
 
 

 

รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน  
ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ออนไลน์ 

(Integrity and Transparency Assessment Online) 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
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  การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and 
Transparency Assessment : ITA) ประจำปีงบประมาณ พงศ. 2563  มีเจตนารมณ์มุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐ
กลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐกลุ่มเป้าหมายได้รับทราบระดับ
คุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานตนเองและนำข้อมูลผลการประเมิน รวมทั้งข้อเสนอแนะไปปรับใช้ในการ
พัฒนาและยกระดับการดำเนินงานของหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม เพ่ือแสดงให้เห็นถึงความพยายามของหน่วยงาน
ภาครัฐในการขับเคลื่อนมาตรการเชิกบวกด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รวมทั้งสะท้อนถึงความตั้งใจ
ชองหน่วยงานในการยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานตามหลักธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เป็นที่
ประจักษ์ต่อสาธารณะทั้งในระดับชาติและระดับสากล 
  รายงานการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ฉบับนี้  ประกอบด้วยผลคะแนนจากตัวชี้วัดทั้ง 10 ตัวชี้วัด ได้แก่ (1)  การปฏิบัติหน้าที่ (2) การใช้
งบประมาณ (3) การใช้อำนาจ  (4) การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ (5) การแก้ไขปัญหาการทุจริต (6) คุณภาพ
การดำเนินงาน (7) ประสิทธิภาพการสื่อสาร (8) การปรับปรุงระบบการทำงาน (9) การเปิดเผยข้อมูล และ (10) 
การป้องกันการทุจริตโดยประเมินผลจากการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน ( Internal) การรับรู้ของผู้รับบรกิาร 
ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) และการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน (Open Data) ซึ่งผลคะแนนครั้งนี้จะสะท้อนให้เห็นการปฏิบัติงานของหน่วยงานในรอบปีงบประมาณ 
พ.ศ.2563 
  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ผลการประเมิน
ครั้งนี้  จะช่วยสนับสนุน ส่งเสริม และยกระดับคุณธรรมความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐได้
อย่างมีประสิทธิภาพ ทุกหน่วยงานได้ร่วมกันขับเคลื่อนการดำเนินงานภาครัฐภายใต้กรอบธรรมภิบาล และประการ
สำคัญ คือ ได้มีบทบาทในการผลักดันกลไกในการป้องกันการทุจริตของประเทศ ซึ่งจะสามารถสะท้อนภาพลักษณ์
เชิงบวกให้กับหน่วยงานภาครัฐ และส่งผลต่อการยกระดับค่าดัชนีการรับรู้การทุจริต (Corruption Perception 
Index : CPI) ของประเทศไทยให้มีอันดับและผลคะแนนที่ดียิ่งขึ้นต่อไป 
 
     สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
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สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (สำนักงาน ป.ป.ช.) ได้พัฒนา 
เครื่องมือการประเมินเชิงบวกเพื่อเป็นมาตรการป้องกันการทุจริต และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้
หน่วยงานภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม และเป็นกลไกในการสร้างความตระหนักให้หน่วยงาน
ภาครัฐมีการดำเนินงานอย่างโปร่งใสและมีคุณธรรม โดยใช้ชื่อว่า “การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)” ปัจจุบันการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ได้ถูกกำหนดเป็นกลยุทธ์ที่สำคัญของยุทธศาสตร์
ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) ซึ่งถือเป็นการยกระดับให้เป็น
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐให้เป็น “มาตการป้องกันการทุจริตเชิง
รุก” ที่หน่วยงานภาครัฐทั่วประเทศจะต้องดำเนินการ โดยมุ่งหวังให้หน่วยงานภาครัฐที่เข้ารับการการประเมินได้
รับทราบผลการประเมินและแนวทางในการพัฒนาและยกระดับหน่วยงานในด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
ดำเนินงานได้อย่างเหมาะสม 

 

  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื ้นที่
การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ในภาพรวมระดับประเทศ จากการประเมินสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา ทั้งสิ้น 225 เขต ได้คะแนนเฉลี่ยร้อยละ 96.35  ซึ่งถือว่ามีคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน
อยู่ใน ระดับ AA  
  เมื่อพิจารณาตามตัวชี้วัดพบว่า ตัวชี้วัดคุณภาพการดำเนินงาน , ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน ,
ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสือสาร ,ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต ได้คะแนน 100  คะแนน  รองลงมาคือ ตัวชี้วัดการ
ปฏิบัติหน้าที่  ได้คะแนน  96.57  คะแนน  ตัวชี้วัดการใช้อำนาจ ได้คะแนน 96.00  คะแนน  ตัวชี้วัดการแก้ไข
ปัญหาการทุจริต ได้คะแนน  94.23  คะแนน   ตัวชี้วัดการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  ได้คะแนน  92.81  
คะแนน  ตัวชี้วัดการใช้งบประมาณ ได้คะแนน  90.98  คะแนน  ตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนน 90.56  
คะแนน   
  สรุปได้ว่า  จุดแข็งที่หน่วยงานได้คะแนสูงสุดเท่ากับร้อยละ 100  คือตัวชี้วัด คุณภาพการ
ดำเนินงาน ตัวชี้วัดประสิทธิภาพการสื่อสาร ตัวชี้วัดการปรับปรุงการทำงาน และ ตัวชี้วัดการป้องกันการทุจริต  ส่วน
ที่ต้องพัฒนาเนื่องจากได้คะแนนต่ำสุด คือตัวชี้วัดการเปิดเผยข้อมูล  ได้คะแนน 90.56  คะแนน 
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แบบ น้ำ 

หนัก 

ตัวชี้วัด ตัวชี้วัดย่อย จำนวน 

ข้อคำถาม 

คะแนน 

ที่ได้ 

ระดับ 

 
 

IIT 

 
 

30 

การปฏิบัตหิน้าท่ี - 6 96.57 AA 

การใช้งบประมาณ - 6 90.98 A 

การใช้อำนาจ - 6 96.00 AA 

การใช้ทรัพย์สินของราชการ - 6 92.81 A 

การแก้ไขปัญหาการทุจริต - 6  94.23 A 

 
EIT 

 
30 

คุณภาพการดำเนินงาน - 5 100 AA 

ประสิทธิภาพการสื่อสาร - 5 100 AA 

การปรับปรุงการทำงาน - 5 100 AA 

 
 
 

OIT 

 
 
 

40 

 
 

การเปิดเผยข้อมลู 

ข้อมูลพื้นฐาน 9  
 

90.56 

 
 
A 

การบริหารงาน 8 

การบริหารเงินงบประมาณ 7 

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 4 

การส่งเสริมความโปร่งใส 5 

การป้องกันการทุจริต 
การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 8 

100 AA 
มาตรการภายในเพ่ือป้องกันการทุจริต 7 

คะแนนรวม 96.35 AA 

               การรายงานผลการประเมิน  จำแนกออกเป็น 7 ระดับ  ดังนี้ 

ระดับ คะแนน 
AA 95.00 – 100  
A 85.00 – 94.99  
B 75.00 – 84.99  
C 65.00 – 74.99  
D 55.00 – 64.99  
E 50.00 – 54.99  
F 0 – 49.99  

4.  ผลคะแนนการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ที่ผ่านมา (พ.ศ. 2558 – 2562)  สรุปได้ดังนี้  

ปีงบประมาณ คะแนน พัฒนาการ ผลต่างของคะแนน 
2558 80.41 -  
2559 84.04 เพ่ิมข้ึน            +3.63 
2560 85.11 เพ่ิมข้ึน +0.22 
2561 81.65 ลดลง -7.24 
2562 91.12 เพ่ิมข้ึน +9.47 
2563 96.35 เพ่ิมข้ึน +5.23 
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การนำผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563            
(ITA Online 2019) ไปสู่การปรับปรุงแก้ไขการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  

100 100 100 100
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ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของส านักงานเขตพื้นที่ 
ประจ าปีงบประมาณ 2563

ในภาพรวมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1
(วิเคราะห์ตามร้อยละของแต่ละตัวช้ีวัด)

ดชันีท่ี 6 คณุภาพการด าเนินงาน ดชันีท่ี 7 ประสทิธิภาพการสื่อสาร ดชันีท่ี 8 การปรบัปรุงการท างาน ดชันีท่ี 10 การปอ้งกนัการทจุริต

ดชันีท่ี 1 การปฏิบติัหนา้ที่ ดชันีท่ี 3 การใชอ้  านาจ ดชันีท่ี 5 การแกไ้ขปัญหาการทจุริต ดชันีท่ี 4 การใชท้รพัยส์นิของราชการ

ดชันีท่ี 2 การใชง้บประมาณ ดชันีท่ี 9 การเปิดเผยขอ้มลู



4 
 

จากผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสจำแนกตามตัวชี้วัดของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563  มีผลการวิเคราะห์ข้อมูลในแต่ละตัวชี้วัดและ
แสดงให้เห็นจุดแข็ง และจุดที่ต้องพัฒนาวัดังต่อไปนี้ 

 3.1  จุดแข็ง  (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนมากกว่าร้อยละ 95.99) จำนวน  6 ตัวชี้วัดคือ 
 (1)  ตัวช้ีวัดที่  6 คุณภาพการดำเนินงาน  

(2)  ตัวช้ีวัดที่ 7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร 
(3)  ตัวช้ีวัดที่  8 การปรับปรุงการทำงาน   
(4)  ตัวช้ีวัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต   
(5)  ตัวข้ีวัดที่ 1  การปฏิบัติหน้าที่   
(6)  ตัวช้ีวัดที่ 3  การใช้อำนาจ   

จุดอ่อน (ตัวชี้วัดที่ได้คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 95.99) จำนวน  4 ตัวชี้วัดคือ 
(1) ตัวช้ีวัดที่ 9  การเปิดเผยข้อมูล 
(2)  ตัวช้ีวัดที่ 5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต   
(3)  ตัวช้ีวัดที่ 4  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   
(4)  ตัวช้ีวัดที่ 2  การใช้งบประมาณ   
จุดแข็ง   
1. ตัวช้ีวัดที่  6  คุณภาพการดำเนินงาน  เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ  

ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อคุณภาพการดำเนินงาน ในประเ ด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่  โดยยึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอนและระยะเวลาที ่กำหนดไว้อย่างเคร่งครัด เห็นได้ว่า 
ประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงานว่ายึดหลักตามมาตรฐาน ขั้นตอน
และระยะเวลาที ่กำหนดไว้ มีการให้ข้อมูลที ่ชัดเจนแก่ผู ้ร ับบริการ ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู ่เหนือ
ผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับสินบน  

2. ตัวช้ีวัดที่  7  ประสิทธิภาพการสื่อสาร  เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของ 
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงาน ต่อประสิทธิภาพการสื่อสารในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ
การเผยแพร่ข้อมูลของหน่วยงานในเรื่องต่างๆ ต่อสาธารณชนเห็นได้ว่าหน่วยงานให้ความสำคัญกับการสื่อสารใน
เรื ่องผลการดำเนินงานของหน่วยงานและข้อมูลที ่สาธารณชนที่ควรรับทราบ รวมทั้งการจัดให้มีช่องทางให้
ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินงาน การใช้บริการ  

3. ตัวช้ีวัดที่  8  การปรับปรุงการทำงาน เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ 
ผู้มาติดต่อหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของหน่วยงานต่อการปรับปรุงระบบการทำงาน ในประเ ด็นที่เกี่ยวข้องกับการ
ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน ทั้งการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการทำงานของหน่วยงานให้ดียิ่งขึ้น รวมไป
ถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพ่ือให้เกิดความสะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน 
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4. ตัวช้ีวัดที่  10  การป้องกันการทุจริต  เป็นคะแนนจากการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบน 
เว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น คือ 
(1)  การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต ได้แก่ เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกัน
การทุจริต การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร และแผนปฏิบัติการป้องกันการทุ จริต และ (2) มาตรการภายในเพ่ือ
ป้องกันการทุจริต ได้แก่  มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลใน
ประเด็นข้างต้นแสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้ลดน้อยลงหรือไม่สามารถ
เกิดข้ึนได ้

5. ตัวช้ีวัดที่  1  การปฏิบัติหน้าที่  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96.57  เป็นคะแนน 
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรในหน่วยงานของตนเองใน
ประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐาน มีความโปร่งใส ปฏิบัติงานหรือดำเนินกา รตาม
ขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ สะท้อนให้เห็นว่า หน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความ
โปร่งใสและมีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน แต่อย่างไรก็ดี หน่วยงานควรให้ความสำคัญมากขึ้นในเรื่องการปฏิบัติงาน
ของบุคลากรในการให้บริการแก่ผู้มาติดต่อทั่วไปกับผู้มาติดต่อที่รู้จักกันเป็นส่วนตัวอย่างเท่าเทียมกัน 

6. ตัวช้ีวัดที่  3  การใช้อำนาจ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 96  เป็นคะแนนจาก 
การประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาของตนเอง ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับการมอบหมายงาน การประเมินผล การปฏิบัติหน้าที่ การค้ดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์ต่างๆ 
ซึ่งจะต้องเป็นไปอย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ เห็นได้ว่า บุคลากรภายในหน่วยงานมีความเชื่อมั่นต่อการใช้
อำนาจของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการมอบหมายงาน 
  3.2  จุดที่ต้องพัฒนา   จำนวน  4  ตัวช้ีวัด  คือ 

1. ตัวช้ีวัดที่  5  การแก้ไขปัญหาการทุจริต  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 94.23    
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาการทุจริตของหน่วยงานใน
ประเด็นที่เก่ียวข้องกับการให้ความสำคัญของผู้บริหารสูงสุดในการต่อต้านการทุจริตอย่างจริงจัง โดยหน่วยงานมีการ
จัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต เพ่ือให้เกิดการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างเป็นรูปธรรม 

2. ตัวช้ีวัดที่  4  การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 92.81 
เป็นคะแนนจากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ในประเด็นที่
เกี่ยวข้องกับพฤติกรรมบุคลากรภายในในการนำทรัพย์สนิของทางราชการของหน่วยงานไปเป็นของตนเองหรือนำไป
ให้ผู้อื่น และพฤติกรรมในการขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ ทั้งการยืมโดยบุคลากรภายในหน่วยงานและการยืม
โดยบุคคลภายนอกหน่วยงาน ซึ่งหน่วยงานจะต้องมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวก เห็นได้ว่า 
หน่วยงานควรจะมีการจัดทำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของทางราชการที่ถูกต้องเพื่อเผยแพร่ให้
บุคลากรภายในได้รับทราบและนำไปปฏิบัติ รวมถึงหน่วยงานจะต้องมีการกำกับดูแลและตรวจสอบการใช้ทรัพย์สิน
ของราชการของหน่วยงานด้วย 
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3. ตัวช้ีวัดที่  2  การใช้งบประมาณ  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.98  เป็นคะแนน 
จากการประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินการต่างๆ ของหน่วยงาน ในประเด็นที่เก่ียวข้อง
กับการใช้จ่ายเงินงบประมาณ นับตั้งแต่การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่อย่างโปร่งใสไป
จนถึงลักษณะการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานอย่างคุ้มค่า เป็นไปตามวัตถุประสงค์และไม่เอื้อประโยชน์แก่
ตนเองหรือพวกพ้อง การเบิกจ่ายเงินของบุคลากรภายในเรื่องต่างๆ เช่น ค่าวัสดุอุปกรณ์หรือค่าเดินทาง ฯลฯ 
ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับพัสดุด้วย เห็นได้ว่า หน่วยงานควรให้ความสำคัญ กับการเปิด
โอกาสให้บุคลากรภายในมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณของหน่วยงานตนเองได้ 
       4. ตัวช้ีวัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล  โดยรวมได้คะแนนเท่ากับร้อยละ 90.56 เป็นคะแนนจาก
การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชน
ทราบ ใน 5 ประเด็น คือ (1)  ข้อมูลพื้นฐาน ได้แก่ ข้อมูลพื้นฐาน ข่าวประชาสัมพันธ์ และ   การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล 
(2)  การบริหารงาน ได้แก่ แผนดำเนินงาน การปฏิบัติงาน และการให้บริการ  (3) การบริหารเงินงบประมาณ ได้แก่ 
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ (4) การบริหารและพัฒนาทรัพยากร
บุคคล ได้แก่ นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล และ
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ (5) การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ได้แก่ การจัดการ
เรื่องร้องเรียนการทุจริต และการเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม ซึ่งการเผยแพร่ข้อมูลในประเด็นข้างต้นแสดงถึง
ความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน  
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 4.1  ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal)  อยู่ในระดับ A  
บ่งชี้ให้เห็นว่าหน่วยงานมีแนวโน้มการดำเนินงานที่เป็นไปตามหลักการความโปร่งใสและมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน โดยบุคลากรส่วนใหญ่มีความเชื่อมั่นและแสดงความไว้วางใจต่อการบริหารงานของผูบริหารที่มุ่งสู่การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตอย่างมีประสิทธิผลโดยสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน        
มีรายละเอียด ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่ 2  การใช้งบประมาณ (1)การรับรู้เกี่ยวกับแผนการใช้จ่าย

งบประมาณประจำปีของหน่วยงาน 
(2)การใช้จ่ายงบประมาณ 

1. สร้างการรับรู้เกี่ยวกับแผนการ
ใช้จ่ายงบประมาณ ให้กับบุคลากร
ภายในหน่วยงาน 
2.เปิดโอกาสให้บุคลากรใน
หน่วยงานมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณ 
3. มีช่องทางเพ่ือให้บุคลากร
ภายในหน่วยงานสามารถแจ้ง
เบาะแสที่สงสัยโดยมีมาตรการ
คุ้มครองผู้เรียนเรียน 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ดำเนินการ 
ดังนี้ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้
จัดให้มีการประชุมเร่งรัดการใช้
จ่ายงบประมาณประจำเดือนและ
ผ่านระบบออนไลน์เพ่ือให้บุคลากร
ในหน่วยงานได้รับทราบการใช้จ่าย
งบประมาณไปพร้อมๆกัน และ
หากมีข้อสงสัยสามารถซักถามและ
สามารถให้คำเสนอแนะในที่
ประชุมได้ เพ่ือนำไปปรับปรุงให้
ถูกต้องตามระเบียบฯ และจัดให้มี
ช่องทางการร้องเรียน และการรับ
ฟังความคิดเห็นที่ปลอดภัย 
 

