกจ้ำง ของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด 
เขต ๑ ยึดถือปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด ดังมำตรกำรแนบท้ำยประกำศนี้ 

ประกำศ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 
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มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ด เขต ๑ 

 
 กำรขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) คือ กำรตัดสินใจที่ถูกแทรกแซงด้วย 

ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง เพ่ือให้ได้มำซึ่งประโยชน์ส่วนตน โดยท ำให้ผลประโยชน์ของสังคมส่วน ใหญ่
เสียไป หรือเรียกว่ำ "กำรขัดกันแห่งประโยชน์ส่วนกับผลประโยชน์ส่วนรวม" หรือ ผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่งกำร
กระท ำดังกล่ำว เป็นเรื่องที่เกี่ยวกับกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม ถือว่ำเป็นกำรทุจริต ประพฤติมิชอบที่มักเกิดขึ้นใน
หน่วยงำนรำชกำรของประเทศไทย โดยเฉพำะปัจจุบันสถำนกำรณ์กำรทุจริต ได้มีกำรเปลี่ยนแปลงอย่ำงรวดเร็ว
และต่อเนื่อง ท ำให้มีกำรปรับปรุงยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรปรำบปรำม กำรทุจริตให้สอดคล้องกับปัญหำและ
สถำนกำรณ์ที่เผชิญอยู่หรือก ำลังเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น หน่วยงำนทุก ภำคส่วนจึงจ ำเป็นต้องร่วมมือกันต่อต้ำน
กำรทุจริตทุกรูปแบบ เพ่ือให้มีมำตรฐำนควำมโปร่งใสเทียบเท่ำ สำกล 

 ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ จึงได้ตระหนักเห็นควำมส ำคัญต่อ 
กำรป้องกันกำรทุจริตในองค์กร ดังที่ยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริ ตระยะ ที่ ๓ 
(พ.ศ. ๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) ประกำศคณะกรรมกำร ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรี ว่ำด้วยกำรเรี่ยไรของหน่วยงำนของ
รัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ และตำมคู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของส ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรป้องกันและปรำบปรำม
กำรทุจริตแห่งชำติ ได้วำงมำตรฐำนทำงกฎหมำยเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเอำไว้ ดังนั้น ส ำนักงำน
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ จึงได้แนวทำงปฏิบัติเพ่ือป้องกันมิให้เกิดกำรขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์สู่กำรปฏิบัติตนในระหว่ำงที่เป็นเจ้ำพนักงำนของรัฐ ตำมพระรำชบัญญัติ
ประกอบรัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้ 

๑. เจ้ำพนักงำนของรัฐ (เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ตุลำกำรศำลรัฐธรรมนูญ 
ผู้ด ำรงต ำแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมกำร ป.ป.ช.) ต้องปฏิบัติ ดังนี้ 

  ๑.๑ ไม่เป็นคู่สัญญำหรือมีส่วนได้เสียในสัญญำที่ท ำกับหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำพนักงำน  
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะที่เป็นเจ้ำพนักงำนของรัฐ ซึ่งมีอ ำนำจไม่ว่ำโดยตรงหรือโดยอ้อมในกำรก ำกับ 
ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด ำเนินคดี 

๑.๒ ไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้ำเป็นคู่สัญญำกับ
หน่วยงำนของรัฐ ที่เจ้ำพนักงำนของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะที่เป็นเจ้ำพนักงำนของรัฐ ซึ่งมีอ ำนำจไม่ว่ำ
โดยตรงหรือโดยอ้อมในกำรก ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด ำเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ำกัด 
หรือบริษัทมหำชนจ ำกัด ไม่เกินจ ำนวนที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด โดยต้องด ำเนินกำรไม่ให้มีลักษณะ
ดังกล่ำวภำยใน ๓ วันนับแต่วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่ง 
   ๑.๓ ไม่รับสัมปทำนหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทำนจำกรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ 
รัฐวิสำหกิจ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือเข้ำเป็นคู่สัญญำกับรัฐ หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ       
หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นกำรผูกขำดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือ
บริษัทที่รับสัมปทำนหรือเข้ำเป็นคู่สัญญำในลักษณะดังกล่ำว ในฐำนะที่เป็นเจ้ำพนักงำน ของรัฐ ซึ่งมีอ ำนำจไม่ว่ำ
โดยตรงหรือโดยอ้อมในกำรก ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด ำเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจ ำกัด
หรือบริษัทมหำชนจ ำกัด ไม่เกินจ ำนวนที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด โดยต้องด ำเนินกำรไม่ให้มีลักษณะ
ดังกล่ำว ภำยในสำมสิบวันนับแต่วันที่เข้ำด ำรงต ำแหน่ง๑.๔ ไม่เข้ำไปมีส่วนได้เสียในฐำนะเป็นกรรมกำร ที่ปรึกษำ 



