คํานํา
สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาราชบุ รี เขต 1 ไดจั ด ทํ า คู มื อ การปองกั น
ผลประโยชนทับซอนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อเผยแพรใหกับขาราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึ กษา ผู บริห ารสถานศึ กษา และผู รั บ บริก ารและผู มี ส วนไดสวนเสี ย ของสํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ การศึ ก ษา
ประถมศึกษาราชบุ รี เขต 1 โดยไดรวบรวมหลักการและแนวคิ ด พรอมตั วอยางเพื่ อการบริหารจั ดการ
ระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสาธารณะ ที่มีผลตอการปฏิบัติหนาที่ของเจาหนาที่ภาครัฐ
ซึ่งเป7นสถานการณที่เจาหนาที่ของรัฐมีผลประโยชนสวนตนอยูและไดใชอิทธิพลตามอํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบเพื่อใหเกิดประโยชนสวนตัว ใหเกิดผลเสียตอผลประโยชนสวนรวมในหลายรูปแบบ ไมเฉพาะ
ในรูปของตัวเงินหรือทรัพยสินเทานั้น แตรวมถึงผลประโยชนอื่นใดที่ไมใชในรูปตัวเงินหรือทรัพยสินดวย
คูมือฉบับนี้ เป7นการเสนอถึงหลักการ แนวคิด กรณีตัวอยางพรอมขอเสนอแนวทางนําไป
ปรั บ ใชในการบริ ห ารจั ด การผลประโยชนทั บ ซอน เพื่ อ ลดป9 ญ หาการทุ จ ริ ต ประพฤติ มิ ช อบใหหมดไป
หวังเป7นอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้จะเป7นประโยชนตอขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาและผูบริหาร
สถานศึกษาในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1 รวมทั้งผูที่สนใจศึกษาแนวทาง
เกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ปองกั น ผลประโยชนทั บ ซอนในการบริ ห ารและเพื่ อ ใหการปฏิ บั ติ ง าน
มีประสิทธิภาพ เพื่อสรางมาตรฐานการปฏิบัติงานที่มุงไปสูการบริหารอยางมีคุณภาพในที่สุด

กลุมบริหารงานบุคคล
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต 1

คูมือการปองกันปองกันผลประโยชนทับซอนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หนา ก

สารบัญ
หนา
ความหมายและคําจํากัดความ

1

การทุจริตและมูลเหตุของการทุจริต

2

ผลประโยชนทับซอน

2

ป1ยจัย 3 ประการ ที่กอใหเกิดความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและ
ผลประโยชนสวนรวม

4
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คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หนา ข

ผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน
(Conflict of interest)
ความหมายและคําจํากัดความ
ผลประโยชน์ ท บั ซ้อน หรื อการขัดกันของผลประโยชน์ (Conflict of interest) หมายถึ ง การใช้
อํานาจในการตัดสิ นใจที0 มีความขัดแย้งระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตัวหรื อพรรคพวก กับผลประโยชน์
ส่ วนรวม หรื อ สถานการณ์ ที0บุคคลผูด้ าํ รงตําแหน่ งอันเป็ นที0ไว้วางใจ เช่ น ผูด้ าํ รงตําแหน่ งทางการเมือง
ผูด้ าํ รงตําแหน่ งระดับสู งในองค์กร ผูป้ ระกอบวิชาชี พครู หรื อบุคคลที0มีบทบาทหลากหลายและบทบาท
เหล่านั<นก็เกิดขัดกันเอง เช่น ผูจ้ ดั การฝ่ ายขายอาจมีหน้าที0ปฏิ บตั ิงานด้วยความซื0 อสัตย์สุจริ ต และก็อาจมี
หน้าที0ในทางกตัญ@ูกตเวทีต่อญาติพี0นอ้ ง ที0เสนอขายสิ นค้าใด ๆ เป็ นต้น ต้องเลือกระหว่างผลประโยชน์
ส่ วนตัวกับผลประโยชน์ในวิชาชี พ ซึ0 งทําให้ตดั สิ นใจยากในอันที0 จะปฏิ บตั ิหน้าที0โดยปราศจากอคติได้
ขัดกันของผลประโยชน์น< ี สามารถเกิดขึ<นได้ แม้ไม่ส่งผลทางจริ ยธรรมหรื อความไม่เหมาะสมต่างๆและ
สามารถทําให้ทุเลาเบาบางลงได้ดว้ ยการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก
ผลประโยชน์ทบั ซ้อนเป็ นส่ วนหนึ0งของการเริ0 มทุจริ ต
คําว่า “ทุจริ ต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 1 (1) หมายถึ ง “เพื0อแสวงหาประโยชน์ที0มิ
ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรื อผูอ้ ื0น”
คําว่า “ทุจริ ตต่อตําแหน่ งหน้าที0” ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการป้ องกัน
และปราบปรามการทุจริ ต พ.ศ. 2542 มาตรา 4 “การปฏิบตั ิหรื อละเว้นการปฏิบตั ิอย่างใดในตําแหน่งหรื อ
ละเว้น การ ปฏิ บ ัติอย่างใดในพฤติ ก ารณ์ ที0 อาจทําให้ ผูอ้ ื0 น เชื0 อ ว่ามี ตาํ แหน่ งหรื อหน้าที0 ทั<งที0 ตนมิ ได้มี
ตําแหน่งหรื อหน้าที0น< นั หรื อใช้อาํ นาจในตําแหน่งหน้าที0 ทั<งนี< เพื0อแสวงหาประโยชน์ที0มิควรได้โดยชอบ
สําหรับตนเองหรื อผูอ้ ื0น”
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนู ญว่าด้วยการป้ องกันและปราบปรามการทุ จริ ต ระยะที0 2
(พ.ศ. 2556 -2560)
คอร์ รัปชัน0 คือ การใช้อาํ นาจที0ได้รับความไว้วางใจในทางที0ผดิ เพื0อประโยชน์ส่วนบุคคล
การทุ จริ ตคอร์ รัปชั0น คื อ การใช้อาํ นาจหรื ออิ ท ธิ พลในตําแหน่ งหน้าที0 ที0 ตนเองมี อยู่ เพื0 อเอื< อ
ประโยชน์ ให้แก่ตนเอง ญาติพี0นอ้ ง และพวกพ้อง

คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หนา 1

การทุ จริ ต คื อการดําเนิ นการบางอย่างที0 แสวงประโยชน์ แก่ ตนเองและพวกพ้องซึ0 งกฎหมาย
กําหนดให้เป็ น ความผิดและจะต้องถู กลงโทษตามที0 กฎหมายกําหนด และถื อได้ว่าเป็ นการกระทําที0ผิด
ศีลธรรมอีกทางหนึ0ง

การทุจริต
มูลเหตุสําคัญของการทุจริต
(1) เจ้าหน้าที0ขาดคุณธรรมและไม่ปฏิบตั ิตามจรรยาบรรณ
(2) ขาดกลไกในการลงโทษและการบังคับใช้กฎหมาย
(3) เจ้าหน้าที0ได้รับค่าตอบแทน หรื อเงินเดือนตํ0า ไม่สัมพันธ์กบั หน้าที0รับผิดชอบ
(4) สภาพการทางานเปิ ดโอกาสเอื< อ อํา นวยต่ อ การกระทํา ทุ จ ริ ต กระบวนการปฏิ บ ัติ ง าน
มีช่องโหว่

ระดับการทุจริต
1. การทุจริ ตทัว0 ไป
2. การทุจริ ตในระดับท้องถิ0น
3. การทุจริ ตในภาคเอกชน
4. การทุจริ ตในหน่วยงานราชการ
5. การทุจริ ตของนักการเมืองระดับชาติ

กลไกเพือ5 ป้ องกันการทุจริต
1. การสร้างความร่ วมมือระหว่างหน่วยงานและภาคส่ วนต่างๆ
2. พัฒนากฎหมายกฎระเบียบที0เกี0ยวข้องกับการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ต
3. ส่ งเสริ มสร้างพลังอํานาจทางสังคมให้ภาคประชาชนได้มีส่วนร่ วมในการต้านทุจริ ตมากขึ<น
4. การเสริ มสร้ างสังคมคุ ณ ธรรม ความดี สถาบันครอบครั ว สถาบันการศึ กษา ส่ วนราชการ
และสังคม โดยการสร้ างจิตสํานึ กสาธารณะ สร้างค่านิ ยมเชิ งบวก ลดการกระทําทุจริ ต มุ่งเน้นพัฒนา
จิตใจและไม่เชิดชูทางด้านวัตถุ

คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หนา 2

ผลประโยชน์ ทับซ้ อน
การกระทําทีอ5 ยู่ในข่ ายทีเ5 ป็ นผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน( Conflict of interest )
การรั บ ผล ป ระโยชน์ (Accepting Benefits) คื อก ารรั บ สิ น บ น ห รื อรั บ ของขวั ญ เช่ น
เป็ นเจ้าพนักงานสรรพากรแล้วรับเงิ นจากผูม้ าเสี ยภาษี หรื อเป็ นเจ้าหน้าที0จดั ซื< อแล้วไปรับไม้กอล์ฟจาก
ร้านค้า เป็ นต้น
การใช้อิทธิ พล (Influence Peddling) เป็ นการเรี ยกผลตอบแทนในการใช้อิทธิ พลในตําแหน่ง
หน้าที0เพื0อส่ งผลที0เป็ นคุณแก่ฝ่ายใด ฝ่ ายหนึ0งอย่างไม่เป็ นธรรม เป็ นต้น

ผลประโยชน์ ทบั ซ้ อนมีผลกระทบต่ อการปฏิบัติงานในระบบราชการ ได้ แก่
1. เป็ นบ่อเกิดการทุจริ ตประพฤติมิชอบ
2. สะท้อนการขาดหลักธรรมาภิบาล
3. เป็ นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ

รู ปแบบของผลประโยชน์ ทบั ซ้ อนแบ่ งออกเป็ น 7 รู ปแบบ
1. การรั บ ผลประโยชน์ ต่างๆ (Aeceptance of Benefit) เช่ น รั บ ของขวัญ เงิ น สนับ สนุ น เงิ น ที0
ลูกค้าของหน่วยงานบริ จาคให้
2. การทํา ธุ ร กิ จ กับ ตนเอง (Self Dealing) หรื อ เป็ นคู่ สั ญ ญากับ หน่ ว ยงานของตนเอง เช่ น
มีส่วนได้ส่วนเสี ยในสัญญาที0ทาํ กับหน่วยงานต้นสังกัด
3. การทํางานหลังออกจากตําแหน่ งหน้าที0 ส าธารณะหรื อหลังเกษี ยณไปแล้ว (Post Employ
ment) เช่น ลาออกจากหน่วยงานไปทางานในหน่วยงานที0ดาํ เนิ นธุ รกิจที0ตนเองเคยมีอาํ นาจควบคุมกํากับ
ดูแล
4. การทํางานพิ เศษ (Outside Employment or Moonlighting) เช่ นตั<งบริ ษ ทั ดําเนิ นการธุ รกิ จที0
แข่งขันหรื อรับงานจากต้นสังกัด
5. การรับรู ้ขอ้ มูลภายใน (Inside Information) เช่น ใช้ประโยชน์จากข้อมูลภายในเพื0อประโยชน์
ตนเอง
6. การใช้สมบัติของหน่ วยงานเพื0อประโยชน์ส่วนตัว (Using Employer s Property for Private
Usage) เช่น การนําทรัพย์สินของหน่วยงานไปใช้ส่วนตัว
7. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลื อกตั<งเพื0 อประโยชน์ ท างการเมื อง (Pork Barreling)
เช่น รัฐมนตรี เจ้าสังกัดอนุมตั ิโครงการไปลงในเขตพื<นที0เลือกตั<งตนเองเพื0อใช้หาเสี ยง รวมถึงใส่ ชื0อตนเอง
ในฐานะรัฐมนตรี สมาชิ กสภาผูแ้ ทนราษฎร สมาชิ กสภาองค์กรบริ หารส่ วนจังหวัด เพื0อแสดงความเป็ น
เจ้าของทรั พ ย์สิ น สาธารณะ เช่ น ถนนที0 พ ัก รอรถประจํา ทาง อ่ า งเก็ บ นํ<า สวนสาธารณะ ทั<ง นี< เพื0 อ
ประโยชน์ทางการเมืองของตน
คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หนา 3