ตัวชี้วัดที่  4  การใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

1. การรับรู้แนวปฏิบัติของหน่วยงาน
ของท่านเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการ 

 1.หน่วยงานต้องจัดทำข้อตกลง
หรือประกาศให้บุคลากรทราบถึง
นโยบายการไม่นำทรัพย์สินของ
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2. ขั้นตอนการขออนุญาตเพ่ือยืม
ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้
ปฏิบัติงานในหน่วยงาน 
3.การขอยืมทรัพย์สินของทางราชการ
ใช้ปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง 
4. การกำกับดุแลและตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของราชการ เพ่ือป้องกันไม่ให้
มีการนำไปใช้ประโยชน์ส่วนตัว กลุ่ม 
หรือพวกพ้อง 

หน่วยงานไปใช้เป็นประโยชน์
ส่วนตัว มีการจัดทำประกาศข้อ
ปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สินของ
ทางราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
ให้บุคลากรภายในและภายนอก
หน่วยงานทราบให้ชัดเจน 
2.สร้างแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้
ทรัพย์สนิของทางราชการ 
3.มีข้ันตอนการขออนุญาตการขอ
ยืมทีถู่กต้อง 
4.สร้างมาตรการกำกบัดูแลและ
ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 ดำเนินการ
ดังนี้ 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  มี
ความมุ่งมั่นในการบริหารงานราชการ
ด้วยความซื้อสัตย์สจุริตยึดหลักธรร
มาธิบาล  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่  
และให้ความสำคัญกบัการต่อต้าน 
การทุจริตทุกรูปแบบ สำนักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 จึงกำหนด
มาตรการการบริหารงานด้านการ
ป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อนในการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการ เพื่อเป็น
แนวทางการปฏิบัตงิานการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ ของ
เจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ 
เขต 1  เป็นไปอย่างคุ้มคา่  มี
ประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชน์
สูงสุดต่อทางราชการ  โดยมี
มาตรการ  และแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ  ประกอบด้วย 

1. มาตรการกำหนดแนวทางปฏิบัติ    
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2. แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ  

 
ตัวชี้วัดที่  5 การแก้ไขปัญหาการ
ทุจรติ 

หน่วยงานของท่าน มีการนำผลการ
ตรวจสอบของฝ่ายตรวจสอบ ทั้ง
ภายในและภายนอกหน่วยงานไป
ปรับปรุงการทำงาน เพื่อป้องกันการ
ทุจริตในหน่วยงาน มากน้อยเพียงใด 

-นำผลการการตรวจสอบของฝ่าย 
ตรวจสอบมาปรับปรุงการทำงาน
เพ่ือป้องกันการทุจริต 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 ดำเนินการ
ดังนี้ 
 สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้
ออกตรวจสอบภายในของโรงเรียน  
แล้วพบปัญหา  จึงได้จัดทำ
โครงการร่วมกันระหว่างกลุ่ม
นโยบายและแผน กลุ่มบริหารงาน
การเงินและสินทรัพย์ กลุ่ม
กฎหมายและคดี  และหน่วย
ตรวจสอบภายใน  ภายใต้ชื่อ
โครงการเวทแีลกเปลี่ยนเรียนรู้การ
ใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษา
เพ่ือใช้เป็นแนวทางใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
และจัดอบรมเม่ือวัน 26  พ.ค.64 
 

  
4.2  ผลการประเมินตามแบบสำรวจความคิดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External) อยู่

ในระดับAA บ่งชี้ให้เห็นว่าประชาชนหรือผู้รับบริการมีความเชื่อมั่นในคุณภาพการดำเนินงานของหน่วยงาน
ว่ายึดหลักตามมาตรฐานขั้นตอนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีการให้ข้อมูลที่ชัดเจนแก่ผู้รับบริการอย่าง
ตรงไปตรงมา ไม่นำผลประโยชน์ของพวกพ้องอยู่เหนือผลประโยชน์สาธารณะ และไม่พบว่ามีการเรียกรับ
สินบนทั้งที่เป็นเงิน ทรัพย์สิน และผลประโยชน์อื่นๆ ที่อาจคำนวณเป็นเงินได้  

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน คงสภาพการประเมิน 
ตัวชี้วัดที่  6  คุณภาพการ
ดำเนินงาน 

(1)การปฏิบัติงาน/การให้บริการแก่
ผู้รับบริการเป็นไปตามข้ันตอนและ
ระยะเวลาที่กำหนด 
(2)การปฏิบัติงาน/ให้บริการแก่ท่าน 
กับผู้มาติดต่ออ่ืนๆ อย่างเท่าเทียมกัน
ของเจ้าหน้าที่ 

(1)มีขั้นตอนและระยะเวลาการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการอย่าง
ชัดเจน 
(2)สร้างจิตสำนึกแก่เจ้าหน้าที่ใน
หน่วยงานให้บริการต่อผู้มาติดต่อ
อย่างเท่าเทียมกัน 
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ตัวชี้วัดที่ 7  ประสิทธิภาพในการ
สื่อสาร 

(1)การดำเนินงานของหน่วยงานและ
ข้อมูลให้สาธารณชนรับทราบ 
(2)มีช่องทางให้ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ 
หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถส่งคำติ
ชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการ
ดำเนินงาน/การให้บริการ 
(3)มีการชี้แจงในกรณีท่ีมีข้อกังวล
สงสัยได้อย่างชัดเจน 

การเผยแพร้อมูลของหน่วยงานมี
ลักษณะเข้าถึงง่ายไม่ซับซ้อน มี
หลากหลายช่องทาง มีการเผยแพร
ผลงานหรือข้อมูลสาธารณะชน
ทราบอย่างชัดเจน มีช่องทางติดต่อ
และรับฟังคำติชม 

ตัวชีวัดที่  8  การปรับปรุงระบบ
การทำงาน 

(1)เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มา
ติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้าไปมี
ส่วนร่วมในการปรับปรุงพัฒนาการ
ดำเนินงาน/การให้บริการของ
หน่วยงาน 
(2)การปรับปรุงคุณภาพการ
ปฏิบัติงาน/การให้บริการ 

เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน
การปรับปรุงการดำเนินงานการ
บริการให้เกิดความโปร่งใสมีวิธีการ
และข้ันตอนการทำงาน 

 
 4.3  ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) อยู่ในระดับ A ในตัวช้ีวัดที่  9   
การเปิดเผยข้อมูล  บ่งชี้ให้เห็นว่า  หน่วยงานมีการวางระบบที่ดีเพ่ือเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้
สาธารณชนได้รับทราบอย่างเป็นปัจจุบัน แสดงถึงความพยายามของหน่วยงานที่จะป้องกันการทุจริตในหน่วยงานให้
ลดน้อยลงหรือไม่สามารถเกิดขึ้นได้  อย่างไรก็ดีสิ่งที่ควรเป็นประเด็นในการพัฒนาสำหรับหน่วยงาน มีรายละเอียด 
ดังนี้ 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน ประเด็นที่ควรพัฒนา 
ตัวชี้วัดที่  9  การเปิดเผยข้อมูล การเปิดเผยข้อมูล   

1. การจัดซื้อ -  จัดจ้าง 
 
 
 
 
2. เว็บไซต์ในการประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร 
 
 
2.การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ 
 
 
 
 

-เปิดเผยข้อมูลกระบวนการ      
การจัดซื้อจัดจ้างหน้าเว็บไซต์เขต 
พร้อมบอกรายละเอียดในการ
จัดซื้อจัดจ้างให้ครบทุกประเด็น 
สพป.เพชรบูรณ์ เขต1 ดำเนินการ
ดังนี้ 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   
จัดให้มีการประชุมเพ่ือวิเคราะห์ผล
การประเมิน IIT เพ่ือหาแนว
ทางแก้ไขร่วมกนั และเพ่ือให้
บุคลากรในสำนักงานทราบและ
เข้าใจไปในทิศทางเดียวกันในการ
ปฏิบัติงานด้านการใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการและการใช้งบประมาณ
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3. การใช้งบประมาณ  ของสำนักงาน จึงได้มีการจัด
ประชุมเพ่ือเร่งรัด ติดตาม การใช้
จ่ายงบประมาณประจำเดือน โดย
แต่งตัง้คณะกรรมการดำเนินการ
และให้บุคลากรในสำนักงาน
สามารถร่วมรับฟังและเสนอแนะ
ผ่านช่องทางออนไลน์ ระบบ 
Video Conference google 
meet  
-เปลี่ยนชื่อผู้เผยแพร่เป็นชื่อ
หน่วยงานราชการ 
- จัดทำและเปิดเผยมาตรการการ
ใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานรับทราบ 
 

   4.4  ผลการประเมินตามแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) อยู่ในระดับ  AA ในตัวช้ีวัดที่ 
10  การป้องกันการทุจริต  บ่งชี้ให้เห็นว่า หน่วยงานมีการประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน มีการเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานให้สาธารณชนได้รับทราบ มีการแสดงเจตจำนงสุจริตของ
ผู้บริหาร มีการประเมินความเสี่ยงเพ่ือการป้องกันการทุจริต และมีมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและ
ป้องกันการทุจริต และมีการกำกับติดตามการนำไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม 
 

ตัวช้ีวัด ประเด็นการประเมิน คงสภาพการประเมิน 
ตัวชี้วัดที่  10  การป้องกันการ
ทุจริต 

(1) การดำเนินการเพ่ือป้องกันการ
ทุจริต 
-เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
-การประเมินความเสี่ยงเพ่ือการ
ป้องกันการทุจริต 
-การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร 
-แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต 
(2)มาตรการภายในเพื่อป้องกันการ
ทุจริต 
-มาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริต 

(1)เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีทัศนคติ 
ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่าง
ซื่อสัตย์สุจริตที่ชัดเจนและเป็น
แบบอย่างได้ 
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มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การกำกับ
ติดตาม 

มาตรการเผยแพร่
ข้อมูลต่อสาธารณะ 

จัดให้มีช่องทางในการ
บริการข้อมูลข่าวสารตาม
มาตรา ๙ ของ
พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของ 
ราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ และ
ข้อมูลที่ต้องเปิดเผยต่อ
สาธารณะตามแนวทางท่ี
สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด 
ทางเว็บไซต์หลักของ
หนว่ยงาน และช่องทาง
อ่ืนตามความเหมาะสม 
เพ่ือให้ประชาชนสามารถ
ตรวจสอบ 
และสืบค้นข้อมูลที่
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันสมัย 
ได้อย่างสะดวกและ
รวดเร็ว 

1. ผู้รับผิดชอบจัดให้มี
ข้อมูลเผยแพร่ต่อ
สาธารณชนบนเว็บไซต์
หลักของหน่วยงานตาม
แนวทางท่ีสำนักงาน 
ป.ป.ช. โดยกำหนดให้มี
ช่องทางที่หลากหลายเช่น 
เช่น Website, 
Facebook,Line , 
TiKToK   
- เพ่ิมเมนูการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสาร 
- มีช่องทางในการแจ้ง
เบาะแสการทุจริต เช่น 
สายด่วน หรือช่องทาง
อ่ืนๆ ตามความเหมาะสม   
2. ติดตามและตรวจสอบ
สถานะของข้อมูลข่าวสาร
ให้เป็นปัจจุบัน  

เจ้าภาพหลัก 
กลุ่ม DLICT 
เจ้าภาพรอง 

ทุกกลุ่มหน่วย 

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรการ  
- รอบ 1 เดือน 
-รอบ 3 เดือน  
-รอบ 6 เดือน 
-รอบ 9 เดือน 
-รอบ12 เดือน 

 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การกำกับ
ติดตาม 

การใช้งบประมาณ 1.มีการควบคุมการใช้
งบประมาณอย่างเป็น
ระบบและชัดเจนมีความ
ถูกต้อง เป็นปัจจุบัน 
โปร่งใส ตรวจสอบได้ และ
เป็นไปตามวัตถุประสงค์ใน
การบริหารงบประมาณ 

 ผู้รับผิดชอบดำเนินการ
ดังนี้ 
1. แจ้งนโยบายการ
เบิกจ่ายงบประมาณของ
รัฐบาลตามไตรมาสและ
การเบิกจ่ายจในภาพรวม
ให้ทุกโรงเรียนทราบ 

กลุ่มงานหลัก 
กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 
กลุ่มงานรอง 
กลุ่มนโยบายและ
แผน 

รายงานผลการ
ดำเนินงานตาม
มาตรการ  
- รอบ 1 เดือน 
-รอบ 3 เดือน  
-รอบ 6 เดือน 
-รอบ 9 เดือน 
-รอบ12 เดือน 
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2.มีการตรวจสอบการ
เบิกจ่ายงบประมาณ การ
ดำเนินงานตาม
วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
ปฏิทินที่กำหนดไว้ 
โครงการ กิจกรรม และมี
รายงานผลการเบิกจ่ายที่
ถูกต้องและเป็นปัจจุบัน 
3.มีการรายงานการ
ควบคุมการใช้จ่าย
งบประมาณทุกหมวด
รายจ่าย เป็นปัจจุบัน และ
มีการเผยแพร่การใช้
งบประมาณ 

2.  แจ้งในที่ประชุม
ประจำเดือน เพ่ือเร่งรัด
การเบิกจ่ายงบประมาณ 
3.  ตรวจสอบงบประมาณ
ที่ได้รับจัดสรรตาม
ประเภทของงบประมาณ
พร้อมจัดทำทะเบียนคุม
งบประมาณแต่ละประเภท 
4.  แจ้งเร่งรัดการเบิกเงิน
งบประมาณทุกประเภท 

 
 
 
 
 
 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การกำกับ
ติดตาม 

มาตรการการใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการ ของ
สำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษา
ประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 

1.มีมาตรการกำหนดและ
แนวทางปฏิบัติ    
2.จัดให้มีทะเบียนคุมพัสดุ 
ครุภัณฑ์สำนักงาน 
3.จัดให้มีทะเบียนยืม
ทรัพย์สินของทางราชการ 
ซึ่งมีกระบวนการในการขอ
อนุญาตทีช่ัดเจนและสะดวก 
4. จัดให้มีประกาศข้อ
ปฏิบัติในการขอยืมทรัพย์สนิ
ของทางกราชการไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน 
5.จัดให้มีมาตรการส่งเสริม
ความโปร่งใสและป้องกันการ
ทุจริตในการปฏิบัติงาน 

ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
ดังนี้ 
1.จัดทำมาตรการการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ 
2.แจ้งเวียนมาตรการฯให้
บุคลากรภายในหน่วยงาน
ทราบและถือปฏิบัติ 
3.จัดทำข้อตกลงในการยืม
ใช้พัสดุครุภัณฑ์ 
ประกอบด้วย 
3.1ข้อตกลงในการยืมใช้
พัสดุครุภัณฑ ์

กลุ่มบริหารงาน
การเงินและ
สินทรัพย์ 

 

รายงานผลการ
ดำเนินงานเป็น

รายเดือน 
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6. สามารถตรวจสอบการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการได้
โดยการเปิดเผยไว้บน
เว็บไซต์เขตพื้นที ่
 

3.2ข้อปฏิบัติของการ
ควบคุมดูแลพัสดุครุภัณฑ ์
4.เผยแพร่เอกสารการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ
บนเว็บไซต์ของสำนักงาน 
 

 

มาตรการ แนวทางการปฏิบัติ ขั้นตอน/วิธีการปฏิบัติ ผู้รับผิดชอบ การกำกับ
ติดตาม 

การแก้ไขปัญหาการ
ทุจริต 

1.จดัให้มีแผนการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต
ของหน่วยงาน 
2.จัดให้มีมาตรการและ
แนวทางปฏิบัต ิเก ี ่ยวกับ
การจัดการข้อร้องเร ียน
กรณีเก ิดการทุจร ิตและ
ป ร ะ พ ฤ ติ ม ิ ช อ บ ข อ ง
เจ้าหน้าที ่ของสำนักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษา  
3.จัดให้มีมาตรการป้องกัน
การรับสินบน   
4.จัดให้มีมาตรการป้องกัน
ก า ร ข ั ด ก ั น ร ะ ห ว ่ า ง
ผลประโยชน์ส ่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม   
 

ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการ
ดังนี้ 
1.จัดทำมาตรการและ
เผยแพร่ให้บุคลากรภายใน
ทราบและถือปฏิบัติ 
2.แจ้งเวียนข่าวสารที่
เกีย่วข้องกับการ
ปฏิบัติงานที่มีความ
โปร่งใสให้บุคลากรทราบ
และถือปฏิบัติ 
3.จัดทำแบบสรุปผลการ
ดำเนินคดีทางกฎหมาย
ให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ
เป็นรายเดือน 

 

กลุ่มกฎหมายและ
คดี 

ดำเนินการ
รายงาน
ความก้าวหน้า
ในการ
ดำเนินการด้าน
ป้องกันแก้ไข
ปัญหาการ
ทุจริตให้ที่
ประชุม
ผู้บริหาร
การศึกษา ผอ.
กลุม่ หน่วย 
ทราบเป็นราย
เดือน 

 

1. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 
2. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ 
3.  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ กลุ่มบริหารงานการเงินและ 

สินทรัพย์ 
4. ข้อปฏิบัติ มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน กลุ่มบริหารงานการเงิน 

และสินทรัพย์ 
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5. มาตรการและแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนกรณีเกิดการทุจริตและประพฤติ 
มิชอบของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา กลุ่มกฎหมายและคดี 

6. มาตรการป้องกันการรับสินบน  กลุ่มกฎหมายและคดี 
7. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม   

กลุ่มกฎหมายและคด ี
 

*************************************** 







































































 

  
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

เร่ือง  มาตรการการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

................................................................................... 