ตัวแทน พนักงำนหรือลูกจ้ำงในธุรกิจ ของเอกชน ซึ่งอยู่ภำยใต้กำรก ำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบ                     
ของหน่วยงำนของรัฐที่เจ้ำพนักงำนของรัฐผู้นั้น สังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะเป็นเจ้ำพนักงำนของรัฐ ซึ่งโดย
สภำพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้น อำจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทำงรำชกำร
หรือกระทบต่อควำมมีอิสระ 
   ๑.๕ ไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดอันอำจค ำนวณเป็นเงินได้จำกผู้ ใด
นอกเหนือจำกทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำย กฎ หรือข้อบังคับ ที่ออกโดยอำศัยอ ำนำจ                 
ตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย เว้นแต่กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยำตำมหลักเกณฑ์ และ
จ ำนวนที่คณะกรรมกำร ป.ป.ช. ก ำหนด และให้รวมถึงกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของผู้ซึ่งพันจำกกำร
เป็นเจ้ำพนักงำนของรัฐมำแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วย แต่ไม่ใช้บังคับกับกำรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด                      
จำกบุพกำรี ผู้สืบสันดำน หรือญำติที่ให้ตำมประเพณีหรือตำมธรรมจรรยำตำมฐำนำนุรูป๒. คู่สมรสของเจ้ำ
พนักงำนของรัฐ ซึ่งรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินฉันสำมีภรรยำโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสด้วย ต้องปฏิบัติตำมข้อ ๑ (๑.๑ - 
๑.๔) เช่นเดียวกัน เว้นแต่เป็นกรณีที่คู่สมรสนั้นด ำเนินกำรอยู่ ก่อนที่เจ้ำพนักงำนของรัฐจะเข้ำด ำรงต ำแหน่งกำร
ปฏิบัติตนในระหว่ำงที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ตำมประกำศคณะกรรมกำร ป.ป.ช.เรื่อง กลักเกณฑ์กำรรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยำของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓  ดังนี้ 
  ๑. ไม่ให้รับทรัพย์สินหรีอประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลนอกหรือจำกทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควร
ได้ตำมกฎหมำย หรือกฎ ข้อบังคับท่ีออกโดยอำศัยอ ำนำจตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย เว้นแต่กำรรับ 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำตำมที่ก ำหนดไว้ คือ 
   ๑.๑ รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจำกญำติ ซึ่งให้โดยเสน่หำตำมจ ำนวนที่เหมำะสม 
ตำมฐำนำนุรูป 
   ๑.๒ รับทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญำติ มีรำคำหรือมูลค่ำในกำรรับ
จำกแต่ละบุคคล แต่ละโอกำสไม่เกินสำมพันบำท 
   ๑.๓ รับทรัพย์สอนหรือประโยชน์อ่ืนใดที่กำรให้นั้นเป็นกำรให้ในลักษณะให้กับบุคคล
ทั่วไป 
  ๒. ต้องแจ้งรำยละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชำ 
ซึ่งเป็นหัวหน้ำส่วนรำชกำร กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตำมหลักเกณฑ์หรือมีรำคำหรือมูลค่ำ
มำกกว่ำธรรมจรรยำตำมที่ก ำหนดไว้ในข้อ 2 ซึ่งได้รับมำแล้ว โดยมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษำ
ไมตรี มิตรภำพ หรือควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล หำกผู้บังคับบัญชำมีค ำสั่งว่ำไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่ำว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สำมำรถคืนให้ได้ ให้เจ้ำหน้ำที่
ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่ำวให้เป็นสิทธิของ หน่วยงำนที่เจ้ำหน้ำที่ของรัฐผู้นั้นสังกัด
โดยเร็ว 
  กำรปฏิบัติตนในระหว่ำงที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วย                    
กำรเรี่ยไรของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. ๒๕๕๔ ดังนี้ 
  กรณี เข้ ำ ไปมีส่ วน เกี่ ยวข้องกับกำร เรี่ ย ไรของบุคคลหรือนิติบุ คคลที่ ได้ รั บอนุญำต                  
จำกคณะกรรมกำรควบคุมกำรเรี่ยไรตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรเรี่ยไร ซึ่งมิใช่หน่วยงำนของรัฐจะต้องไม่กระท ำกำร 
ดังต่อไปนี้ 
  ๑. ใช้หรือแสดงต ำแหน่งหน้ำที่ให้ปรำกฏในกำรด ำเนินกำรเรี่ ยไร่ไม่ว่ำจะเป็นหำรโฆษณำ           
ด้วยสิ่งพิมพ์ ตำมกฎหมำยว่ำด้วยกำรพิมพ์หรือสื่ออย่ำงอ่ืนหรือด้วยวิธีกำรอ่ืนใด 
 



  ๒. ใช้สั่งขอร้องหรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชำหรือบุคคลใดช่วยท ำกำรเรี่ยไรให้ หรือกระท ำ                  
ในลักษณะให้ผู้นั้นอยู่ในภำวะจ ำยอม ไม่สำมำรถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยท ำกำรเรี่ยไร ไม่ว่ำทำงตรงหรือ
ทำงอ้อมทั้งนี้ ให้ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำน รวมทั้งลูกจ้ำงในสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่
กำรศึกษำประถมศึกษำร้อยเอ็ด เขต ๑ ยึดถือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติอย่ำงเคร่งครัด หำกผู้ใดกำรอับเป็นกำร
ฝ่ำฝืนมำตรกำรดังกล่ำว ให้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่ควำมผิดต่อต ำแหน่งหน้ำที่ในกำร
ยุติธรรม 