ปัจจัย 3 ประการ ที5ก่อให้ เกิดความขัดแย้ งกันระหว่ างผลประโยชน์ ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ ส่วนรวม
1. บุคคลดํารงตําแหน่งของรัฐที0ตอ้ งรับผิดชอบต่อประโยชน์สาธารณะ
2. เกิดภาวะผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาแทรกแซงการตัดสิ นใจหรื อการใช้ดุลพินิจ
3. เกิดการตัดสิ นใจเพื0อประโยชน์ส่วนตนมากกว่าส่ วนรวม

การฉ้ อราษฎร์ บังหลวง (Corruptionป )
1. พฤติกรรมหรื อการกระทํา ไม่กระทําตามกฎหมายที0กาํ หนดไว้ (Nonfeasance)
2. การกระทําที0นอ้ ยกว่าหรื อไม่ดีเท่าที0กฎหมายระบุไว้ (Malfeasance)
3. การกระทําเกินหรื อมากกว่าที0กฎหมายกําหนดไว้ (Overfeasance)
4. เคารพยําเกรงคนรวยคนมีอาํ นาจมากกว่าคนดี (Misfeasance)

ข้ าราชการประจํากับกิจกรรมทีม5 คี วามเสี5 ยง
1. การนําข้อมูลลับ/ข้อมูลภายในมาใช้ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรื อพวกพ้อง
2. หัวหน้าหน่วยงานซึ0 งครอบครัวประกอบธุ รกิจรับเหมาก่อสร้างแต่งตั<งให้ญาติ/คนสนิ ท/คนที0
มีความสัมพันธ์ฉนั ญาติข< ึนเป็ นผูอ้ าํ นวยการกองพัสดุ
3. การช่วยญาติมิตรหรื อคนสนิทให้ได้งานในหน่วยงานที0ตนมีอาํ นาจ
4. การรั บ ผลประโยชน์ ห รื อ การเรี ย กร้ อ งสิ0 ง ตอบแทน จากการปฏิ บ ัติ ง านในหน้ า ที0 ค วาม
รับผิดชอบ
5. การรับงานนอกหรื อการทําธุ รกิจที0เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน่วยงาน
6. การทํางานหลังเกษียณให้กบั หน่วยงานที0มีผลประโยชน์ขดั กับหน่วยงานต้นสังกัดเดิม
7. การนํารถราชการไปใช้ในกิจธุ ระส่ วนตัวและในหลายกรณี มีการเบิกค่าน้ามันด้วย
8. การนําบุคลากรของหน่วยงานไปใช้เพื0อการส่ วนตัว
9. การรับงานจากภายนอกจนกระทบต่อการปฏิบตั ิหน้าที0ประจํา

การให้ การรับของขวัญและผลประโยชน์
หลักการและแนวคิดนี<สามารถประยุกต์ใช้ประกอบการดําเนินการตามนโยบายการให้และรับ
ของขวัญ และผลประโยชน์ของข้าราชการพลเรื อนและเจ้าหน้าที0ภาครัฐ ในประมวลจริ ยธรรมข้าราชการ
พลเรื อ น ข้อ บัง คับ ว่า ด้วยจรรยาข้าราชการของส่ วนราชการตามพระราชบัญ ญัติ ระเบี ย บข้าราชการ
พลเรื อ น พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต แห่ ง ชาติ
เรื0 องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื0นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที0ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
เนื0 องจากความเชื0 อถื อไว้วางใจ ของประชาชนต่ อการปฏิ บ ตั ิ งานของข้าราชการและเจ้าหน้าที0 ภาครั ฐ
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ว่าจะต้องตัดสิ นใจและกระทําหน้าที0 โดยยึด ผลประโยชน์สาธารณะเป็ นหลักปราศจากผลประโยชน์ส่วน
บุ ค คล หากข้าราชการและเจ้าหน้าที0 ภาครั ฐคนใดรั บ ของขวัญ และผลประโยชน์ ที0 ท าํ ให้มีอิทธิ พ ลต่ อ
การตัดสิ นใจ และการกระทําหน้าที0 ถื อว่าเป็ นการประพฤติ มิ ช อบ ย่อมทําลายความเชื0 อถื อไว้วางใจ
ของประชาชน กระทบต่อความถู กต้องชอบธรรมที0 องค์กรภาครัฐยึดถื อในการ บริ หารราชการรวมทั<ง
กระทบต่อกระบวนการปกครองในระบอบประชาธิ ปไตย