  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1    มีความมุ่งมั่นในการบริหารงาน
ราชการด้วยความซื้อสัตย์สุจริตยึดหลักธรรมาธิบาล  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่  และให้ความสำคัญกับการต่อต้าน 
การทุจริตทุกรูปแบบ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จึงกำหนดมาตรการการบริหารงาน
ด้านการป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อนในการใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ    เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติงานการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ ของเจ้าหน้าที่ในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  เป็นไปอย่าง
คุ้มค่า  มีประสิทธิภาพ  และเกิดประโยชนส์ูงสุดต่อทางราชการ  โดยมีมาตรการ  และแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช้
ทรัพย์สินของทางราชการ  ดังนี ้

1. มาตรการกำหนดแนวทางปฏิบัติ    
  ข้อ 1 ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง ที่เก่ียวข้อง โดยเคร่งครัด  
  ข้อ 2 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้คำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก       
   ข้อ 3 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เกิดความคุ้มค่าก่อเกิดประโยชน์สงูสุดของทางราชการ  
  ข้อ 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ยืดหลักความประหยัด  
  ข้อ 5 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้ช่วยกันดูแลและบำรุงรักษาทรัพย์สินของทาง 
ราชการด้วย  
  ข้อ 6 ไม่ใช้ทรัพย์สินของทางราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน  
  ข้อ 7 ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นต้องกำกับ ดูแล ให้คำแนะนำ เจ้าหน้าที่ให้ปฏิบัติตาม มาตรการ
ป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อนในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการ   ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 

2. แนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการใช้ทรัพย์สนิของทางราชการ  

  2.1. การรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด และไม่เบียดบังทรัพยส์ินทาง 
ราชการเพื่อประโยชนส์่วนตนหรือผู้อื่น บุคลากร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 จะต้องไม่ใช้ทรัพยส์ินของทาง ราชการเพื่อประโยชนส์่วนตนหรือผู้อื่น จนเป็นเหตุให้สำนักงานฯ เสียหายหรือเสีย
ประโยชน์ เชน่  
        - การใช้วัสดหุรือเครื่องใช้สำนักงานตา่ง ๆ ในเร่ืองอื่นที่ไมใ่ช่งานราชการหรือนำกลบัไปใชเ้ป็น
การส่วนตัว เชน่ ซอง กระดาษ ผ้าเทป ที่เยบ็กระดาษ โทรศัพท ์เครื่องถ่ายเอกสาร ฯลฯ  
       - การขอใช้รถราชการในธุระส่วนตวั  
       - การที่ผู้มีหน้าที่ขบัรถยนตข์องส่วนราชการนำน้ำมนัในรถไปขาย  และนำเงนิมาไว้ใช้จา่ย  
ส่วนตน ทำให้ส่วนราชการต้องเสียงบประมาณเพื่อซื้อน้ำมนัรถมากกว่าที่ควรจะเปน็     

                                                                                              /2.2. การอาศัยโอกาสรับ............       



 
-2- 

 
  2.2. การอาศัยโอกาสรับ เรียกรับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน ของขวัญ หรือผลประโยชน์อ่ืนใด
บุคลากร  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  จะต้องไม่รับสินบน  ของขวัญ ความสะดวก- 
สบาย หรือประโยชน์อ่ืนใดที่เกินความ เหมาะสมและอาจส่งผลต่อการตัดสินใจในการปฏบิัติหน้าที่ซึ่งจะเอ้ือประโยชน์
หรือทำให้เกิดความไม่เป็นธรรม เช่น  
    - การรับของขวัญจากบริษัทเอกชนเพื่อช่วยให้บริษัทชนะการประมูลได้รบังานโครงการ ขนาดใหญ่
ของหน่วยงาน  
  - การเอ้ือประโยชน์ให้แก่บริษัท  ร้านค้า  ผูป้ระกอบการ และได้รับการตอบแทนในลักษณะความ
บันเทิงในรปูแบบต่างๆ     
  - การเรียกรับผลประโยชน์จากผู้รับบริการ โดยอา้งว่าจะได้รับความสะดวกและรวดเร็วขึ้น  

จึงประกาศมาเพื่อทราบและถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด  
 
   ประกาศ  ณ  วันที่   24   เดือน   มิถุนายน  พ.ศ.  ๒๕64 

 

                                                                      

                               (นายบรรเจิด   กลิ่นจันทร์) 
                                       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                  บันทึกข้อความ 
  ส่วนราชการ   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   สพป.เพชรบูรณ์  เขต  1 
  ที่                   วันที่       25   มิถุนายน   2564 
  เรื่อง    มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง   
   ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------          
  เรียน   รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 , ผอ.กลุ่ม/หน่วยและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 

               เพ่ือให้การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ของ สพปเพชรบูรณ์ เขต 1    เป็นไปด้วยความโปร่งใส  
ตรวจสอบได้  มีการแข่งขันอย่างเป็นธรรม  จึงได้ประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการ
จัดซื้อจัดจ้าง  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน  และถือเป็นกติกาองค์กร  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

               จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว 
 

 
 

                                      
                                            (นายบรรเจิด   กลิ่นจนัทร์) 

                                       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

                                                  บันทึกข้อความ 
  ส่วนราชการ   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   สพป.เพชรบูรณ์  เขต  1 
  ที่                   วันที่       25   มิถุนายน   2564 
  เรื่อง   มาตรการการใช้ทรัพยส์ินของทางราชการ  ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1   

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

  เรียน   รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 , ผอ.กลุ่ม/หน่วยและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 

                สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 ให้ความสำคัญกับการตอ่ต้านการทุจริตทุกรูปแบบ จึงกำหนดมาตรการการ 
   บริหารงานดา้นการป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อนในการใช้ทรพัย์สินของทางราชการ  เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทราบ 
  โดย ทั่วกัน  และถือเป็นกติกาองค์กร  รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

                จึงเรียนมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติให้เป็นไปตามมาตรการดังกล่าว 
 
 
 

                                                      
                                            (นายบรรเจิด   กลิ่นจนัทร์) 

                                       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                  บันทึกข้อความ 
  ส่วนราชการ   กลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์   สพป.เพชรบูรณ์  เขต  1 
  ที่                   วันที่       25   มิถุนายน   2564 
  เรื่อง  ข้อปฏิบัติ  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน 

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

  เรียน   รอง ผอ.สพป.เพชรบูรณ์ เขต 1 , ผอ.กลุ่ม/หน่วยและเจ้าหน้าที่ทุกท่าน 

                 เพ่ือเป็นการป้องกัน และส่งเสริมให้การปฏิบัติงานตามภาระงานของกลุ่มบริหารงานการเงินและ
สินทรัพย์  มีความโปร่งใส และป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน  จึงจัดทำข้อปฏิบัติ  มาตรการส่งเสริมความ
โปร่งใสและป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงาน    เพ่ือประชาสัมพันธ์ให้ทราบ    และถือเป็นกติกาองค์กร  
รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 

                  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน   
 
  

                                                   
                                            (นายบรรเจิด   กลิ่นจนัทร์) 

                                       ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 







 
ข้อตกลงแนวทางในการยืมใช้พัสดุครุภัณฑ์ 

 ---------------------------------- 
           ข้อตกลงในการยืมใชพ้ัสดุครุภัณฑ์ 
           1.ข้อปฏิบัติของกลุ่ม / หน่วย ผู้ยืมใช้พัสดุครุภัณฑ์ 
   1.1  แนวทางการบริหารงานกลุม่ / หน่วย ของผู้ยืมใช้พัสดุครุภัณฑ์ 
                1.1.1  กลุ่ม / หน่วย  มอบหมายให้บุคลากรภายในกลุ่ม ฯ ทำหน้าที่ควบคุม และดูแลพสัดุครุภัณฑ์
ที่อยู่ในความครอบครอง (ประจำกลุ่ม /หน่วย)  ให้มีการใช้และการบริหารพัสดุครุภัณฑ์ที่เหมาะสม คุ้มค่า และเกิด
ประโยชน์ต่อหน่วยงานมากที่สดุ  
                            1.1.2  กลุ่ม / หน่วย  จะต้องจัดเก็บ ดแูลและบำรุงรักษาพสัดุครุภัณฑเ์สมอด้วย “วิญญูชนพึงสงวน
ทรัพย์สินของตนเอง”    
                            1.1.3  กรณีพัสดุครุภัณฑ์ประจำกลุ่ม / หน่วย  หมดความจำเปน็ไมไ่ด้ใช้ประโยชน์  หรือชำรุด 
ไม่สามารถซ่อมแซมได้  หรือซ่อมแซมแล้วไม่คุ้มค่า  สิน้เปลืองงบประมาณ    ให้บันทึกสง่คืนพสัดุครุภัณฑ์ไปยังงานพสัดุ 
เพื่อดำเนินการขอจำหน่ายพสัดคุรุภัณฑ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพสัดุภาครัฐ พ.ศ.2560  
กฎกระทรวง ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และประกาศซึ่งออก
ตามความในพระราชบัญญัติดงักล่าวและแนวทางปฏบิัติที่เก่ียวข้องต่อไป  และใช้เปน็ข้อมูลในการของบประมาณครุภัณฑ์
ทดแทน 
 
                    1.2  การใช้งานและบำรุงรักษาพสัดุครุภัณฑ์ทีย่ืมใช้ 
                          1.2.1  กลุ่ม / หน่วย  จะต้องทำการบำรงุรักษาพัสดุครุภัณฑ์ที่ยืมใช้เสมอด้วย “วิญญูชนพึงสงวน
ทรัพย์สินของตนเอง”   หากไมส่ามารถดำเนินการบำรุงรักษาตอ่ได้  ให้แจ้งงานพสัดุเพื่อดำเนนิการในส่วนที่เก่ียวข้องต่อไป 
                          1.2.2  ในกรณีที่พัสดุ ครุภัณฑ์เกิดการเสียหายเนื่องจากความประมาทเลนิเล่อหรือใช้อย่างไม่ถูกวิธี 
หรือสูญหายขณะใช้ ผู้ยืมใช้พัสดุครุภัณฑ์นั้นจะต้องรับผิดชอบเป็นผูช้ดใช้คา่เสียหายตามสมควรแก่กรณี 
 
           2. ข้อปฏิบัติของการควบคุมดูแลพัสดุครุภัณฑ์ 
                     2.1   จะดำเนินการตรวจสอบพสัดุครุภัณฑ์ประจำกลุ่ม  ในการตรวจสอบพัสดปุระจำปี   
                     2.2   การควบคุมดูแลพัสดุครุภัณฑ์ในส่วนของห้องประชุมในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1  กำหนดให้มีการควบคุมดูแลรับผิดชอบดังนี ้
                           2.2.1   ห้องประชุมมะขามหวาน   ,  ห้องประชุมศูนย์การเรียนรู้ (เธียเตอร์)  ,  โดม 
มอบให้กลุ่มอำนวยการเป็นผู้ควบคุมดูแล 
                           2.2.2   ห้องประชุมศรีชมภู    มอบให้หน่วยส่วนช่วยอำนวยการ   เป็นผู้ควบคุมดูแล 
                           2.2.3   ห้องประชุม AOC  , ห้องประชมุคอมพิวเตอร์   มอบให้กลุ่มส่งเสริมการศึกษาทางไกล 
เทคโนโลยสีารสนเทศและการสือ่สาร เป็นผู้ควบคุมดูแล 
                           2.2.4   ห้องประชุมนำ้ผึ้ง  มอบให้กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา  
เป็นผู้ควบคุมดูแล 
                           2.2.5   ห้องประชุมกลุ่มบริหารงานบุคคล   มอบให้กลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นผู้ควบคุมดูแล 
                    2.3  ให้ผู้ควบคุมดูแลพัสดุครุภัณฑ์  ตามข้อ 2.2  ปฏิบัติตามข้อ 1.1 – 1.2 โดยอนุโลม 



 
 
                 
                                     
               

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     

 
 
 
 
 
 

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน 
การทุจริตและประพฤตมิิชอบของเจ้าหน้าที่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธกิาร 
 



 
คำนำ 

  แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสำนักงาน 
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ฉบับนี้  จัดทำขึ้นเพ่ือเป็นแนวทางการดำเนินการจัดการ 
ข้อร้องเรียน กรณีเกิดการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 ทั้งนี้ เพ่ือให้การดำเนินการด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
ของเจ้าหน้าที่เป็นไปด้วยความถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม สอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยหลักเกณฑ์ มาตรการ 
และแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดการข้อร้องเรียนของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์  
เขต 1 รวมทั้งเป็นการตอบสนองต่อความคาดหวังของผู้รับบริการ เนื่องจากคู่มือฉบับนี้ได้อธิบายขั้นตอน
กระบวนการและแนวทางปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ ทั้งนี้เพ่ือให้  
การดำเนินการของเจ้าหน้าที่ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลและบรรลุตามวัตถุประสงค์  
ของผู้รับบริการต่อไป 
 
 

          กลุ่มกฎหมายและคดี 
สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

หลักการและเหตุผล 
  สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ให้ความสำคัญกับการบริหารงาน
ด้วยระบบคุณธรรมและความโปร่งใส รวมทั้งการรณรงค์และเสริมสร้างวัฒนธรรมขององค์กร เพ่ือน ำไปสู่ 
การพัฒนาและยกระดับการบริหารจัดการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ภาครัฐซึ่งได้มีการกำหนดมาตรการปลูกจิตสำนึกป้องกันปราบปราม และสร้าง
เครือข่ายในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  และการดำเนินการส่งเสริมคุ้มครองคุณธรรมจริยธรรม 
ของเจ้าหน้าที่ของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 โดยมีเป้าหมายคือ เจ้าหน้าที่
สามารถปฏิบัติราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีความพึงพอใจเชื่อมั่น
และศรัทธาต่อการบริหารราชการของหน่วยงาน 

วัตถุประสงค ์
  ในการบริหารราชการการปฏิบัติหน้าที่และปฏิบัติตนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษารวมถึงเจ้าหน้าที่ของรัฐอาจส่งผลให้ผู้อ่ืนได้รับความเดือดร้อน เสียหาย ซึ่งผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนเสียหาย 
หรือบุคคลอ่ืนสามารถแสดงออกโดยผ่านกระบวนการร้องเรียน สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์ เขต 1 จึงจัดทำแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ เพ่ือจัดการ
เรื่องร้องเรียนให้ได้ข้อยุติเป็นไปด้วยความรวดเร็วมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้ผู้พบเห็นการกระทำการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ได้ เข้าใจกระบวนการขั้นตอนการดำเนินการ การส่งข้อร้องเรียนให้หน่วยงาน 
ที่เก่ียวข้องตรวจสอบข้อเท็จจริง ทำให้มีมาตรฐานในการร้องเรียนไปในแนวทางเดียวกัน 

หลักเกณฑ์การร้องเรียน 
การร้องเรียนหน่วยงานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

กําหนดหลักเกณฑ์และข้ันตอน ดังรายละเอียดต่อไปนี้ 
(๑) การร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต้องระบุชื่อ - สกุล จริง ข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่และหมายเลขโทรศัพท์

สําหรับติดต่อกลับของผู้ร้องเพ่ือประโยชน์ในการตรวจสอบว่าผู้ร้องเป็นผู้มีตัวตนจริ งมิใช่การร้องเรียนโดย 
กลั่นแกล้งบุคคลใดและเพ่ือประโยชน์ในการตอบกลับแจ้งผลการพิจารณา 

     กรณีที่เป็นการร้องเรียน/ร้องทุกข์โดยไม่ระบุชื่อ - สกุลจริงของผู้ร้องจะต้องปรากฏว่ารายละเอียด  
ของเบาะแสหรือข้อร้องเรียนต้องมีความชัดเจน และมีพยานหลักฐานชัดเจนเพียงพอที่จะนําสืบหาข้อเท็จจริง 
เพ่ือดําเนินการต่อไปได้เท่านั้น มิเช่นนั้นจะมีลักษณะบัตรสนเท่ห์ ตามมติคณะรัฐมนตรีที่ส่งพร้อมหนังสือสํานัก
เลขาธิการคณะรัฐมนตรี ที่ นร ๐๒๐๖/ว๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๕๑ เป็นดุลพินิจของหน่วยงานที่รับ
หรือไม่รับไว้พิจารณา 

(๒) ในการร้องเรียน/ร้องทุกข์ ผู้ร้องมีหน้าที่ในการให้ข้อมูลและพยานหลักฐานที่ถูกต้องเป็นจริง
ตลอดจนการอํานวยความสะดวกแก่เจ้าหน้าที่ในการอันจะเป็นประโยชน์ต่อการแสวงหาข้อเท็จจริงหรือเพ่ือการ
ดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่รวมถึงการจัดส่งเอกสารหรือการกระทําใดๆ เพ่ือเป็นการตรวจสอบว่า 
ผู้ร้อง เป็นผู้มีตัวตนจริงเมื่อเจ้าหน้าที่ร้องขอ ทั้งนี้ เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้มีกรณีการร้องเรียน /ร้องทุกข์ 
โดยกลั่นแกล้งบุคคลใดและเป็นการปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรีที่ส่งพร้อมหนังสือสํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี   
ที่ นร ๐๒๐๖/ว๒๑๘ ลงวันที่ ๒๕ ธันวาคม ๒๕๔๑ 

          (๓) การร้องเรียน/ร้องทุกข์ที่จะรับพิจารณาได้เฉพาะกรณีที่ระบุพยานหลักฐาน กรณีแวดล้อม 
ที่ปรากฏชัดเจนเพียงพอที่จะนําสืบหาข้อเท็จจริงเพื่อดําเนินการต่อไปได้เท่านั้น 