การรับของขวัญและประโยชน์ อนื5 ใด
ของขวัญ และประโยชน์ อื0 น ใด หมายถึ ง สิ0 งใด ๆ หรื อ บริ ก ารใด ๆ (เงิ น ทรั พ ย์สิ น สิ0 งของ
บริ การหรื ออื0นๆ ที0มีมูลค่า) ที0ขา้ ราชการและเจ้าหน้าที0ภาครัฐให้และหรื อได้รับที0นอกเหนื อจากเงินเดื อน
รายได้ และผลประโยชน์จากการจ้างงานในราชการปกติ
ของขวัญและผลประโยชน์อื0นใด สามารถตีค่าตีราคาเป็ นเงิน หรื ออาจไม่สามารถตีค่าตีราคาได้
ของขวัญ ที0 ส ามารถคิ ด ราคาได้ (Tangible gifts) หมายรวมถึ ง สิ น ค้า บริ โ ภค ความบัน เทิ ง
การต้อนรับ ให้ที0พกั การเดิ นทาง อุปกรณ์ เครื0 องใช้ เช่ น ตัวอย่างสิ นค้า บัตรของขวัญ เครื0 องใช้ส่วนตัว
บัตรกํานัล บัตรลดราคาสิ นค้าหรื อบริ การ และเงิน เป็ นต้น
ของขวัญ และประโยชน์ อื0 น ใดที0 คิ ด เป็ นราคาไม่ ไ ด้ (Intangible gifts and benefits) หมายถึ ง
สิ0 ง ใด ๆ หรื อ บริ ก ารใด ๆ ที0 ไ ม่ ส ามารถคิ ด เป็ นราคาที0 จ ะซื< อ ขายได้ อาทิ เช่ น การให้ บ ริ ก ารส่ ว นตัว
การปฏิบตั ิดว้ ยความชอบส่ วนตน การเข้าถึงประโยชน์ หรื อการสัญญาว่าจะให้หรื อการสัญญาว่าจะได้รับ
ประโยชน์มากกว่าคนอื0น ๆ