(๔) การร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต้องใช้ถ้อยคําสุภาพไม่ใช้คําพูดที่มีลักษณะเป็นการส่อเสียด  
หยาบคาย ลามก อนาจาร หรือใส่ร้ายผู้อ่ืนโดยปราศจากมูลความจริง 
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(5) เรื่องที่อาจนํามาร้องเรียน/ร้องทุกข์ได้ ต้องเป็นกรณีผู้ร้องได้รับความเดือดร้อน หรือเสียหาย 
อันเนื่องมาจากการกระทําของเจ้าหน้าที่สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
          (6) การร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต้องระบุชื่อบุคคลที่เป็นเหตุแห่งการร้องเรียน/ร้องทุกข์ , ข้อเท็จจริง 
อันเป็นเหตุแห่งการร้องเรียน/ร้องทุกข ์, พร้อมทั้งระบุพยานหลักฐานประกอบเท่าที่มี 
            (๗) ข้อเท็จจริงที่ได้ยื่นเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ ต้องเป็นเรื่องที่มีมูลเหตุเกิดขึ้นจริง โดยผู้ร้องต้อง
รับผิดชอบต่อข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นทุกประการ ผู้ใดนําความเท็จมาร้องเรียนต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งทํา ให้ผู้อ่ืนได้รับ
ความเสียหายผู้นั้นอาจต้องรับผิดตามประมวลกฎหมายอาญา และจะต้องถูกดําเนินการทางวินัยในกรณีเป็น
ข้าราชการ 
            (๘) ข้อมูลที่ได้รับถือเป็นความลับ และจะไม่มีการเปิดเผยชื่อผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน 
ต่อสาธารณชน เว้นแต่การเปิดเผยในกรณีที่มีกฎหมายกําหนดให้เปิดเผยหรือต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอํานาจสั่งให้เปิดเผย
ตามกฎหมาย 

ช่องทางการร้องเรียน 

การร้องเรียนหน่วยงานสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
ผู้ร้องเรียนสามารถดำเนินการร้องเรียนตามช่องทางที่สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาได้จัดไว้สำหรับการร้องเรียน 
จำนวน 4 ช่องทาง ดังนี้ 

1. ติดต่อด้วยตนเอง ณ กลุ่มกฎหมายและคดี สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
เพชรบูรณ์  เขต 1 เลขที่  126 หมู่ที่  11 ถนนสระบุรี – หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์   
จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 (เฉพาะในวันเวลาราชการ) 

2. ร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองจดหมาย ดังนี้ เรียน ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 เลขท่ี 126 
หมู่ที่ 11 ถนนสระบุรี – หล่มสัก ตำบลสะเดียง อำเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000 
                3. โทรศัพท์สายตรงถึงผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
หมายเลขโทรศัพท์ 08 9858 8843 

4. เว็บไซต์สำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตามลิงค์ด้านล่างนี้ 
http://www.phetchabun1.go.th/ITA/?contact=4#contact 

ช่องทางการร้องเรียนกับหน่วยงานอ่ืน 
➢ ศูนย์บริการประชาชน กระทรวงศึกษาธิการ (สายด่วน) โทรศัพท์หมายเลข ๑๕๗๙  
➢ ศูนย์บริการประชาชน สํานักงานปลัดสํานักนายกรัฐมนตรี (สายด่วน) ทําเนียบรัฐบาล 

หมายเลขโทรศัพท์ ๑๑๑๑  
➢ สํานักงานการตรวจเงินแผ่นดิน หมายเลขโทรศัพท ์๐ ๒๒๗๑ ๘๐๐๐ 
➢ สํานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (ป.ป.ท.) สายด่วน 

โทรศัพท์หมายเลข ๑๒๐๖ 
➢ ศูนย์ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย สายด่วน โทร. ๑๕๖๗ หรือ ศูนย์ดํารงธรรมจังหวัด 
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ขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการร้องเรียน/ร้องทุกข์  
     ขั้นตอนที่ ๑ 
     กรณีมีเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ เจ้าหน้าที่รับเรื่องรับผิดชอบลงทะเบียนระบบสารบรรณทะเบียน

รับ - ส่งเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
ขั้นตอนที่ ๒ 
เจ้าหน้าที่กลุ่มกฎหมายและคดีรับเรื่องวิเคราะห์เรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์และบันทึกรายงานเสนอ

ผู้อํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณามอบหมายตรวจสอบข้อเท็จจริง/แต่งตั้งคณะกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริง 

ขั้นตอนที่ ๓ 
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบ ประสานงานที่เกี่ยวข้องและดําเนินการตามอํานาจหน้าที่ตามมาตรฐานที่

กําหนด/ ระเบียบกฎหมายที่กําหนดและเก่ียวข้อง 
ขั้นตอนที่ ๔ 
เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบดําเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง สรุปเรื่องและทําบันทึกเสนอผู้อํานวยการ

สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
ขั้นตอนที่ 5 
แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียนภายใน ๑๕ วัน นับแต่วันดําเนินการเสร็จสิ้นกระบวนการ 

(กรณีทราบชื่อ/ที่อยู่) 

ระยะเวลาในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน 
• กรณยีุติเรื่อง แจ้งผลการพิจารณาแก่ผู้ร้องเรียนภายใน ๑๕ วัน (กรณีทราบชื่อ/ที่อยู่) 
• กรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่ากระทำผิดตามที่มีการร้องเรียน แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินการ

ทางวินัย (วินัยอย่างร้ายแรง/ไม่ร้ายแรง) 
                   - กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยไม่ร้ายแรง ดําเนินการภายใน ระยะเวลา ๙๐ วัน 

                            - กรณีแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยอย่างร้ายแรง ดําเนินการภายในระยะเวลา ๑๘๐ วัน 
(หากเหตุจําเป็นขอขยายระยะเวลาได้ครั้งละไม่เกิน ๓๐ วัน และจะต้องไม่เกิน ๒๔๐ วัน) 

เอกสารหลักฐานที่ผู้ร้องเรียนต้องใช้ 

    การร้องเรียนไม่จําเป็นต้องใช้หลักฐานใดๆ ของผู้ร้องเรียน แต่การร้องเรียนในกรณีที่ผู้ร้องเป็น
ผู้เสียหายอันเกิดจากการกระทําของเจ้าหน้าที่ของรัฐต้องใช้หลักฐานดังนี้ 

1. สําเนาบัตรประจําตัวประชาชน (ถ้ามี) 
    2. หลักฐานเอกสารที่ระบุที่อยู่ที่สามารถติดต่อได้โดยสะดวก พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ 

เรื่องร้องเรียนที่อาจไม่รับพิจารณา 
  ๑. ข้อร้องเรียนที่เป็นบัตรสนเท่ห์ ที่ไม่ระบุชื่อ ที่อยู่และช่องทางการติดต่อของผู้ร้องเรียน  
เว้นแต่เป็นเรื่องร้องเรียนที่ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาพิจารณาแล้วเห็นควรตรวจสอบ เป็นการ
เฉพาะเรื่อง 

๒. ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์  
3. ข้อร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับนโยบายของรัฐบาล 
4. ข้อร้องเรียนที่ได้ดําเนินการตรวจสอบพิจารณาเป็นที่เรียบร้อยแล้ว  
5. นอกเหนือจากหลักเกณฑ์ดังกล่าว ในการรับพิจารณาเรื่องร้องเรียนให้อยู่ ในดุลพินิจ 

ของผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่ 

 

 



-4- 

การแจ้งผลการพิจารณาเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ 
เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบจะแจ้งผลการดําเนินการเป็นหนังสือตามที่อยู่ของผู้ร้องเรียนภายใน  

๑๕ วัน นับแต่วันที่ได้ดําเนินการเสร็จสิ้นตามกระบวนการ 

เครื่องมือการกํากับติดตาม  
 เครื่องมือการกํากับติดตามในการจัดการเรื่องร้องเรียนให้ใช้แบบฟอร์มเปล่าที่แนบท้าย 

การกํากับติดตามการดําเนินการ 
ให้กลุ่มกฎหมายและคดี มีหน้าที่ในการรายงานเกี่ยวกับจํานวนเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ท่ีได้รับใน

แต่ละปีงบประมาณโดยแบ่งประเภทเป็น 
๑. เรื่องเก่ียวกับการรับสินบนของเจ้าหน้าที่ 
๒. เรื่องเก่ียวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
๓. เรื่องทั่วไปเกี่ยวกับพฤติกรรมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ และผลการดําเนินการตามเรื่อง

ร้องเรียน ดังกล่าว โดยในแต่ละปีงบประมาณให้รายงานทุกๆ 6 เดือน 

การดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียน 
  ๑. เมื่อสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ได้รับเรื่องร้องเรียนไม่ว่าด้วย
วาจาหรือเป็นหนังสือจะตรวจสอบข้อเท็จจริงว่าผู้ถูกกล่าวหาเป็นข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่มีผู้ใด
เป็นผู้บังคับบัญชา หากเป็นครูหรือดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนจะดำเนินการส่งเรื่องร้องเรียนให้
ผู้อำนวยการโรงเรียนดำเนินการสืบสวน สอบสวนตามอำนาจหน้าที่ 
  หากผู้ร้องเรียนเป็นผู้อำนวยการโรงเรียน หรือข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาที่
ปฏิบัติงานในสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จะดำเนินการสืบสวน สอบสวนตามอำนาจหน้าที่  
  ๒ .เมื่อดำเนินการสืบสวนแล้วพบว่า เรื่องที่ร้องเรียนไม่มีมูลความจริง ผู้มีอำนาจดำเนินการ
สืบสวนสอบสวนจะสั่งยุติเรื่อง 
  ๓. เมื่อดำเนินการสืบสวนแล้วพบว่าเรื่องที่ร้องเรียนมีมูลความจริง ผู้มีอำนาจดำเนินการสืบสวน
สอบสวนจะสั่งตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัย โดยถ้าเป็นมูลความผิดวินัยไม่ร้ายแรงจะใช้เวลาในการดำเนินการ
สอบสวน 3๐ วัน ถ้าเป็นมูลความผิดวินัยร้ายแรงจะส่งเรื่องร้องเรียนดังกล่าวให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัด
เพชรบูรณ์ ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อต่อไป 
  ๔. หากผลการสอบสวนพิจารณาพบว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัย จะดำเนินการออกคำสั่ง
ลงโทษทางวินัย หากพบว่าพยานหลักฐานไม่เพียงพอว่าผู้ถูกกล่าวหากระทำผิดวินัย หรือผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้กระทำ
ผิดวินัยจะสั่งยุติเรื่อง 
  ๕. รายงานผลการสอบสวนต่อผู้บังคับบัญชาตามลำดับ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ดำเนินการหรือพิจารณาตามอำนาจหน้าที่แล้วรายงาน อ.ก.ศ.จ. 
พิจารณา 
  ๖. วินัยไม่ร้ายแรงรายงานผลการดำเนินการทางวินัยให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา 
  ๗. วินัยอย่างร้ายแรงส่งต่อเรื่องร้องเรียนให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ดำเนินการ 
  ๘. แจ้งผลการพิจารณาให้ผู้ร้องเรียนทราบ 
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มาตรการคุ้มครองและรักษาความลับของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูล 
  เพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลที่กระทำโดยเจตนาสุจริต หน่วยงานต้อง
ปกปิดชื่อที่อยู่หรือข้อมูลใดๆ ที่สามารถระบุถึงตัวผู้ร้องหรือผู้ ให้ข้อมูล และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเ รียนและ
ผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ โดยจำกัดเฉพาะผู้รับผิดชอบในการดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้นที่ สามารถ
เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้ ทั้งนี้ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเรื่องร้องเรียน มีหน้าที่เก็บข้อมูล ข้อ
ร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอ่ืนที่ไม่ มี
หน้าที่เก่ียวข้องเว้นแต่เป็นการเปิดเผยตามหน้าที่ที่กฎหมายกำหนดหรือต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจสั่งให้เปิดเผยข้อมูล
ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

ผู้ปฏิบัติหน้าทีจ่ัดการข้อร้องเรียน 
 1. ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
 2. นายวุฒิพันธ์  ฤกษ์จันทร์ นิติกรปฏิบัติการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
                                                              ไม่มีมูล                มีมูล 
 
 
 
 
 
 
 
                  วินัยไม่ร้ายแรง          วินัยอย่างร้ายแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ร้องเรียนด้วยตนเอง 

จดหมาย 

เว็บไซต์ของสำนักงาน 
http://www.phetchabun1.go.th/ 

 

โทรศัพท์ 
056-737080 , 737083 

รับเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์
เสนอผู้บังคับบัญชา 
ภายใน 1 วัน 

 

แผนผังการจัดการร้องเรียน / ร้องทุกข ์
 

แจ้งผู้ร้องเรียน/ 
หน่วยงานที่ส่ง

เรื่อง 

แต่งตั้ง
คณะกรรมการ

สืบสวน
ดำเนินการ

สิ้นสุดการดำเนินการ  
รายงานผลให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

แจ้งผลให้ผู้ร้องเรียน/หน่วยงาน ทราบ 
 

แต่งตั้ง 
คณะกรรมการ
สอบสวนวินัย 
ไม่ร้ายแรง 

ดำเนินการภายใน 30 
วัน 

 

รายงานศึกษาธิการ
จังหวัดเพชรบูรณ์ 

เพ่ือพิจารณาแต่งตั้ง
คณะกรรมการ

สอบสวนวินัยอย่าง
ร้ายแรง 

 

คณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์พิจารณา 
จากนั้นส่งต่อ 

กรณีวินัยไม่ร้ายแรง - รายงานให้ สพฐ.พิจาณา 
กรณีวินัยอย่างร้ายแรง –รายงานให้ สำนักงาน ก.ค.ศ. พิจารณา 

 

http://www.phetchabun1.go.th/


แบบรับแจ้งเรื่องร้องเรียน 
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

 
ข้อมูลผู้ร้องเรียน 
หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน................................................................................................... ........................ 
ชื่อ-สกุล ผู้ร้องเรียน..........................................................................................อาชีพ.............................................. 
อยู่บ้านเลขท่ี.................หมู่ที่...............หมู่บ้าน...........................................ถนน.................. .................................... 
ตำบล/แขวง.................................................อำเภอ/เขต..........................................จังหวัด......... ............................ 
รหัสไปรษณีย์.............................................โทรศัพท์.................................................... E-Mail……………………………… 
 
รายละเอียดการร้องเรียน 
เรื่อง.......................................................................................... ..................................................................................  
ผู้ถูกร้องเรียน.............................................................................................................. ............................................... 
(พฤติการณ์หรือรายละเอียด).................................................................................................... ................................ 
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................... ....
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................................. ......
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ...............................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. ..
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................................. 
       
      ลงชื่อ...................................................................ผู้รอ้งเรยีน 
           (.................................................... ..............) 
 
      ลงชื่อ...................................... .............................ผู้ร้องเรียน 
                                              (.................................................... ................)  
       
      วันที่....................................................................  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 







 

 

 
 
 

มาตรการป�องกันผลประโยชน�ทับซ�อน 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

กลุ�มกฎหมายและคดี 
สํานักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ� เขต 1 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 
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มาตรการป�องกันผลประโยชน�ทับซ�อน 
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ� เขต 1  

********************************** 
 

หลักการและเหตุผล 

เนื่องจากปญหาการทุจริตคอร�รัปชั่นท่ีเกิดข้ึนในระบบราชการยุคปจจุบันส#วนหนึ่งเกิดจากผลประโยชน�
ขัดกันระหว#างผลประโยชน�ส#วนตัวกับผลประโยชน�ส#วนรวม ในการดํารงตําแหน#งของเจ+าหน+าท่ีรัฐหรือท่ีเราเรียกกัน
ว#า “ผลประโยชน�ทับซ+อน” จึงถือได+ว#าปญหาการมีผลประโยชน�ทับซ+อนเป2นการทุจริตคอร�รัปชั่นประเภทหนึ่ง 
เพราะเป2นการแสวงหาผลประโยชน�ส#วนบุคคลโดยการละเมิดต#อกฎหมาย หรือจริยธรรม ด+วยการใช+อํานาจ 
ในตําแหน#งหน+าท่ีไปแทรกแซงการใช+ดุลพินิจในการตัดสินใจของเจ+าหน+าท่ีรัฐ จนทําให+เกิดการละท้ิงคุณธรรม 
จริยธรรมในการปฏิบัติหน+าท่ีสาธารณะขาดความเป2นอิสระ ความเป2นกลาง และความเป2นธรรมจนส#งผลกระทบ 
ต#อประโยชน�สาธารณะของส#วนรวม และทําให+ประโยชน�หลักขององค�กร หน#วยงาน สถาบันและสังคมต+องสูญเสียไป 
ไม#ว#าจะเป2นผลประโยชน�ทางการเงินและทรัพยากรต#างๆ คุณภาพการให+บริการ ความเป2นธรรม ในสังคมรวมถึง
คุณค#าอ่ืนๆด+วย 

ดังนั้น เพ่ือช#วยป;องกันมิให+เกิดปญหาการมีผลประโยชน�ทับซ+อนข้ึน สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ� เขต 1  ในฐานะหน#วยงานซ่ึงปฏิบัติงานด+านเสริมสร+างจริยธรรมในองค�กรและเป2น
หน# ว ย ง าน ท่ี มีหน+ า ท่ี กํ า กับ  ดู แลและสนั บสนุ นการบริ ห า รจั ดกา ร ศึกษา  ร วม ท้ั ง มีบทบาทสํ า คัญ 
ในการติดตาม ควบคุม และดูแลให+ข+าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ+างในสังกัดปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม  
จึงได+จัดทํามาตรการการปฏิบัติงานของเจ+าหน+าท่ีรัฐเรื่องผลประโยชน�ทับซ+อนฉบับนี้ข้ึน โดยมีสาระสําคัญเก่ียวข+อง
กับผลประโยชน�ทับซ+อนท้ังในส#วนความหมาย รูปแบบ แนวทางการป;องกันผลประโยชน�ทับซ+อน กลไกการบังคับใช+ 
และบทลงโทษ เพ่ือเผยแพร#ความรู+เก่ียวกับการปฏิบัติงานให+กับเจ+าหน+าท่ีและผู+ปฏิบัติงานได+รับทราบและนํามา
ยึดถือเป2นแนวทางในการปฏิบัติงานได+อย#างถูกต+อง พร+อมท้ังหลีกเลี่ยงมิให+เกิดการฝAาฝBนมาตรฐานจริยธรรมท่ี
กําหนดไว+ เสริมสร+างจริยธรรมในหน#วยงาน และเผยแพร#ภาพลักษณ�ท่ีดีขององค�กรให+เป2นท่ียอมรับของสังคม  
อันจะนําพาหน#วยงานไปสู#ความสําเร็จตามวัตถุประสงค�ท่ีกําหนดไว+และก#อให+เกิดประโยชน�สูงสุดต#อประเทศชาติ
ต#อไป 
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ความหมายของผลประโยชน�ทับซ�อน 

“Conflict of Interest” เป2นภาษาต#างประเทศซ่ึงมีการกล#าวถึงอย#างกว+างขวางในรอบหลายปE 
ท่ีผ#านมา โดยเฉพาะในช#วงระยะเวลาท่ีประเทศไทยกําลังเผชิญกับปญหาการทุจริตคอร�รัปชั่น ของผู+ดํารงตําแหน#ง
ทางการเมือง หรือผู+ดํารงตําแหน#งระดับสูงในองค�กรต#างๆ ซ่ึงส#งผลกระทบต#อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของ
ประเทศ รวมท้ังได+สร+างความเสียหายให+กับประชาชนโดยส#วนรวม ทําให+บรรดานักวิชาการและผู+คนในสังคมไทย
ต#างได+ให+คําจํากัดความ หรือความหมายของคําว#า “Conflict of Interest” ไว+แตกต#างกันออกไป ดังนี้ 

สาราน ุก รมว ิก ิพ ีเ ด ีย  (http://th.wikipedia.org) อธ ิบ ายคว ามหมาย ไว +ว #า  ผลประ โยชน�          
ทับซ+อน (Conflict of Interest) คือ ภาวะท่ีบุคคลซ่ึงอยู#ในสถานะท่ีต+องได+รับความเชื่อถือ เช#น นักการเมือง ผู+ให+
นโยบาย หรือผู+อํานวยการบริหารของบริษัท มีผลประโยชน�หรือความต+องการท้ังในทางอาชีพในบางครั้งรวมถึง
เรื่องส#วนตัว ท่ีขัดแย+งกัน ความต+องการท่ีขัดแย+งกันนี้ทําให+เกิดความลําบากในการทําหน+าท่ีอย#างยุติธรรม แม+ว#าจะ
ไม#มีหลักฐานเก่ียวกับการกระทําท่ีไม#เหมาะสม ผลประโยชน�ทับซ+อนอาจจะทําให+เกิดภาพท่ีทําให+ความน#าเชื่อถือ
ของบุคคลนั้น ในการกระทําท่ีเป2นกลางลดลง 

ดร. วิทยากร เชียงกูล ได+ให+ความหมายของคําว#า ผลประโยชน�ทับซ+อน หมายถึง ผลประโยชน�ท่ีทับซ+อน
กันระหว#างผลประโยชน�ส#วนตัวและผลประโยชน�ส#วนรวมของผู+มีอํานาจหน+าท่ีท่ีต+องตัดสินใจทํางานเพ่ือส#วนรวม 
ไม#ว#าเป2นเจ+าหน+าท่ีของรัฐ เจ+าหน+าท่ีขององค�กรภาคธุรกิจ เอกชน และเจ+าหน+าท่ีภาคประชาสังคม (Civil Society) 

ผาสุก พงศ�ไพจิตร ได+อธิบายความหมายของ ผลประโยชน�ทับซ+อน หมายถึง การทับซ+อนของผลประโยชน�
ของบุคคลท่ีมี 2 สถานะ หรือมากกว#าในเวลาเดียวกัน คือ ตําแหน#งสาธารณะและตําแหน#งในบริษัทเอกชน  
ซ่ึงบุคคลดังกล#าวอาจมีความโน+มเอียงใช+อํานาจและตําแหน#งสาธารณะหาผลประโยชน�ส#วนตัวหรือแสวงหา
ประโยชน�ให+แก#กลุ#มพวกพ+องของตนเองท้ังทางตรงและทางอ+อมได+อย#างง#ายดาย เช#น กรณีของนายกรัฐมนตรี หรือ
รัฐมนตรีมีหุ+น หรือครอบครัวใกล+ชิดเป2นเจ+าของกิจการ ซ่ึงได+รับสัมปทานหรืออยู#ในฐานะจะได+รับสัมปทานธุรกิจ
จากรัฐ ขณะเดียวกันก็อยู#ในตําแหน#งสาธารณะท่ีเป2นผู+มีอํานาจอนุมัติการให+สัมปทานธุรกิจดังกล#าวด+วย ตัวอย#างท่ี
พบ คือ การได+ชนะประมูลโครงการก#อสร+างขนาดใหญ#จากภาครัฐเพราะผู+ชนะประมูลมีพรรคพวกเป2นนักการเมือง 
หรือบริษัทท่ีชนะประมูลมีนักการเมืองร#วมหุ+นอยู#เป2นหุ+นลม การชนะประมูลดังกล#าวด+วยอิทธิพลทางการเมืองจะ
ส#งผลให+บริษัทผู+ชนะประมูลสามารถหากําไรเกินควรได+ การคอร�รัปชั่นในโครงการขนาดใหญ#ภาครัฐได+กลายเป2น
แหล#งหารายได+จากการคอร�รัปชั่น ท่ีสําคัญของนักการเมืองและข+าราชการท่ีเก่ียวข+อง  

Dr. Michael McDonald นักวิชาการด+านจริยธรรม แห# งมหาวิทยาลัย British Columbia และ
ผู+อํานวยการ Centre for Applied Ethics ได+ให+คํานิยามของคําว#า Conflict of Interest หมายถึง สถานการณ�ท่ี
บุคคล เช#น เจ+าหน+าท่ีรัฐ ลูกจ+าง หรือ นักวิชาชีพ มีผลประโยชน�ส#วนตัวหรือส#วนบุคคลมากพอจนเห็นได+ว#ากระทบ
ต#อการปฏิบัติหน+าท่ีอย#างตรงไปตรงมา (ภาวะวิสัยหรือเป2นกลาง) โดยมีองค�ประกอบท่ีสําคัญ ๓ ประการ คือ 
 องค�ประกอบประการแรก คือ ผลประโยชน�ส#วนตัว (Private interest) หรือผลประโยชน�ส#วนบุคคล 
(Personal interest) ซ่ึงผลประโยชน�นี้อาจเป2นตัวเงินหรือทรัพย�สินอ่ืนๆ รวมถึงผลประโยชน�ในรูปแบบอ่ืนๆท่ีทํา
ให+ผู+ได+รับพึงพอใจ ส#วนนี้โดยตัวมันเองแล+วไม#เสียหายอะไรเพราะใครๆ ก็แสวงหาผลประโยชน�ส#วนตนกัน
ท้ังนั้น เช#น การหางานใหม#ท่ีมีรายได+ท่ีดีกว#าเก#า แต#ปญหาจะเกิดข้ึนก็ต#อเม่ือผลประโยชน�นี้ไปแย+งกับผลประโยชน�
ส#วนรวม 
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 องค�ประกอบท่ีสอง คือ การปฏิบัติหน+าท่ีโดยใช+สถานะและขอบเขตอํานาจหน+าที่ของเจ+าหน+าที่หรือ
เจ+าพนักงานของรัฐโดยขาดหลักจริยธรรมพ้ืนฐานในวิชาชีพตน ท้ังนี้เพราะอํานาจหน+าท่ีท่ีมีอยู#เกิดจากการมี
ตําแหน#ง หรือการเป2นเจ+าหน+าท่ีหรือเจ+าพนักงานตามกฎหมาย 

องค�ประกอบสุดท�าย คือ เม่ือผลประโยชน�ท่ีขัดแย+งนั้นไปแทรกแซงการตัดสินใจ หรือการใช+วิจารณญาณ
ในทางใดทางหนึ่งเพ่ือผลประโยชน�ส#วนตัว 

จึงเห็นได+ว#าจากนิยามศัพท�ของนักวิชาการข+างต+นสามารถสรุปความหมายของผลประโยชน�ทับซ+อน 
(Conflict of Interest) คือ ผลประโยชน�ส#วนตัวของเจ+าหน+าท่ีรัฐไปขัดแย+งกับผลประโยชน�ส#วนรวมแล+วต+องเลือก
เอาอย#างใดอย#างหนึ่ง ซ่ึงทําให+ตัดสินใจได+ยากในอันท่ีจะปฏิบัติหน+าท่ีให+เกิดความเป2นธรรมและปราศจากอคติ 
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2. รูปแบบของผลประโยชน�ทับซ�อน แบ�งออกเปJน 7 รูปแบบ ได�แก� 
1. การรับผลประโยชน�ต#างๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน�

ในรูปแบบอ่ืนๆ ท่ีไม#เหมาะสมและมีผลต#อการปฏิบัติงานของเจ+าหน+าท่ี เช#น หน#วยงานราชการรับเงินบริจาคสร+าง
สํานักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจท่ีเป2นคู#สัญญากับหน#วยงาน การใช+งบประมาณ ของรัฐเพ่ือจัดซ้ือจัดจ+างแล+ว
เจ+าหน+าท่ีได+รับของแถมหรือผลประโยชน�อ่ืนตอบแทน  

2. การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป2นคู#สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ�ท่ีเจ+าหน+าท่ี
ของรัฐมีส#วนได+เสียในสัญญาท่ีทํากับหน#วยงานท่ีตนสังกัด เช#น การใช+ตําแหน#งหน+าท่ีท่ีทําให+หน#วยงานทําสัญญาซ้ือ
สินค+าจากบริษัทของตนเองหรือจ+างบริษัทของตนเองเป2นท่ีปรึกษา หรือซ้ือท่ีดิน ของตนเองในการจัดสร+าง
สํานักงาน  

3. การทํางานหลังจากออกจากตําแหน#งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมายถึง การท่ี
บุคลากรออกจากหน#วยงานของรัฐ และไปทํางานในบริษัทเอกชนท่ีดําเนินธุรกิจประเภทเดียวกับ ท่ีตนเองเคยมี
อํานาจควบคุม กํากับ ดูแล 

4. การทํางานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช#น เจ+าหน+าท่ีของรัฐต้ังบริษัทดําเนิน
ธุรกิจท่ีเป2นการแข#งขันกับหน#วยงานหรือองค�กรสาธารณะท่ีตนสังกัด หรือการรับจ+างเป2นท่ีปรึกษาโครงการโดย
อาศัยตําแหน#งในราชการสร+างความน#าเชื่อถือว#าโครงการของผู+ว#าจ+างจะไม#มีปญหาติดขัด ในการพิจารณาจาก
หน#วยงานท่ีตนสังกัดอยู#  

5. การรับรู+ข+อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ�ท่ีผู+ ดํารงตําแหน#งสาธารณะ 
ใช+ประโยชน�จากการรู+ข+อมูลภายในเพ่ือประโยชน�ของตนเอง เช#น ทราบว#าจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไปซ้ือ
ท่ีดินโดยใส#ชื่อภรรยา หรือทราบว#าจะมีการซ้ือท่ีดินเพ่ือทําโครงการของรัฐก็รีบไปซ้ือท่ีดินเพ่ือเก็งกําไรและขาย
ให+กับรัฐ ในราคาท่ีสูงข้ึน 

6. การใช+ทรัพย�สินของหน#วยงานเพ่ือประโยชน�ของธุรกิจส#วนตัว (Using your employer’s property 
for private advantage) เช#น การนําเครื่องใช+สํานักงานต#างๆกลับไปใช+ ท่ีบ+าน การนํารถยนต�ในราชการ 
ไปใช+เพ่ืองานส#วนตัว 

7. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกต้ังเพ่ือประโยชน�ในทางการเมือง (Pork-belling) เช#น การท่ี
รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพ้ืนท่ีหรือบ+านเกิดของตนเอง หรือการใช+งบประมาณสาธารณะ  
เพ่ือการหาเสียงเลือกต้ัง  

จากรูปแบบประเภทต#างๆของปญหาความขัดแย+งกันในประโยชน�ส#วนตัวและประโยชน�ส#วนรวม  
จะเห็นว#าโอกาสความเป2นไปได+ท่ีจะเกิดปญหามีสูงมากเพราะปญหาดังกล#าวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมท่ีเข+า
ข#ายความขัดแย+งอย#างกว+างขวาง ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือส#วนใหญ#ท่ีใช+ในการจัดการกับปญหา ความขัดแย+ง     
ของผลประโยชน�ส#วนตัวกับผลประโยชน�ส#วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรม ในการทํางานของบุคคล
สาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายท่ีสามารถครอบคลุมถึงการกระทําผิดเก่ียวกับผลประโยชน�ทับซ+อนทุกรูปแบบ 
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แผนภาพรูปแบบของผลประโยชน�ทับซ�อน 

 
 
 
 

 
 

   
 

 

  

 

 

  

   

 

 

   

 

 

  

 

  

  

 

   

 

 

 

 

การรับประโยชน�ต#างๆ 
(Accepting benefits) 

 

รับของขวัญ /เงินสนับสนุน/                    
เงินบริจาคจากลูกค+าของหน#วยงาน 

การทําธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) 
หรือเป2นคู#สัญญา (Contracts) 

มีส#วนได+เสียในสัญญาท่ีทํากับ
หน#วยงานต+นสังกัด 

การทํางานหลังจากออกจากตําแหน#ง
สาธารณะหรือหลังเกษียณ        

(Post-employment) 

ลาออกจากหน#วยงานเพ่ือไปทํางาน
ในหน#วยงานท่ีดําเนินธุรกิจประเภท

เดียวกัน 

การทํางานพิเศษ (Outside 
employment or moonlighting) 

ต้ังบริษัทดําเนินธุรกิจท่ีแข#งขันหรือ   
รับงานจากหน#วยงานต+นสังกัด 

การรับรู+ข+อมูลภายใน             
(Inside information) 

การใช+สมบัติของหน#วยงานเพ่ือ
ประโยชน�ของธุรกิจส#วนตัว      
(Using your employer’s 

property for private advantage) 

การนําโครงการสาธารณะลงในเขต
เลือกต้ังเพ่ือประโยชน�ในทางการเมือง 

(Pork-belling) 

ใช+ประโยชน�จากข+อมูลภายในเพ่ือ
ประโยชน�ของตนเอง 

นําทรัพย�สินของหน#วยงานไปใช+      
ในงานส#วนตัว 

รัฐมนตรีอนุมัติโครงการไปลงในพ้ืนท่ี
ตนเอง หรือการใช+งบสาธารณะ     

เพ่ือหาเสียง 



7        

 

1. แนวทางการป�องกันและแก�ไขปMญหาผลประโยชน�ทับซ�อน 

     (1) การกําหนดคุณสมบัติท่ีพึงประสงค�หรือคุณสมบัติต+องห+าม (Qualification and disqualification 
from office) เป2นเครื่องมือท่ีใช+ในการป;องกันเบ้ืองต+นมิให+มีโอกาสเกิดปญหาความขัดแย+งของผลประโยชน�ส#วนตัว
กับผลประโยชน�ส#วนรวมในกรณีของข+าราชการการเมือง คุณสมบัติต+องห+ามท่ีนานาประเทศ มักกําหนด ได+แก#     
การห+าม ส.ส. หรือรัฐมนตรีต+องไม#ดํารงตําแหน#ง ข+าราชการประจํา และต+องไม#เป2นผู+มีส#วนได+ส#วนเสียในสัมปทาน
หรือสัญญาต#างๆกับรัฐ เป2นต+น  

(2) การเปvดเผยข+อมูลเ ก่ียวกับทรัพย�สิน  หนี้สิน  และธุ ร กิจของครอบครัวให+สาธารณะทราบ 
(Disclosure of personal interests) เช#น การแจ+งถึงจํานวนหุ+นส#วนหรือธุรกิจส#วนตัวว#ามีอะไรบ+าง แบ#งได+เป2น 
2 ประเภทคือ ประเภทแรกคือ การแจ+งทรัพย�สินหรือความต+องการส#วนบุคคลเม่ือมีข+อขัดแย+งเกิดข้ึน และประเภท
ท่ีสอง คือ การแจ+งทรัพย�สินของเจ+าหน+าท่ีก#อนจะมาดํารงตําแหน#ง ถึงแม+วิธีการนี้จะไม#ใช#เครื่องมือท่ีแก+ปญหาความ
ขัดแย+ง ของผลประโยชน�ส#วนตัวกับผลประโยชน�ส#วนรวมได+โดยตรง แต#อย#างน+อยการเปvดเผยข+อมูลส#วนตัวก็ช#วยให+
สาธารณชนสามารถวิเคราะห�หรือมองเห็นช#องทางท่ีอาจจะก#อให+เกิดปญหาได+ง#ายข้ึน 

(3) การกําหนดข+อพึงปฏิบัติทางจริยธรรม (Code of conduct) เป2นการสร+างกรอบเพ่ือบอกถึงสิ่งท่ีควร
และไม#ควรยึดถือเป2นหลักในการทํางาน ถ+าไม#ปฏิบัติตามไม#ถือว#าผิดทางกฎหมายแต#สามารถบ#อนทําลายความ
เชื่อม่ันท่ีสังคมจะมีต#อเจ+าหน+าท่ีของรัฐผู+นั้น และสามารถเป2นบ#อเกิดแห#งความเสื่อมศรัทธาท่ีประชาชนจะมีต#อ
ระบบราชการ 