ข้ อเสนอแนะในการพิจารณาเกียวกับการให้ การรับของขวัญและหรื อผลประโยชน์ อืนใด
ในทางปฏิบัติ
การจะรับของขวัญและหรื อผลประโยชน์ใด ๆ มีหลักปฏิบตั ิที0ใช้ในการตัดสิ นใจว่าจะรับ
หรื อไม่รับของขวัญและหรื อผลประโยชน์ คือ
1. ตามหลักการทางจริ ยธรรมแม้ว่าเราจะไม่ควรรับ แต่มีหลายโอกาสที0เราไม่สามารถปฏิเสธ
ได้ หรื อเป็ นการรับในโอกาสที0เหมาะสมตามขนบธรรมเนี ยมประเพณี วัฒนธรรมหรื อให้กนั ตามมารยาท
ที0ปฏิบตั ิกนั ในสังคม อย่างไรก็ตาม มีหลายโอกาสที0ไม่เป็ นการเหมาะสมอย่างยิง0 ที0จะรับ
1.1) ถ้าเป็ นการให้เงิน จะต้องปฏิเสธ ไม่วา่ จะเป็ นโอกาสใด ๆ การรับเงินสดหรื อสิ0 งใด ๆ
ที0สามารถเปลี0ยนกลับมาเป็ นเงิน เช่น ล็อตเตอรี0 หุ น้ พันธบัตร เป็ นการฝ่ าฝื นประมวลจริ ยธรรม และอาจ
เข้าข่ายการรับสิ นบน
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การถูกเสนอสิ0 งใดๆ นอกเหนื อจากเงิ นนั<น สิ0 งที0ควรนํามาเป็ นเหตุผลในการตัดสิ นใจ
คือ
- ทําไมเขาจึ งเสนอให้ เช่ น ให้ แทนคําขอบคุ ณ การเสนอให้ มี ผ ลต่ อการตั ดสิ นใจ
ในการปฏิ บัติตนหรื อไม่
- ความประทับใจต่ อของขวัญและหรื อผลประโยชน์ ที+จะส่ งผลต่ อการปฏิ บัติในอนาคต
ถ้าหากได้ปฏิ บตั ิ งานอยู่ในกลุ่ มเสี0 ยง อ่อนไหว หรื ออยู่ในข่ายที0 ตอ้ งได้รับความไว้วางใจเป็ นพิเศษ เช่ น
งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจสอบคุ ณ ภาพต่ าง ๆ การจัด ซื< อจัด จ้าง การออกใบอนุ ญ าตหรื อ
การอนุมตั ิ/อนุญาตต่าง ๆ จะต้องปฏิบตั ิตามนโยบายและหลักจริ ยธรรมเรื0 องนี<มากกว่าบุคคลกลุ่มอื0น ๆ
1.2) การรั บ ก่ อ ให้ เกิ ด การขัด แย้ง ระหว่า งผลประโยชน์ ส่ ว นตนและส่ ว นรวมหรื อ ไม่
หากการรั บ ก่ อ ให้ เกิ ด ความขั ด แย้ง ระหว่ า งผลประโยชน์ ส่ วนตนและผลประโยชน์ ส าธารณะ
แล้วผลประโยชน์ส่วนตนที0ได้รับกลายเป็ นมีอิทธิ พลต่อการปฏิบตั ิหน้าที0ราชการ หรื อก่อให้เกิดข้อสงสัย
ต่อสาธารณชนว่าเป็ นการประพฤติโดยมิชอบ
การขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่ วนรวม เป็ นตัวกระตุ น้ ให้เกิ ดการประพฤติ มิ
ชอบ และการทุ จ ริ ต คอร์ รั ป ชั0 น ในแต่ ล ะส่ วนราชการควรกํา หนดนโยบายการรั บ ของขวั ญ และ
ผลประโยชน์ ของตนเอง โดยส่ วนราชการที+ อยู่ในกลุ่มปฏิ บัติหน้ าที+ ที+เสี+ ยงต่ อการประพฤติ มิชอบ ควร
กําหนดนโยบายด้ านนี /อย่ างเคร่ งครั ดมากกว่ าหน่ วยงานอื+ น ๆ หลักการการปฏิ บตั ิ งานในภาครั ฐอยู่บน
พื<นฐานที0วา่ “การกระทําและการตัดสิ นใจใด ๆ จะต้องกระทําด้วยความเป็ นกลาง ปราศจากการมีส่วนได้
ส่ วนเสี ยในการให้บริ การ และปกป้ องผลประโยชน์ของสังคมไทยโดยรวม”
ดังนั<น องค์ก รหรื อบุ คคลใด ๆ ไม่ ค วรใช้ข องขวัญ หรื อผลประโยชน์ ม าแสวงหาความชอบ
ผลประโยชน์ให้กบั องค์กรของตนหรื อตนเอง เหนือองค์กรหรื อบุคคลอื0น ทําให้เกิดความสั0นคลอนความ
เชื0 อถื อไว้วางใจที0 ป ระชาสั งคมมี ต่อภาครั ฐ และทําให้ เกิ ดความไม่ เป็ นธรรมในสั งคมประการสําคัญ
สมาชิ กทั<งหมดในสังคมต้องได้รับการปฏิบตั ิอย่างเป็ นธรรม ภายใต้ระบอบประชาธิ ปไตย ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที0 ภาครั ฐมี พ นั ธะผูก พันที0 จะต้องปฏิ บ ตั ิ งานอย่างเป็ นธรรมโดยกระทําและแสดงออกโดยยึด
มาตรฐานความโปร่ งใส ความพร้อมรับผิดชอบ และแสดงพฤติกรรมที0ถูกต้อง เที0ยงธรรม ตลอดเวลาที0มี
อาชี พ รั บ ข้าราชการไม่ ว่าของขวัญ และหรื อผลประโยชน์ น< ัน จะมี ค่าเพี ย งเล็ ก น้อยก็ ไ ม่ ค วรรั บ เพราะ
ก่อให้เกิดความรู ้สึกผูกพันหรื อพันธะกับผูใ้ ห้ และอาจก่อให้เกิดความเสื0 อมศรัทธาต่อประชาชน
x. การรายงานการรับของขวัญและหรื อผลประโยชน์ ตัดสิ นจากหลักการต่อไปนี<
2.1) ธรรมชาติ ข องผู ้ใ ห้ : พิ จ ารณาตามกฎหมาย กฎระเบี ย บที0 เกี0 ย วข้อ ง เช่ น ประกาศ
คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติ รวมทั<งนโยบายของหน่วยงาน เช่น การห้ามรับ
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ของขวัญหรื อประโยชน์จากคู่สัญญา/องค์กรหรื อบุคคลที0กาํ ลังจะมาทําการค้า การสัญญาว่าจะให้หรื อรับ
กับ องค์ก รหรื อบุ ค คลที0 จะขอทําใบอนุ ญ าตหรื อรั บ การตรวจสอบด้านต่ าง ๆ หน่ วยงานควรกําหนด
นโยบายด้านนี< ให้เคร่ งครัดและมี กระบวนการที0 ช่วยให้ขา้ ราชการและเจ้าหน้าที0 ภาครัฐสามารถจัดการ
เรื0 องนี<ได้อย่างเหมาะสม การรายงานการรับของขวัญและหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ต้องมีการลงทะเบียนรับ
อย่างเป็ นทางการ
2.2) บทบาทหน้ า ที0 ใ นองค์ก ร ถ้าข้า ราชการนั<น ๆ ทํางานในขอบข่ ายที0 อ่ อ นไหวและ
ต้องการความเชื0 อถื อไว้วางใจเป็ นพิ เศษ และหรื อกลุ่ มที0 เกี0 ยวกับ การได้ป ระโยชน์ ห รื อเสี ยประโยชน์
ทั<งจากระดับองค์กร และระดับบุคคล อาทิเช่น งานตรวจสอบ งานจัดซื<อจัดจ้าง การให้ใบอนุญาต/
ยึดใบอนุ ญาต ควรให้มีความเที0ยงธรรม และจะไม่ถูกตั<งข้อสงสัย แม้วา่ หน่ วยงานมิได้กาํ หนดนโยบาย
เกี0 ยวกับการห้ามรั บของขวัญหรื อผลประโยชน์ใด ๆ และมิ ได้กาํ หนดให้รายงานการรับของขวัญและ
ผลประโยชน์ ก็ควรดํารงความถูกต้องด้วยการรายงานหรื อปฏิเสธที0จะรับของขวัญและหรื อผลประโยชน์
นั<น ๆ
หลักการการกําหนดว่าของขวัญและผลประโยชน์อื0นใดควรต้องรายงานหรื อไม่ ควรจะต้องให้
องค์กรเก็บรักษาไว้หรื อไม่ หรื อควรตกเป็ นของข้าราชการ ให้เที ยบกับค่าตามราคาตลาดโดยต้องมีค่า
น้อยกว่า 3,๐๐๐ บาท ทั<ง นี< ให้ ป ฏิ บ ัติต ามประกาศคณะกรรมการป้ องกัน และปราบปรามการทุ จ ริ ต
แห่งชาติ เรื0 องหลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื0นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที0ของรัฐ พ.ศ.
๒๕๔๓
ของขวัญ ทั<ง หมดที0 มี ค่ า ทางวัฒ นธรรมหรื อ ประวัติ ศ าสตร์ เช่ น งานศิ ล ปะ พระพุ ท ธรู ป
เครื0 องประดับ โบราณ แม้จะมีขนาดเล็กหรื อเป็ นเรื0 องเล็กน้อย ของขวัญนั<น ๆ ย่อมเป็ นทรัพย์สินของ
องค์กร ไม่วา่ จะมีค่าราคา เท่าใด
ของขวัญหรื อผลประโยชน์ที0ได้รับเมื0อเที ยบกับราคาตลาด มีค่าน้อยกว่า 3,๐๐๐ บาท ไม่ตอ้ ง
รายงานและ อาจเก็บเป็ นของตนเองได้