(4) ข+อกําหนดเก่ียวกับการทํางานหลังพ+นตําแหน#งในหน+าท่ีทางราชการ (Post-office employment 
restriction) เป2นข+อกําหนดท่ีมีวัตถุประสงค�เพ่ือป;องกันมิให+ผู+ท่ีดํารงตําแหน#งในหน#วยงานของรัฐนําข+อมูลลับ 
(Confidential information) ภายในหน#วยงานท่ีเขาทราบไปใช+ประโยชน�หลังจากการออกจากตําแหน#งดังกล#าว
แล+ว รวมถึงป;องกันการใช+สิทธิในการติดต#อหน#วยงานราชการในฐานะท่ีเคยดํารงตําแหน#งสําคัญ ในหน#วยงาน
ราชการมาแล+ว  

นอกจากแนวทางดังกล#าวข+างต+นแล+วจําเป2นต+องมีกลไกสําหรับการบังคับใช+ (Enforcement) กฎระเบียบ 
ท่ีกําหนดข้ึน เช#น การต้ังคณะกรรมการในลักษณะองค�กรกํากับดูแลเพ่ือตรวจสอบให+ผู+อยู#ภายใต+กฎระเบียบ
ดังกล#าวปฏิบัติตามข+อกําหนดท่ีบัญญัติไว+ โดยคณะกรรมการดังกล#าวต+องมีความเป2นอิสระอย#างเพียงพอเพราะใน
กรณีท่ีมีการละเมิดกฎระเบียบท่ีเกิดข้ึนก็ต+องทําหน+าท่ีสอบสวนข+อเท็จจริงก#อนท่ีจะดําเนินการตามมาตรการท่ี
เก่ียวข+องต#อไป 
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การสร+างการบริหารจัดการท่ีดี (Good Governance) คือ ประการแรก การมุ#งเน+นความรับผิดชอบ      
ต#อสาธารณะ (Accountability) ประการท่ีสอง มีความโปร#งใสในการดําเนินงาน (Transparency) ซ่ึงรวมถึงการท่ี
สาธารณชนสามารถเข+าถึงข+อมูลต#างๆได+ ประการท่ีสาม การมีหลักการท่ีแน#นอนคงเส+นคงวาและเป2นธรรมเพ่ือให+
ประชาชนเกิดความม่ันใจ (predictability) ซ่ึงหมายความว#ากฎเกณฑ�ต#างๆจะต+องใช+บังคับกับทุกคนอย#างเท#า
เทียมกันไม#ลําเอียง ไม#เลือกปฏิบัติ และไม#เปลี่ยนแปลงบ#อยๆจนก#อให+เกิดความสับสน และประการสุดท+าย คือ 
การมีส#วนร#วมของประชาชน (Public Participation) หมายความว#าผู+บริหารระดับสูงจะต+องเคารพในความคิดเห็น
ของสมาชิกในองค�กร กล#าวคือในการตัดสินใจด+านนโยบายนั้นจะต+องเปvดรับฟงความคิดเห็นและให+สมาชิกของ
องค�กรมีส#วนร#วม ในการตัดสินใจ 
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ควบคู#ไปกับการสร+างระบบการบริหารจัดการท่ีดีก็ คือ ประการแรก การปรับปรุงกฎหมายให+ทันสมัย 
ชัดเจน ครอบคลุม และสามารถตามกระแสการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ การเมือง สังคม และวัฒนธรรมได+ทัน 
ประการท่ีสอง การปฏิรูปองค�กรอิสระเพ่ือการตรวจสอบและปราบปรามผลประโยชน�ทับซ+อนให+มีการดําเนินงานท่ี
มีประสิทธิภาพมีกระบวนการสรรหาและคัดเลือกคณะกรรมการท่ีเป2นอิสระ ไม#ถูกแทรกแซงจากการเมือง และเป2น
ผู+ท่ีมีความรู+ความสามารถอย#างแท+จริง ประการท่ีสาม กําหนดหลักเกณฑ�ด+านจริยธรรคุณธรรม (Codes of ethics) 
รวมท้ังจรรยาบรรณทางวิชาชีพต#างๆ เ พ่ือเป2นแนวทางอันชัดเจนในการชี้นําพฤติกรรมไปในทิศทางท่ี
ถูกต+อง กําหนดบทลงโทษผู+ประพฤติผิดจรรยาบรรณทางวิชาชีพอันก#อให+เกิดการยกระดับมาตรฐานทางคุณธรรม
จริยธรรมของกลุ#มวิชาชีพให+สูงขึ้น ประการสุดท+าย ส#งเสริมภาคประชาสังคมให+เข+มแข็งเป2นองค�กรแบบเปvด 
สมัครใจในการรับสมาชิก มีความเป2นอิสระในการดําเนินงานและมีจิตสํานึกท่ีเสียสละในการทํางานเพ่ือ
ผลประโยชน�ของส#วนรวม องค�กรภาคประชาสังคมเหล#านี้จะมีบทบาทสําคัญในการเคลื่อนไหวเพ่ือการมีส#วนร#วม
และตรวจสอบการดําเนินงานของภาคสาธารณะให+ปลอดจากผลประโยชน�ทับซ+อนได+อย#างแท+จริง 

2. มาตรการขับเคลื่อนเพื่อป�องกันผลประโยชน�ทับซ�อน 

ประการแรก การกําหนดหลักเกณฑ�ทางจริยธรรม (Codes of ethics) เพ่ือให+เกิดความชัดเจนว#าอะไร
คือสิ่งผิดและอะไรคือสิ่ง ถูกมิให+ประชาชนเกิดความสับสนเห็นผิดเป2นชอบหรือเห็นกงจักรเป2นดอกบัว               
โดยจะต+องนิยามและกําหนดมาตรฐานการกระทําต#างๆให+ชัดเจน ซ่ึงวิธีการกําหนดหลักเกณฑ�ทางจริยธรรม
คุณธรรมดังกล#าวนี้ สามารถกระทําได+โดยการส#งเสริมให+ผู+ประกอบวิชาชีพมีการรวมตัวกันจัดต้ังเป2นสมาคมและ
ส#งเสริมให+สมาคมวิชาชีพต#างๆมีการบัญญัติเก่ียวกับจรรยาบรรณทางวิชาชีพ หรือกําหนดแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
ป;องกันมิให+เกิดปญหาผลประโยชน�ทับซ+อนในแต#ละวิชาชีพ เพ่ือนิยามให+หลักเกณฑ�ทางจริยธรรมมีความ
ชัดเจน สมาชิกของแต#ละกลุ#มวิชาชีพสามารถนําไปปฏิบัติได+ พร+อมกับมีบทลงโทษสําหรับผู+ท่ีไม#ปฏิบัติตาม  

ความชัดเจนเก่ียวกับรายละเอียดของหลักเกณฑ�ทางจริยธรรม หรือบรรทัดฐานสําหรับกํากับ 
ความประพฤติของนักการเมือง ข+าราชการ และผู+ เชี่ยวชาญด+านต#างๆเป2นสิ่ ง ท่ี มีความสําคัญอย#างยิ่ ง  
เพราะหลักเกณฑ�ทางจริยธรรมต#างๆเหล#านี้ เป2นแนวทางชี้แนะว#าบุคคลท่ีมีตําแหน#งหน+าท่ีทางด+านสาธารณะนั้น
ควรจะมีความประพฤติอย#างไรอะไรท่ีถือเป2นพฤติกรรมท่ีควรหลีกเลี่ยงเนื่องจากเป2นปญหาผลประโยชน�ทับซ+อน
เปvดโอกาสให+มีการอภิปราย ถกเถียงและสร+างเป2นข+อตกลงร#วมเก่ียวกับหลักเกณฑ�ทางจริยธรรมท่ีพึงปฏิบัติ 

 
ประการท่ีสอง การถ�ายทอด ปลูกฝMงหลักเกณฑ�ทางจริยธรรมคุณธรรมสู�สมาชิกของสังคม โดยผ#าน

สื่อมวลชนหรือการบรรจุในหลักสูตรการศึกษาในโรงเรียน เพ่ือให+มีกระบวนการเรียนการสอนในชั้นเรียน การจัด
อบรมให+ แก# สมาชิ กของสมาคมวิ ช าชีพ เ พ่ือ เสริ มสร+ า งความรู+ ค ว าม เข+ า ใจ  การอภิปรายถก เ ถีย ง 
เพ่ือก#อให+เกิดความกระจ#างในประเด็นท่ีคลุมเครือน#าสงสัย มาตรการดังกล#าวนี้ถือเป2นการถ#ายทอดและปลูกฝง
สมาชิกของสังคมโดยผ#านช#องทางต#างๆ อันจะทําให+สมาชิกของสังคมเกิดความตระหนักถึงความสําคัญของปญหา
ผลประโยชน�ทับซ+อน รู+สึกผิดชอบชั่วดี ตลอดจนสามารถยับยั้งตนเองและห+ามปรามผู+อ่ืนมิให+กระทําการอันเป2น
ผลประโยชน�ทับซ+อนได+ สมาชิกไม#สามารถอ+างได+อีกต#อไปว#าตนทําผิดเพราะไม#ทราบ ท่ีสําคัญไม#น+อยไปกว#ากันก็คือการ
กําหนดบทลงโทษสําหรับผู+ท่ีมีความผิดเก่ียวกับวินัยอย#างชัดเจนนั้นจะช#วยลดปญหาผลประโยชน�ทับซ+อนหรือ
พฤติกรรมท่ีไม#เหมาะสมและไม#สามารถยอมรับได+ให+น+อยลง 
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          ประการท่ีสาม เสริมสร�างความเข�มแข็งของภาคประชาสังคม (Strengthening the arena of civil 
society) โดยการสนับสนุนให+ประชาชนมีสิทธิ เสรีภาพ มีจิตสํานึกต#อส#วนรวม อันจะนําไปสู#การรวมตัวกันจัดต้ัง
องค�กรแบบสมัครใจอย#างอิสระ สําหรับดําเนินกิจกรรมเ พ่ือส#วนรวม รวมท้ังส# ง เสริมสื่อสารมวลชน 
ท่ีเป2นอิสระในการดําเนินงานท้ังสื่อวิทยุ โทรทัศน� และหนังสือพิมพ�ต#างมีบุคลากรท่ีมีความรู+ความสามารถ 
มีจิตสํานึกท่ีเสียสละเพ่ือส#วนรวม และมีการจัดต้ังเป2นองค�กรท่ีเข+มแข็งซ่ึงภาคประชาสังคมท่ีมีอํานาจต#อรองสูง
ดังกล#าวนี้จะสามารถถ#วงดุลอํานาจและตรวจสอบการดําเนินงานของนักการเมืองและเจ+าหน+าท่ีรัฐระดับสูงได+อย#าง
มีประสิทธิภาพ อันจะสามารถยับยั้งปญหาผลประโยชน�ทับซ+อนของนักการเมืองและข+าราชการระดับสูงให+น+อยลง
ได+ 
  
          ประการท่ีส่ี การปรับปรุงกฎหมายรวมท้ังแก�ไขระเบียบข�อบังคับต�างๆของหน�วยงาน เพ่ือให+บทบัญญัติ
ทางกฎหมายให+มีนิยามและตีกรอบความผิดอันเกิดจากผลประโยชน�ทับซ+อนไว+อย#างชัดเจน มีความครอบคลุม    
การแก+ไขข+อกฎหมายและการบังคับใช+จะต+องมิให+เกิดความลักลั่น ปvดช#องโหว#ของกฎหมาย ปรับปรุงแนวทาง และ
กระบวนการวินิจฉัยคดีให+เกิดความเป2นธรรมแก#ทุกฝAายให+มากท่ีสุดรวมท้ังบทลงโทษในกฎหมายต#างๆให+เป2นไปใน
แนวทางเดียวกัน 
 
 ประการท่ีห�า การปฏิรูปองค�กรอิสระท่ีทําหน�าท่ีป�องกันและปราบปรามผลประโยชน�ทับซ�อน เช#น 
คณะกรรมการป;องกันและปราบปรามการทุจริตแห#งชาติ คณะกรรมการป;องกันและปราบปรามการฟอกเงิน 
คณะกรรมการตรวจเงินแผ#นดิน คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห#งชาติ ศาลรัฐธรรมนูญ ศาลปกครอง              
และศาลยุติธรรม โดยจะต+องปฏิรูปองค�กรเหล#านี้ ให+ มีประสิทธิภาพในการทํางาน มีบุคลากรท่ีมีความรู+
ความสามารถ และมีคุณธรรมในการทํางาน มีงบประมาณ วัสดุอุปกรณ�ท่ีเพียงพอมีกระบวนการสรรหาและแต#งต้ัง
กรรมการท่ีเป2นอิสระไม#ถูกแทรกแซงทางการเมืองมีความเป2นกลาง มีกฎกติกากํากับการทํางานท่ีชัดเจน  
มีเป;าหมายในการทํางานท่ีสามารถวัดและประเมินผลได+และมีระบบการบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพ 
 
3. ตารางสรุปตัวอย�างโอกาสท่ีจะเกิดผลประโยชน�ทับซ�อนของข�าราชการและเจ�าหน�าท่ี
ของรัฐกลุ�มต�างๆ 
 

กลุ�มอาชีพ กิจกรรมท่ีมีความเส่ียงต�อปMญหาการเกิดผลประโยชน�ทับซ�อน 
      1. 
นักการเมือง 

 การรับเงินหรือผลประโยชน�อ่ืนใด เพ่ือแต#งต้ัง หรือเลื่อนตําแหน#งข+าราชการข้ึนเป2นผู+บริหารระดับสูง 
 การใช+อํานาจหน+าท่ีเพ่ือให+บริษัทของตนหรือของพรรคพวกได+รับงาน/ การจ+างเหมาจากรัฐ 
 การใช+ข+อมูลของทางราชการเพ่ือแสวงหาประโยชน� 
 การแต#งต้ังคนสนิท/พวกพ+องของตนเป2นกรรมการในหน#วยงานของรัฐ  โดยเฉพาะอย#างยิ่งองค�กรอิสระ

ท่ีทําหน+าท่ีในการกํากับดูแล (Regulators) สัญญาหรือสัมปทานของรัฐ 
 การใช+ตําแหน#งหน+าท่ีเลือกผลักดันโครงการท่ีก#อให+เกิดประโยชน�ต#อตนเอง ญาติ/พวกพ+อง 

      2. 
ข+าราชการ
ประจําและ
เจ+าหน+าท่ี
ของรัฐ 

 

ท่ัวไป 

 การนําข+อมูลลับ/ข+อมูลภายในมาใช+หาประโยชน�ให+แก#ตนเองหรือพวกพ+อง 
 หัวหน+าหน#วยงานซ่ึงครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมาก#อสร+างแต#งต้ังให+ญาติ/ คนสนิท/คนท่ีมี

ความสัมพันธ�ฉันญาติข้ึนเป2นผู+อํานวยการกองพัสดุ 
 การช#วยญาติมิตรหรือคนสนิทให+ได+งานในหน#วยงานท่ีตนมีอํานาจ 
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กลุ�มอาชีพ กิจกรรมท่ีมีความเส่ียงต�อปMญหาการเกิดผลประโยชน�ทับซ�อน 
 การรับผลประโยชน�หรือการเรียกร+องสิ่งตอบแทนจากการปฏิบัติงานในหน+าท่ีความรับผิดชอบ 
 การรับงานนอกหรือการทําธุรกิจท่ีเบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหน#วยงาน 
 การทํางานหลังเกษียณให+กับหน#วยงานท่ีมีผลประโยชน�ขัดกับหน#วยงานต+นสังกัดเดิม 
 การนํารถราชการไปใช+ในกิจธุระส#วนตัว และในหลายกรณีมีการเบิกค#าน้ํามัน 
 การนําบุคลากรของหน#วยงานไปใช+เพ่ือการส#วนตัว 

กลุ�มวิชาชีพท่ีเก่ียวกับการตรวจสอบ ประเมินราคา และการจัดซ้ือจัดจ�าง 

 การหาผลประโยชน�จากความไม#รู+ในระเบียบและข+อมูลของทางราชการของประชาชนโดยเรียกรับเงิน
และอ+างว#าจะสามารถช#วยให+สามารถเสียค#าธรรมเนียมในการโอนกรรมสิทธิ์ซ้ือขายท่ีดินในราคาท่ีถูก
กว#าได+ ผู+บริหารสถาบันการเงินหวังก+าวหน+าในอาชีพจึงได+ร#วมมือและให+ความช#วยเหลือแก#
นักการเมืองในการกู+เงินในวงเงินสูงในรูปแบบการประเมินราคาหลักทรัพย�   คํ้าประกันให+สูงเกิน
กว#าความเป2นจริง 

 ผู+บริหารสถาบันการเงินใช+อํานาจหน+าท่ีให+ผู+ใต+บังคับบัญชาเสนอขายท่ีดินหรือบ+านพร+อมท่ีดินใน
โครงการของตนให+แก#ลูกค+าของสถาบันการเงิน เพ่ือแลกกับความสะดวกในการทําธุรกิจกับสถาบัน
การเงิน 

 เจ+าหน+าท่ีตรวจสอบภาษีอากรได+เปvดสํานักงานบัญชีเพ่ือทําบัญชีและรับจดทะเบียนจัดต้ังบริษัท จํากัด 
ซ่ึงในเวลาปฏิบัติงานก็จะเลือกให+บริการเฉพาะรายท่ีตนเองได+รับประโยชน�จากผู+เสียภาษีเท#านั้น 

 การกําหนดมาตรฐาน (Specification) ในสินค+าท่ีจะจัดซ้ือจัดจ+างให+บริษัทของตนหรือของพวกพ+อง
ได+เปรียบหรือชนะในการประมูล 

 การให+ข+อมูลการจัดซ้ือจัดจ+างแก#พรรคพวก/ญาติ เพ่ือแสวงหาผลประโยชน�ในการประมูลหรือการจ+าง
เหมารวมถึงการปกปvดข+อมูล เช#น การปvดประกาศหรือเผยแพร#ข+อมูลข#าวสารล#าช+า หรือพ+น
กําหนดการยื่นใบเสนอราคา เป2นต+น 

กลุ�มวิชาชีพอิสระ 

 การรับงานจากภายนอกจนกระทบต#อการปฏิบัติหน+าท่ีประจํา 
 การใช+สิทธิในการเบิกจ#ายยาให+กับญาติแล+วนํายาไปใช+ท่ีคลินิกส#วนตัว 
 การรับประโยชน�จากระบบการล็อคบัตรคิวให+แก#เจ+าหน+าท่ีหรือญาติเจ+าหน+าท่ีในหน#วยงาน โดยผู+มี

หน+าท่ีดูแลบัตรคิวจะล็อคไว+มากกว#าท่ีหน#วยงานกําหนดและไปเรียกรับประโยชน�จากบัตรคิวท่ีล็อคไว+
เกินเหล#านั้นจากผู+รับบริการท่ีต+องการลัดคิว 

กลุ�มวิชาชีพท่ีเก่ียวกับกระบวนการยุติธรรม 

 การเรียกรับผลประโยชน�จากการอนุญาตให+คืนของกลาง เป2นต+น 

กลุ�มวิชาชีพวิชาการ 

 คณะกรรมการตรวจรับผลงานทําหน+าท่ีเสมือนเป2นนายหน+าให+แก#บริษัทท่ีปรึกษา โดยรับรายงานผล
การศึกษามาพิจารณาก#อนและแก+ไขในประเด็นท่ีคาดว#าอาจถูกคณะกรรมการคนอ่ืนท+วงติง รวมถึง
การเข+าไปแทรกแซงการพิจารณาของกรรมการคนอ่ืน 
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กลุ�มอาชีพ กิจกรรมท่ีมีความเส่ียงต�อปMญหาการเกิดผลประโยชน�ทับซ�อน 
3. 