แนวพิจารณาในทางปฏิบัติในการรับของขวัญหรือผลประโยชน์ ใด
ของขวัญ หรื อผลประโยชน์ ใด ๆ เมื0 อเที ย บกับ ราคาตลาดมี ค่ าเกิ น 3,๐๐๐ บาท ต้องรายงาน
หน่วยงานและลงทะเบียนไว้
ถ้าของขวัญหรื อผลประโยชน์ที0มีค่าทางการตลาด ระหว่าง 3,001 – 15,000 บาท และเจ้าหน้าที0
มีความจําเป็ นต้องรับ ให้องค์กรโดยหัวหน้าส่ วนราชการตัดสิ นว่า สมควรให้ขา้ ราชการหรื อเจ้าหน้าที0ของ
รัฐคนนั<น ๆ รับทรัพย์สินดังกล่าวหรื อไม่
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ถ้า ของขวัญ หรื อ ผลประโยชน์ ที0 มี ค่ า ทางการตลาดมากกว่ า 15,000 บาท ให้ ส่ ง มอบเป็ น
ทรั พ ย์สิ น ขององค์ก ร เพื0 อ ใช้ป ระโยชน์ ส าธารณะและหรื อตามความเหมาะสม องค์ก รอาจพิ จารณา
อนุ ญาตให้ขา้ ราชการหรื อเจ้าหน้าที0 ของรัฐผูน้ < นั เก็บรักษาของไว้เป็ นกรณี ไป เช่ น ของขวัญในการย้าย
หน่วยงานในขณะดํารงตําแหน่งเดิม ของขวัญในโอกาสเกษียณอายุราชการหรื อลาออกจากงาน ของขวัญ
หรื อผลประโยชน์ที0เพื0อนร่ วมงานให้เมื0อเจ็บป่ วย
ถ้าในปี งบประมาณใด ๆ คุณค่ารวมของขวัญและหรื อผลประโยชน์ที0ได้รับจากผูใ้ ห้คนเดียวกัน
กลุ่ ม เดี ยวกัน หรื อผูใ้ ห้ มี ความสั ม พันธ์ ก ันหลาย ๆ ครั< ง เมื0 อรวมกัน ทั<งปี มี ค่ามากกว่า 3,000 บาทต้อง
รายงานของขวัญหรื อผลประโยชน์แต่ละอย่างที0ได้รับ
ถ้าในปี งบประมาณใด ๆ ได้ของขวัญและหรื อผลประโยชน์จากผูร้ ับบริ การ แม้จะต่างคนต่าง
กลุ่ม เพื0อเป็ นการขอบคุ ณในการให้บริ การที0ดี แต่เมื0อรวมกันแล้วมี ค่ามากกว่าสามพันบาทต้องรายงาน
ของขวัญหรื อผลประโยชน์แต่ละอย่างนั<น
ของขวัญและหรื อผลประโยชน์ใด ๆ ที0 ได้รับเพื0อเป็ นการขอบคุ ณ จากผูร้ ับบริ การ (ประชาชน
องค์กรเอกชน) ที0ได้อย่างสมํ0าเสมอ บ่อยครั<ง อาจทําให้เกิดข้อสงสัยจากประชาชนว่ามีอิทธิ พลบิดเบือน
ก่อให้เกิ ดอคติ ในการให้บริ การของข้าราชการหรื อเจ้าหน้าที0 ภาครัฐ หรื ออาจก่ อให้เกิ ดความรู ้ สึกชอบ
และคาดหวังว่าจะได้รับของขวัญและหรื อผลประโยชน์เมื0อมีผมู ้ ารับบริ การ ควรปฏิเสธการรับ
เงินสดหรื อสิ0 งใด ๆ ที0สามารถเปลี0ยนเป็ นเงินได้ เช่น หุ ้น พันธบัตร ล็อตเตอรี0 จะต้องปฏิเสธไม่
รับไม่วา่ จะอยูใ่ นสถานการณ์ใด ๆ