ข+าราชการ
ท+องถ่ิน 

3.1 การเข�ามาดําเนินธุรกิจและเปJนคู�สัญญากับองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
 สมาชิกสภา/ผู+บริหารท+องถ่ินมาดําเนินธุรกิจกับองค�กรปกครองส#วนท+องถ่ินท่ีตนเป2นสมาชิก 
 ญาติ/ภรรยา (อาจไม#ได+จดทะเบียน) ของผู+บริหารท+องถ่ินเป2นคู#สัญญาหรือรับเหมางานกับองค�กร

ปกครองส#วนท+องถ่ิน 
 สมาชิกสภา/ผู+บริหารท+องถ่ินเข+าไปมีส#วนได+ส#วนเสียในฐานะผู+รับมอบอํานาจจากบริษัท ห+างร+าน ใน

การยื่นซองประกวดราคา 
 สมาชิกสภา/ผู+บริหารท+องถ่ินเป2นบุคคลร#วมเจรจาไกล#เกลี่ยในฐานะตัวแทนบริษัทห+างร+าน ในกรณีงาน

จ+างเหมามีปญหา 
 ผู+บริหารสภา/ผู+บริหารท+องถ่ินหาประโยชน�ส#วนตัวจากการเก็งกําไรจากราคาท่ีดิน ท้ังในรูปของการใช+

ข+อมูลภายในไปซ้ือ ท่ีดินไว+ก#อน หรืออาจเป2นในรูปแบบท่ีกําหนดท่ีต้ังโครงการในพ้ืนท่ีท่ีตนเองมีท่ีดิน
อยู#เพ่ือขายท่ีดินของตนเองในราคาท่ีสูง 

 องค�กรปกครองส#วนท+องถ่ิน ทําสัญญาเช#ารถไปสัมมนาและดูงานกับบริษัทซ่ึงเป2นของสมาชิกของ
องค�กรปกครองส#วนท+องถ่ินนั่นเอง 

 นายกเทศมนตรีและเทศมนตรีขายสินค+าหรือบริการของบริษัทตนเองให+กับเทศบาล 
3.2 การใช�งบประมาณหลวงเพ่ือประโยชน�ส�วนตนและเพ่ือหาเสียง 

 การจัดสรรงบประมาณหรือโครงการเข+าไปในพ้ืนท่ีของตนเอง 
 การใช+งบประมาณราชการทําโครงการพร+อมเขียนป;ายและชื่อของผู+ของบประมาณ ประกาศให+

ชาวบ+านทราบเพ่ือเป2นการหาเสียง 
 การท่ีสมาชิกสภาท+องถ่ินซ่ึงมีบทบาทในการอนุมัติและตรวจสอบการใช+งบประมาณของฝAายบริหาร

กลับไปมีส#วนในการใช+งบประมาณส#งผลต#อการทําหน+าท่ีในการตรวจสอบและใช+วิจารณญาณในการ
ตัดสินใจอนุมัติเอนเอียงจากความถูกต+องและประโยชน�สาธารณะ  เนื่องจากต+องการงบท่ีเหลือจาก
การแปรญัตติไปดําเนินการในเขตพ้ืนท่ีของตน 

 
 
4. ประชาชน 

 
 
การเสนอให+ค#าน้ําร+อนน้ําชาให+แก#เจ+าหน+าท่ีเพ่ือแลกกับการลัดคิวรับบริการ 
 

 
 

4. ตัวอย�างพฤติกรรมผลประโยชน�ทับซ�อนท่ีพบเห็นบ�อย  

1. การนําทรัพย�สินของหน#วยงานมาใช+ประโยชน�ส#วนตัว เช#น ใช+โทรศัพท�ของหน#วยงานติดต#อธุระส#วนตัว        
นํารถราชการไปใช+ในธุระส#วนตัว เป2นต+น 

2. การใช+อํานาจหน+าท่ีช#วยญาติหรือบุคคลอ่ืนให+เข+าทํางาน 
3. การใช+ข+อมูลของหน#วยงานเพ่ือแสวงหาประโยชน�แก#ตนเองหรือพวกพ+อง เจ+าหน+าท่ีของรัฐทราบมาตรฐาน 

(spec) วัสดุอุปกรณ�ท่ีจะใช+ในการประมูลแล+วให+ข+อมูลกับบริษัทเอกชนเพ่ือให+ได+เปรียบในการประมูล 
4. การรับงานนอกแล+วก#อให+เกิดความเสียหายแก#หน#วยงานของตน เจ+าหน+าท่ีของรัฐอาศัยตําแหน#งหน+าท่ี       

ทางราชการรับจ+างเป2นท่ีปรึกษาโครงการให+บริษัทเอกชน เจ+าหน+าท่ีรัฐนําเวลาราชการไปทํางานส#วนตัว 



13        

 

5. การนําบุคคลากรของหน#วยงานมาใช+เพ่ือประโยชน�ส#วนตน 
6. การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน�อ่ืนใด ส#งผลให+มีการตัดสินใจท่ีเอ้ือประโยชน�     

แก#ผู+ให+สินบนหรือบุคคลอ่ืน 
7. การเข+าทํางานหลังออกจากงานเดิมโดยใช+ความรู+ ประสบการณ� หรืออิทธิพลจากท่ีเคยดํารงตําแหน#งมารับงาน 

หรือเอาประโยชน�ให+กับตนเองหรือพวกพ+อง เช#น เคยทํางานเป2นผู+บริหารหน#วยงานกํากับดูแลกิจการ
โทรคมนาคม แล+วไปทํางานในบริษัทผู+ให+บริการโทรศัพท� 

8. การลัดคิวให+กับผู+ใช+บริการท่ีคุ+นเคย  
9. การส#งเสริมหรือสนับสนุนให+ผู+ร#วมงานแสวงหาประโยชน�ส#วนตน 
10. การให+ของขวัญหรือของกํานัลเพ่ือหวังความก+าวหน+า หรือหวังผลประโยชน�ท่ีมิชอบ 
11. การซ้ือขายตําแหน#ง การจ#ายผลประโยชน�ท้ังท่ีเป2นตัวเงินและประโยชน�รูปแบบอ่ืนเพ่ือให+ได+มาซ่ึงการเลื่อน

ระดับ ตําแหน#ง หรือความดีความชอบพิเศษ 
12. การเพิกเฉยต#อการรักษาผลประโยชน�ส#วนรวม 
13. การเรียกร+องผลตอบแทนจากการใช+ อิทธิพลในตําแหน#งหน+าท่ีเพ่ือส#งผลท่ีเป2นคุณแก#ฝAายใดฝAายหนึ่ ง 

โดยไม#เป2นธรรม 
14. การท่ีมีหน+าท่ีดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล+วเข+ามีส#วนได+เสียเพ่ือประโยชน�ของตนเอง หรือผู+อ่ืน 
15. การใช+ตําแหน#งหน+าท่ีหาประโยชน�ให+กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ+อง เช#น เจ+าหน+าท่ีของรัฐ ใช+อํานาจ

หน+าท่ีทําให+บริษัทของตนหรือครอบครัวได+งานรับเหมาของรัฐ เจ+าหน+าท่ีฝAายจัดซ้ือจัดจ+างทําสัญญาซ้ืออุปกรณ�
สํานักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง  

5. แนวทางการปฏิบัติเพื่อป�องกันผลประโยชน�ทับซ�อน 
การให� – การรับของขวัญและผลประโยชน� 

เนื่องจากความเชื่อถือไว+วางใจของประชาชนต#อการปฏิบัติงานของข+าราชการและเจ+าหน+าท่ีภาครัฐว#าจะต+อง
ตัดสินใจและกระทําหน+าท่ี โดยยึดผลประโยชน�สาธารณะเป2นหลักปราศจากผลประโยชน�ส#วนบุคคล หาก
ข+าราชการและเจ+าหน+าท่ีภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชน�ท่ีทําให+มีอิทธิพลต#อการตัดสินใจ และการกระทํา
หน+าท่ีถือว#าเป2นการประพฤติมิชอบ จึงเป2นการขัดแย+งกันระหว#างผลประโยชน�ส#วนตนและผลประโยชน�ส#วนรวมได+
ด+วยเช#นกัน 

 อะไรคือของขวัญและประโยชน�อ่ืนใดท่ีใช�ในความหมายนี้ 
-  ของขวัญและประโยชน�อ่ืนใด หมายถึง สิ่งใดๆ หรือบริการใดๆ (เงิน ทรัพย�สิน สิ่งของ บริการหรืออ่ืนๆ ท่ีมี

มูลค#า) ท่ีข+าราชการและเจ+าหน+าท่ีภาครัฐให+และหรือได+รับท่ีนอกเหนือจากเงินเดือน รายได+ และผลประโยชน�จาก
การจ+างงานในราชการปกติ 

-  ของขวัญและผลประโยชน�อ่ืนใดสามารถตีค#าตีราคาเป2นเงิน หรืออาจไม#สามารถตีค#าตีราคาได+ 
-  ของขวัญท่ีสามารถคิดราคาได+ (Tangible gifts) หมายรวมถึง สินค+าบริโภค ความบันเทิง การต+อนรับ             

ให+ ท่ีพัก การเดินทาง อุปกรณ�เครื่องใช+ เช#น ตัวอย#างสินค+า บัตรของขวัญ เครื่องใช+ส#วนตัว บัตรกํานัล  
บัตรลดราคาสินค+าหรือบริการ และเงิน เป2นต+น 
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-  ของขวัญและประโยชน�อ่ืนใดท่ีคิดเป2นราคาไม#ได+ (Intangible gifts and benefits) หมายถึง สิ่งใดๆหรือ
บริการใดๆท่ีไม#สามารถคิดเป2นราคาท่ีจะซ้ือขายได+ อาทิเช#น การให+บริการส#วนตัวการปฏิบัติด+วยความชอบส#วนตน 
การเข+าถึงประโยชน� หรือการสัญญาว#าจะให+หรือการสัญญาว#าจะได+รับประโยชน�มากกว#าคนอ่ืนๆ 
 
 แนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน : กรณีการให�หรือรับของขวัญ 

ในประมวลจริยธรรมข+าราชการพลเรือน ประกาศคณะกรรมการป;องกันและปราบปรามการทุจริต
แห#งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ�การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ+าหน+าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543 
และระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว#าด+วยการให+หรือรับของขวัญของเจ+าหน+าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2544 ได+กําหนด
หลักเกณฑ�เก่ียวกับการให+หรือรับของขวัญและผลประโยชน�ของเจ+าหน+าท่ีของรัฐไว+ ซ่ึงสามารถสรุปแนวทางสําคัญ
ได+ ดังนี้ 

1. เจ+าหน+าท่ีของรัฐต+องไม#รับหรือถามนําถึงการรับของขวัญหรือประโยชน�อ่ืนใดนอกเหนือจากทรัพย�สินอัน
ควรได+ตามกฎหมาย เว+นแต#การรับของขวัญหรือประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาดังต#อไปนี้ 

1.1 การรับของขวัญหรือประโยชน� อ่ืนใดจากญาติซ่ึงให+โดยเสน#หาตามจํานวนท่ีเหมาะสมตาม 
ฐานะแห#งตน 

1.2 การร ับของขว ัญหร ือประโยชน �อื ่น ใดจากบุคคลอื ่น ซึ ่งม ิใช #ญาติที ่ม ีม ูลค #า ในการร ับจาก 
แต#ละบุคคล แต#ละโอกาสไม#เกิน 3,000 บาท  

1.3 การรับของขวัญหรือประโยชน�อ่ืนใดท่ีเป2นการให+ในลักษณะให+กับบุคคลท่ัวไป 
2. หลักเกณฑ�การรับของขวัญหรือประโยชน�อ่ืนใดตามข+อ 1. ให+ใช+บังคับแก#ผู+ซ่ึงพ+นจากการเป2นเจ+าหน+าท่ีของ

รัฐมาแล+วไม#ถึง 2 ปEด+วย 
3. ห+ามเจ+าหน+าท่ีของรัฐให+ของขวัญแก#ผู+บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู+บังคับบัญชานอกเหนือจาก

กรณีปกติประเพณีนิยมท่ีมีการให+ของขวัญแก#กันโดยการให+ของขวัญตามปกติประเพณีนิยมนั้น เจ+าหน+าท่ีของรัฐจะให+
ของขวัญหรือประโยชน�อ่ืนใดท่ีมีมูลค#าเกิน 3,000 บาท มิได+  

4. ห+ามเจ+าหน+าท่ีของรัฐยินยอมหรือรู+เห็นเป2นใจให+บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญหรือประโยชน�อ่ืนใด
จากผู+ท่ีเก่ียวข+องในการปฏิบัติหน+าท่ีของเจ+าหน+าท่ีของรัฐ เว+นแต#เป2นการรับของขวัญหรือประโยชน�อ่ืนใดท่ีให+ตามปกติ
ประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค#าไม#เกิน 3,000 บาท 

5. ควรใช+บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช+บัตรแสดงความยินดีแทนการให+ของขวัญ 
เพ่ือเป2นการป;องกันการฝAาฝBนกฎระเบียบ อีกท้ังเพ่ือประโยชน�ในการเสริมสร+างทัศนคติในการประหยัดให+ 
แก#เจ+าหน+าท่ีของรัฐ 
 

รายละเอียดต�อจากนี้เปJนข�อเสนอแนะในการพิจารณาเก่ียวกับการให�-รับของขวัญและหรือผลประโยชน�อ่ืนใด 
ในทางปฏิบัติ 

 เราจะจัดการอย�างไร 
การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน�ใดๆมี ๓ คําถาม ท่ีใช+ในการตัดสินใจว#าจะรับหรือไม#รับของขวัญ

และหรือผลประโยชน� คือ 
1) เราควรรับหรือไม# 
2) เราควรรายงานการรับหรือไม# 
3) เราสามารถเก็บไว+เป2นของตนเองได+หรือไม# 



15        

 

1. เราควรรับหรือไม� 
ตามหลักการทางจริยธรรมแม+ว#าเราจะไม#ควรรับ แต#มีหลายโอกาสท่ีเราไม#สามารถปฏิเสธได+หรือเป2นการ

รับในโอกาสท่ีเหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมหรือให+กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม อย#างไร
ก็ตามมีหลายโอกาสท่ีไม#เป2นการเหมาะสมอย#างยิ่งท่ีจะรับ 

1) ถ+าเป2นการให+เงินท#านจะต+องปฏิเสธไม#ว#าจะเป2นโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือสิ่งใดๆ ท่ีสามารถเปลี่ยน
กลับมาเป2นเงิน เช#น ล็อตเตอรี่ หุ+น พันธบัตร เป2นการฝAาฝBนประมวลจริยธรรมและอาจเข+าข#ายการรับสินบน 
 การถูกเสนอสิ่งใดๆนอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งท่ีควรนํามาเป2นเหตุผลในการตัดสินใจ คือ 

- ทําไมเขาจึงเสนอให+ เช#น ให+แทนคําขอบคุณ การเสนอให+มีผลต#อการตัดสินใจในการปฏิบัติตนหรือไม# 
- ความประทับใจของท#านต#อของขวัญและหรือผลประโยชน�ท่ีจะส#งผลต#อการทํางานในอนาคต 

 ถ+าท#านทํางานอยู #ในกลุ #ม เสี ่ยง  อ#อนไหวหรืออยู #ในข#ายที่ต+องได+ร ับความไว+วางใจเป2นพิเศษ 
เช#น งานตรวจสอบภายในและงานตรวจคุณภาพต#างๆ การจัดซ้ือจัดจ+าง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัติ/
อนุญาตต#างๆ ท#านจะต+องปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มากกว#าบุคคลกลุ#มอ่ืน 

2) การรับก#อให+เกิดการขัดแย+งระหว#างผลประโยชน�ส#วนตนและส#วนรวมหรือไม# หากการรับก#อให+เกิด
ความขัดแย+งระหว#างผลประโยชน�ส#วนตนและผลประโยชน�สาธารณะแล+วผลประโยชน�ส#วนตนท่ีได+รับกลายเป2นมี
อิทธิพลต#อการปฏิบัติหน+าท่ีราชการ หรือก#อให+เกิดข+อสงสัยต#อสาธารณชนว#าเป2นการประพฤติโดยมิชอบ 