การเก็บรักษาไว้ เองได้ หรือไม่
1. ปกติสามารถเก็บรักษาไว้เอง หากมีค่าไม่เกิน 3,000 บาท
2. หากมี ราคาทางการตลาดระหว่าง 3,001 – 15,000 บาท ส่ วนราชการต้องพิ จารณาตัดสิ นว่า
ข้าราชการหรื อเจ้าหน้าที0ภาครัฐนั<น ๆ จะเก็บไว้เองได้หรื อไม่
3. หากราคามากกว่า 15,000 บาท จะต้องให้เป็ นทรัพย์สินของส่ วนราชการ และส่ วนราชการ
พิจารณาตัดสิ นว่าจะใช้ประโยชน์อย่างไร
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กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ เกีย5 วกับการป้ องกันการทุจริต
และผลประโยชน์ ทับซ้ อน
1. ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื5 อ ง หลัก เกณฑ์ ก ารรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื5น ใด
โดยธรรมจรรยาของเจ้ าหน้ าทีข5 องรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๑๐๓)
ข้อ 5) เจ้าหน้าที0ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื0นใดโดยธรรมจรรยาได้ดงั ต่อไปนี<
(1) จากญาติ ซึ0 งให้โดยเสน่หาตามจํานวนที0เหมาะสมตามฐานานุ รูป
(2) จากบุ ค คลอื0 น ราคาหรื อมู ล ค่าในการรั บ จากแต่ล ะบุ ค คล แต่ ละโอกาสไม่ เกิ น
สามพันบาท การรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื0นที0มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท โดยมีความจาเป็ นต้องรับ
เพื0อรักษาไมตรี มิตรภาพ ต้องแจ้งผูบ้ ริ หารสู งสุ ดของหน่วยงานโดยทันทีที0สามารถกระทําได้
2. ระเบียบสานักนายกรั ฐมนตรี ว่าด้ วยการเรี5 ยไรของหน่ วยงานของรั ฐ พ.ศ. ๒๕๔๔
ข้อ 22) เจ้าหน้าที0 ของรัฐที0 เข้าไปมี ส่วนเกี0 ยวข้องกับการเรี0 ยไรของบุ คคลหรื อนิ ติบุคคลที0
ได้รับอนุ ญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี0 ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการเรี0 ยไรซึ0 งมิใช่หน่วยงานของรัฐ
จะต้องไม่กระทําการดังต่อไปนี<
(1) ใช้หรื อแสดงตําแหน่งหน้าที0ให้ปรากฏในการดําเนิ นการเรี0 ยไรไม่วา่ จะเป็ นการ
โฆษณาด้วยสิ0 งพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์ หรื อสื0 ออย่างอื0นหรื อด้วยวิธีการอื0นใด
(2) ใช้ สั0ง ขอร้อง หรื อบังคับให้ผใู ้ ต้บงั คับบัญชา หรื อบุคคลใดช่วยทําการเรี0 ยไรให้
หรื อกระทําในลักษณะให้ผูน้ < ันอยู่ในภาวะจํายอมไม่สามารถปฏิ เสธ หรื อหลี กเลี0 ยงที0 จะไม่ช่วยทําการ
เรี0 ยไรไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
การฝ่ าฝื นนโยบายว่าด้วยการรับของขวัญหรื อผลประโยชน์น< นั ตามประมวลจริ ยธรรมอาจถูก
ลงโทษตักเตื อน ตัดเงิ นเดื อน จนกระทัง0 ถึ งไล่ ออก ขึ<นกับความร้ ายแรงของการฝ่ าฝื น นอกจากนั<นหาก
การรับของขวัญหรื อผลประโยชน์น< ัน ๆ เข้าข่ายการรับสิ นบน ฉ้อฉล ทุ จริ ต และสามารถพิสูจน์ ได้ว่า
ข้าราชการและหรื อเจ้าหน้าที0 ภาครั ฐนั<น ๆ รั บ ของขวัญ หรื อผลประโยชน์ ซ0 ึ งมี ผ ลต่ อความเป็ นธรรม
ก่อให้เกิดผลประโยชน์แก่ผใู ้ ห้โดยมิชอบ หากถูกตัดสิ นว่าผิดจริ ง ผูม้ ีส่วนเกี0ยวข้องทุกคนอาจมีส่วนร่ วม
ในการรับโทษทางอาญาด้วย โดยโดยกําหนดโทษจําคุกไว้ ไม่เกิน 3 ปี หรื อ ปรับไม่เกิน 6,000 บาท หรื อ
ทั<งจําทั<งปรับ
3. ประมวลจริยธรรมข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตามที0 รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช 2550 มาตรา 279 กํา หนดให้
มาตรฐานทางจริ ยธรรมและจรรยาของผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรื อเจ้าหน้าที0ของรัฐแต่ละ
ประเภทให้ เป็ นไปตามประมวลจริ ย ธรรมที0 ก ํา หนดขึ< น ซึ0 งสํ านัก งานการตรวจเงิ น แผ่น ดิ น แจ้ง ให้
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ดําเนินการจัดทําประมวลจริ ยธรรม
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ของข้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาให้ เป็ นไปตามค่ า นิ ย มหลัก (Core Value) 9 ประการ
ของมาตรฐานจริ ยธรรมสํ าหรั บ ผูด้ าํ รงตํา แหน่ ง ทางการเมื องและเจ้าหน้าที0 ข องรั ฐ ตามที0 ผูต้ รวจการ
แผ่นดินให้คาํ แนะนําให้หน่วยงานทั<งหลายถือปฏิบตั ิ
จากความเป็ นมาดังกล่าว สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้จดั ทําประมวลจริ ยธรรมและจรรยาข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษาไว้ โดยสรุ ปดังนี<
หมวด 3) ค่ านิยมหลักของข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ข้อ 4) บุคคลผูด้ ารงตําแหน่งข้าราชการทุกตําแหน่งมีหน้าที0ดาํ เนิ นการให้เป็ นไป
ตามกฎหมายคุ ณ ธรรมจริ ยธรรม อํานวยความสะดวกและให้บริ การแก่ ประชาชนและผูเ้ รี ยนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยต้องยึดมัน0 ในค่านิยมหลัก ดังนี<
(1) ยึดมัน0 ในคุ ณ ธรรมจริ ยธรรม มี ความศรัทธาและปฏิ บตั ิ ตนตามหลัก
ศาสนาตามที0ตนนับถือ
(2) ยึดมัน0 ในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รง
เป็ นประมุขและจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ ด้วยความบริ สุทธิ•ใจ
(3) ต้ อ งแยกเรื0 องส่ วนตั ว ออกจากตํ า แหน่ ง หน้ า ที0 แ ละต้ อ งยึ ด ถื อ
ประโยชน์ของผูเ้ รี ยนและประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติเหนื อกว่าประโยชน์ส่วนตน หรื อส่ วนกลุ่ม
(4) มีจิตสานึกที0ดี และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที0 เสี ยสละ ปฏิบตั ิหน้าที0
ด้วยความรวดเร็ ว โปร่ งใสและสามารถตรวจสอบได้
(5) ยึดมัน0 ในหลักนิติธรรม ยืนหยัดกระทําในสิ0 งที0ถูกต้อง เป็ นธรรม และ
ชอบด้วยกฎหมาย
(6) มีความซื0 อสัตย์สุจริ ต ละเว้นการแสวงหาประโยชน์ที0มิชอบโดยอาศัย
ตําแหน่ งหน้าที0 ไม่กระทําการอันเป็ นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และ
ไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
(7) ปฏิบตั ิหน้าที0ดว้ ยความถูกต้อง เที0ยงธรรม เป็ นกลางทางการเมือง
ให้บริ การแก่ผเู ้ รี ยนและประชาชนโดยมีอธั ยาศัยที0ดีและไม่เลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรม
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การป้ องกันผลประโยชน์ ทบั ซ้ อนของสํ านักงานเขตพืนQ ทีก5 ารศึกษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต S
เพื0 อ ไม่ ใ ห้ มี ผ ลประโยชน์ ท ับ ซ้ อ นในการปฏิ บ ั ติ ห น้ า ที0 แ ละป้ องกัน ความเสี0 ยงที0 จ ะเกิ ด
ผลประโยชน์ ท บั ซ้อนอย่างมี ป ระสิ ท ธิ ภาพ สํานักงานเขตพื<นที0 ก ารศึ ก ษาประถมศึ กษาราชบุ รี เขต €
จึงกําหนดให้มีมาตรการเกี0ยวกับการป้ องกันปั จจัยที0จะเกิดความเสี0 ยงดังต่อไปนี<

S. การป้ องกันปัจจัยเสี5 ยงด้ านกระบวนการจัดซืQอจัดจ้ างไม่ เป็ นไปตามระเบียบ
€.€ ให้ ข ้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาปฏิ บ ัติ ต ามระเบี ย บ หลัก เกณฑ์ แ ละ
แนวทางการจัดซื<อจัดจ้างโดยเคร่ งครัด
€.x ให้ข ้าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผูร้ ั บ ผิดชอบด้านการจัดซื< อจัดจ้างจัดทํา
รายงานสรุ ป การจัด ซื< อ จัด จ้า งรายไตรมาสและเสนอให้ ผู ้อ าํ นวยการสํ า นั ก งานเขตพื< น ที0 ก ารศึ ก ษา
ประถมศึกษาราชบุรี เขต € ทราบทุกครั<ง
€.• ให้ ข ้า ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาผูป้ ฏิ บ ัติง านด้า นการจัดซื< อ จัดจ้างต้อ ง
รับรองว่าไม่มีความเกี0ยวข้องกับผูเ้ ข้าเสนองานจ้าง

T. ปัจจัยเสี5 ยงด้ านการใช้ อาํ นาจหน้ าทีเ5 รียกรับผลประโยชน์ /การให้ และการรับ
ของขวัญสิ นนําQ ใจเพือ5 หวังความก้าวหน้ า
T.S ให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบตั ิตามมาตรการป้ องกันและแก้ไขปั ญหา
การทุจริ ตของสํานักงานเขตพื<นที0การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต € อย่างเคร่ งครัด
x.x ให้ ขา้ ราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาปฏิ บ ตั ิ ตามกฎ ระเบี ยบ แนวปฏิ บ ตั ิ เรื0 อง
การรับของขวัญหรื อสิ นนํ<าใจอย่างเคร่ งครัด
x.• ให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิ บตั ิตามคู่มือผลประโยชน์ทบั ซ้อนของ
สํานักงานเขตพื<นที0การศึกษาประถมศึกษาราชบุรี เขต €

V. ปัจจัยเสี5 ยงด้ านการเบิกจ่ ายงบประมาณทีไ5 ม่ ถูกต้ องตามระเบียบ
•.€ ให้ ข ้า ราชการครู แ ละบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาปฏิ บ ัติ ต ามระเบี ย บการเบิ ก จ่ า ยเงิ น
เงินงบประมาณอย่างเคร่ งครัด
•.x ให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบตั ิตามหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิเกี0ยวกับการ
ร้องเรี ยน ละเว้นการประพฤติปฏิบตั ิหน้าที0โดยมิชอบอย่างเคร่ งครัด

คูมือการปองกันผลประโยชนทับซอนในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา

หนา 11

4. ปัจจัยเสี5 ยงด้ านการเอือQ ประโยชน์ ต่อพวกพ้องในการจัดซืQอจัดจ้ าง
‚.€ ให้ ข ้าราชการครู และบุ ค ลากรทางการศึ ก ษาปฏิ บ ัติ ต ามนโยบายสร้ า งความโปร่ ง ใส
คุณธรรมจริ ยธรรม โดยให้ยดึ ถือปฏิบตั ิอย่างเคร่ งครัด
‚.x ให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษายึดถือประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบตั ิ เกี0ยวกับ
ข้อร้องเรี ยนละเว้นการทุจริ ตและการประพฤติปฏิบตั ิมิชอบ
‚.• ให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาปฏิบตั ิตามคู่มือผลประโยชน์ทบั ซ้อน
‚.‚ ให้ขา้ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษามีส่วนร่ วมในการดําเนินการป้ องกัน ปรามการ
ทุจริ ตและประพฤติมิชอบ ให้ครอบคลุมและทัว0 ถึง เพื0อร่ วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดําเนิ นการ
สร้างจิตสํานึกให้เจ้าหน้าที0ทุกคนรังเกียจการทุจริ ตทุกรู ปแบบ
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