การขัดแย+งระหว#างผลประโยชน�ส#วนตนและส#วนรวม เป2นตัวกระตุ+นให+เกิดการประพฤติมิชอบและ 
การทุจริตคอร�รัปชั่น ในแต#ละส#วนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชน�ของตนเอง  
โดยส#วนราชการ ท่ีอยู#ในกลุ#มปฏิบัติหน+าท่ีท่ีเสี่ยงต#อการประพฤติมิชอบควรกําหนดนโยบายด+านนี้ อย#างเคร#งครัด
มากกว#าหน#วยงานอ่ืนๆ  

หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยู#บนพ้ืนฐานท่ีว#า “การกระทําและการตัดสินใจใดๆจะต+องกระทํา 
ด+วยความเป2นกลางปราศจากการมีส#วนได+ส#วนเสียในการให+บริการ และปกป;องผลประโยชน�ของสังคมไทย
โดยรวม”  

ดังนั้น องค�กรหรือบุคคลใดๆ ไม#ควรใช+ของขวัญหรือผลประโยชน�มาแสวงหาผลประโยชน�ให+กับองค�กรของ
ตนหรือตนเองเหนือองค�กรหรือบุคคลอ่ืน โดยเฉพาะอย#างยิ่งข+าราชการและเจ+าหน+าท่ีภาครัฐมีพันธะผูกพันท่ีจะต+อง
ปฏิบัติงานอย#างเป2นธรรมโดยกระทําและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปร#งใส ความพร+อมรับผิดชอบ และ
แสดงพฤติกรรมที่ถูกต+องเที่ยงธรรมตลอดเวลาที่มีอาชีพรับข+าราชการ ไม#ว#าของขวัญและหรือผลประโยชน�นั้น 
จะมีค#าเพียงเล็กน+อยก็ไม#ควรรับ เพราะก#อให+เกิดความรู+สึกผูกพันหรือพันธะกับผู+ให+ และอาจก#อให+เกิดความ      
เสื่อมศรัทธาต#อประชาชน 

 
2. เราต�องรายงานหรือไม� 
การรายงานการรับของขวัญและหรือผลประโยชน�ตัดสินจากหลักการต#อไปนี้ 

1) ธรรมชาติของผู+ให+ : พิจารณาตามกฎหมาย กฎระเบียบท่ีเก่ียวข+อง เช#น ประกาศคณะกรรมการป;องกัน
และปราบปรามการทุจริตแห#งชาติ รวมท้ังนโยบายของหน#วยงาน เช#น การห+ามรับของขวัญหรือประโยชน�จาก
คู#สัญญา/องค�กรหรือบุคคลท่ีกําลังจะมาทําการค+า การสัญญาว#าจะให+-รับกับองค�กรหรือบุคคลท่ีจะขอทําใบอนุญาต
หรือรับการตรวจสอบด+านต#างๆ  

2) บทบาทหน+าท่ีของท#านในองค�กร : ถ+าข+าราชการนั้นๆทํางานในขอบข#ายท่ีอ#อนไหวและต+องการ 
ความเชื่อถือไว+วางใจเป2นพิเศษ และหรือกลุ#มท่ีเก่ียวกับการได+ประโยชน�หรือเสียประโยชน�ท้ังจากระดับองค�กร และ
ระดับบุคคล อาทิเช#น งานตรวจสอบ งานจัดซ้ือจัดจ+าง การให+ใบอนุญาต/ยึดใบอนุญาต ฯลฯ ควรให+แน#ใจท่ีสุดว#า
ตัวท#านและองค�กรมีความเท่ียงธรรมและจะไม#ถูกต้ังข+อสงสัย แม+ว#าหน#วยงานของท#านมิได+กําหนดนโยบายเก่ียวกับ
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การห+ามรับของขวัญหรือผลประโยชน�ใดๆและมิได+กําหนดให+รายงานการรับของขวัญและผลประโยชน� ท#านควร
ดํารงความถูกต+องด+วยการรายงานหรือปฏิเสธท่ีจะรับของขวัญและหรือผลประโยชน�นั้นๆ  

หลักการการกําหนดว#าของขวัญและผลประโยชน�อ่ืนใดควรต+องรายงานหรือไม#ควรจะต+องให+องค�กรเก็บ
รักษาไว+หรือไม# หรือควรตกเป2นของข+าราชการ ให+เทียบกับค#าตามราคาตลาดโดยต+องมีค#าน+อยกว#า 3,000 บาท ท้ังนี้ให+
ปฏิบัติตามประกาศคณะกรรมการป;องกันและปราบปรามการทุจริตแห#งชาติ เรื่องหลักเกณฑ�การรับทรัพย�สินหรือ
ประโยชน�อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของเจ+าหน+าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2543  

 
3. เราจะเก็บรักษาไว�เองได�หรือไม� 

1) ปกติสามารถเก็บรักษาไว+เอง หากมีค#าไม#เกิน 3,000 บาท 
2) หากมีราคาทางการตลาดเกิน 3,000 บาท ส#วนราชการต+องพิจารณาตัดสินว#าจะต+องให+เป2นทรัพย�สิน       

ของส#วนราชการหรือไม# 
 
 การฝbาฝcนกฎนี้มีโทษอย�างไร 

การฝAาฝBนนโยบายว#าด+วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน�นั้นและพร+อมฝAาฝBนการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมอาจถูกลงโทษตักเตือน ตัดเงินเดือน จนกระท่ังถึงไล#ออกข้ึนกับความร+ายแรงของการฝAาฝBนนอกจากนั้น 
หากการรับของขวัญหรือผลประโยชน�นั้นๆเข+าข#ายการรับสินบน ฉ+อฉลทุจริตและสามารถพิสูจน�ได+ว#าข+าราชการ
และหรือเจ+าหน+าท่ีภาครัฐนั้นๆรับของขวัญหรือผลประโยชน�ซ่ึงมีผลต#อความเป2นธรรมก#อให+เกิดผลประโยชน�แก#ผู+ให+
โดยมิชอบ หากถูกตัดสินว#าผิดจริง ผู+มีส#วนเก่ียวข+องทุกคนอาจมีส#วนร#วมในการรับโทษทางอาญาด+วย 
 
 การรับของขวัญและผลประโยชน� : กุญแจแห�งความเส่ียง 

การรับของขวัญและผลประโยชน�ใดๆเป2นสาเหตุให+สาธารณชนรับรู+ว#ามีการปฏิบัติอย#างมีอคติ มีอิทธิพลต#อ
การตัดสินใจในการปฏิบัติหน+าท่ีราชการก#อให+เกิดการทําลายความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนต#อภาครัฐและต#อ
ข+าราชการ กุญแจแห#งความเสี่ยง 2 ประการท่ีสําคัญ คือ 

1. ความพยายามท่ีจะหลบเลี่ยงกฎเกณฑ� โดยตีค#าราคาของขวัญและหรือผลประโยชน�น+อยกว#า 
ความเป2นจริง การตีค#าราคาตํ่ากว#าความเป2นจริงนั้นบุคคลอาจจูงใจตนเองหรือจูงใจผู+อ่ืนให+คิดว#าของขวัญและหรือ
ผลประโยชน�นั้นๆมีค#าตํ่ากว#าท่ีเป2นจริงเพ่ือหลีกเลี่ยงการรายงาน การกระทําดังกล#าวนับว#าเป2นการคดโกงและ
หลอกลวงซ่ึงเข+าข#ายฝAาฝBนประมวลจริยธรรม 

2. การเพิกเฉยมองข+ามความผิดและละเลยต#อผลท่ีเกิดข้ึน 
- การรับของขวัญและหรือผลประโยชน�ใดๆอาจทําให+ติดเป2นนิสัยอย#างรวดเร็วและก#อให+เกิด 

ความคาดหวังเสมอว#าจะได+รับของขวัญและหรือผลประโยชน�ใดๆในการปฏิบัติหน+าท่ีราชการ ทําให+เกิดความรู+สึก
ชอบหรืออยากปฏิบัติต#อผู+รับบริการ หรือผู+รับงาน-รับจ+าง-รับเหมาฯลฯ ท่ีเป2นผู+ให+ของขวัญและหรือผลประโยชน�
โดยอิทธิพลของความชอบหรือประโยชน�ตอบแทนท่ีได+รับทําให+มีการปฏิบัติตอบแทนเกินกว#ามาตรฐานท่ีกําหนด         
ในสถานการณ�เช#นนี้ ผู+รับจ+าง ผู+รับเหมา และหรือผู+รับจัดซ้ืออาจรับรู+ผิดพลาดและเข+าใจว#าการรับจ+างต#างๆไม#ต+อง
ทําในระดับมาตรฐานหรือลดคุณค#าการบริการ นอกจากนั้นหากเกิดการปฏิบัติเป2นวัฒนธรรมการทํางานของ
องค�กร ข+าราชการและหรือเจ+าหน+าท่ีของรัฐจะมีพฤติกรรมเคยชินกับ “การรับรางวัล” จากการปฏิบัติหน+าท่ีและละ
เว+นการปฏิบัติหน+าท่ีโดยความรับผิดชอบซ่ึงจัดได+ว#าเป2นการรับสินบน 

- การแสวงหาเหตุผลเพ่ือบิดเบือนความจริงมีแนวโน+มท่ีเป2นไปได+มากท่ีเราจะรับของขวัญและ
ผลประโยชน� โดยเฉพาะสิ่งท่ีถูกใจเรา บุคคลอาจสงสัยว#าการรับของขวัญและหรือผลประโยชน�ใดๆถือได+ว#าเป2น
ความผิด แต#ผู+รับมักจะหาเหตุผลเข+าข+างตนเองดังนี้ 
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“ฉันรู+ว#าไม#ควรรับของดังกล#าว แต#ด+วยมารยาทจึงไม#กล+าจะปฏิเสธน้ําใจหรือหากไม#รับจะเป2นการทําลาย
สัมพันธภาพระหว#างผู+ให+กับองค�กรหรือกับตนเอง” 

“คนอ่ืนๆก็ทําเช#นนี้ ทําไมฉันจะทําบ+างไม#ได+” 
“ดูซิ ฉันอุทิศเวลานอกเวลาราชการทํางาน ดังนั้นมันเป2นการยุติธรรมท่ีเราจะได+รางวัลผลประโยชน�พิเศษบ+าง” 
“เพราะฉันเป2นคนพิเศษจริงๆ ดังนั้นผู+บังคับบัญชาจึงชมฉันและเป2นเรื่องธรรมดาท่ีฉันมักเป2นคนแรกเสมอ 

ท่ีได+รับโอกาสให+ไปฝ�กอบรม/สัมมนา” 
“มันเป2นแค#ตัวอย#างฟรีให+ทดลองใช+และฉันก็ไม#คิดว#าหน#วยงานของฉันจะสั่งสินค+าชนิดนี้ แม+ว#าฉันจะให+

คําแนะนําก็ตาม” 
“ฉันไม#เห็นมีกฎระเบียบใดๆเก่ียวกับการให+ของขวัญ ดังนั้นฉันก็ไม#ได+ฝAาฝBนกฎเกณฑ�ใดๆ” 
ท#านต+องระลึกอยู#เสมอว#าเหตุผลท่ีท#านใช+กล#าวอ+างเช#นนี้ ไม#สามารถปกป;องท#านจากการถูกดําเนินการ 

ทางวินัยหากการกระทําของท#านเป2นการกระทําท่ีมิชอบ 
 
 สถานการณ�ตัวอย�าง 

หน#วยงานภาครัฐหนึ่งส#งนักทรัพยากรบุคคลท่ีทําหน+าท่ีจัดซ้ือจัดจ+าง (HR procurement) ให+เข+าร#วม
สัมมนาด+านทรัพยากรบุคคล เจ+าหน+าท่ีผู+นั้นได+รับรางวัลมูลค#า 7,000 บาท จากการเป2นผู+เข+าร#วมสัมมนา 
ท่ีมีบุคลิกเป2น Personnel planner ซ่ึงบริจาคโดยโรงงานผลิตสินค+า ท่ีเป2นคู#ค+ากับหน#วยงาน เจ+าหน+า ท่ี 
ได+เก็บของรางวัลนั้นไว+โดยไม#ได+รายงานหน#วยงานเนื่องจากคิดว#าเป2นรางวัลท่ีตนชนะจากการเข+าร#วมกิจกรรมการ
สัมมนา 

ผู+บังคับบัญชาตระหนักถึงความหมายท่ีอาจแอบแฝงมาจากการให+ และตัดสินใจว#าจะต+องมีการรายงาน
ของรางวัลนั้นและลงทะเบียนเป2นของหน#วยงาน โดยให+เหตุผลว#าการปรากฏตัวของเขาในการเข+าร#วมสัมมนาเป2น
เพราะได+รับการสนับสนุนจากหน#วยงาน ดังนั้นเป2นความชอบธรรมของหน#วยงานท่ีจะตัดสินว#าจะจัดการอย#างไรกับ
รางวัลชิ้นนี้เนื่องจากราคาของรางวัลและบทบาทในหน+าท่ีมีความเสี่ยงในเรื่องผลประโยชน�ทับซ+อน ในท่ีสุด
เจ+าหน+าท่ีจึงถูกขอร+องให+สละรางวัลแก#หน#วยงานเพ่ือใช+ประโยชน�ตามความเหมาะสม 
 
 โมเดลสําหรับการตัดสินใจ 

ประเด็นการตัดสินใจ 
เจตนารมณ� : อะไรเป2นเจตนาของการให+ของขวัญและหรือผลประโยชน� 
กฎ ระเบียบ : มีกฎ ระเบียบหรือนโยบายอะไรท่ีเก่ียวกับการให+ของขวัญและหรือผลประโยชน� 
ความเปvดเผย : มีการเปvดเผยต#อสาธารณชนเพียงใด 
คุณค#า : ของขวัญและหรือผลประโยชน�มีค#าราคาเท#าใด 
หลักจริยธรรม : มีหลักจริยธรรมท่ีเก่ียวกับการรับของขวัญหรือไม# และมีอะไรบ+าง 
อัตลักษณ� : ผู+ให+มีอัตลักษณ�เพ่ืออะไร 
เวลาและโอกาส : เวลาและโอกาสในการให+ คืออะไร 
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 บทสรุป 
  ความเชื่อถือไว+วางใจและจริยธรรมเป2นรากฐานของการบริหารภาครัฐท่ีดี เม่ือท#านเป2นข+าราชการและหรือ
เจ+าหน+าท่ีภาครัฐไม#ว#าจะสังกัดหน#วยงานใดท#านถูกคาดหวังให+ปฏิบัติหน+าท่ีและตัดสินใจโดยปราศจากอคติ ท#านถูก
คาดหวังไม#ให+แสวงหารางวัลหรือผลประโยชน�ในรูปแบบใดๆนอกเหนือจากเงินเดือนและผลประโยชน�ท่ีรัฐจัดให+ 
แม+ว#านโยบายของหน#วยงานหลายแห#งจะอนุญาตให+รับของขวัญได+ ซึ่งถือว#าเป2นของที่ระลึกในโอกาสท่ี
เหมาะสม แต#อย#างไรก็ตามควรมีขอบเขตในการรับเสมอ การฝAาฝBนขอบเขตด+วยการรับของขวัญหรือผลประโยชน�
ท่ีไม#เหมาะสมจะนําไปสู#ความเสี่ยงต#อการทุจริตและทําลายชื่อเสียงของท#านรวมท้ังองค�กรของท#านเอง 
 
แนวทางการปฏิบัติหน�าท่ี เพ่ือป�องกันมิให�เกิดการฝbาฝcนบทบัญญัติ 
พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการป�องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๐๐ 
    องค�ประกอบของกฎหมาย  
      ห+ามดําเนินกิจการท่ีเป2นการขัดกันระหว#างผลประโยชน�ส#วนบุคคลและผลประโยชน�ส#วนรวมตาม
มาตรา ๑๐๐ แห#งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ ว#าด+วยการป;องกันและปราบปรามการทุจริต  
พ.ศ.๒๕๔๒ ซ่ึงได+บัญญัติห+ามมิให+เจ+าหน+าท่ีของรัฐผู+ใดดําเนินกิจการ ดังต#อไปนี้ 

(๑) เป2นคู#สัญญาหรือมีส#วนได+เสียในสัญญาท่ีทํากับหน#วยงานของรัฐท่ีเจ+าหน+าท่ีของรัฐ ผู+นั้น
ปฏิบัติหน+าท่ีในฐานะเป2นเจ+าหน+าท่ีของรัฐซ่ึงมีอํานาจกํากับดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดําเนินคดี 

(๒)  เป2นหุ+นส#วน หรือผู+ถือหุ+นในห+างหุ+นส#วน หรือบริษัทเข+าเป2นคู#สัญญากับหน#วยงานของรัฐ
ซ่ึงเจ+าหน+าท่ีผู+นั้นปฏิบัติหน+าท่ีในฐานะท่ีเป2นเจ+าหน+าท่ีของรัฐมีอํานาจ กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 

(๓) การรับสัมปทาน หรือคงถือไว+ซ่ึงสัมปทานจากรัฐ หน#วยราชการ หน#วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส#วนท+องถ่ิน หรือเข+าเป2นคู#สัญญากับหน#วยราชการ หน#วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส#วนท+องถ่ิน อันมีลักษณะเป2นการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้ ไม#ว#าโดยทางตรงหรือทางอ+อมหรือเป2น
หุ+นส#วน หรือเป2นผู+ถือหุ+นในห+างหุ+นส#วน หรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข+าเป2นคู#สัญญาในลักษณะดังกล#าว 

(๔) เข+าไปมีส#วนได+เสียในฐานะกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงาน หรือลูกจ+างในธุรกิจ
ของเอกชนซ่ึงอยู#ภายใต+การกํากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน#วยงานของรัฐท่ีเจ+าหน+าท่ีผู+นั้นสังกัดอยู# 
หรือได+ปฏิบัติหน+าท่ีในฐานะเป2นผู+ได+รับมอบหมาย ซ่ึงโดยสภาพของผลประโยชน�ของธุรกิจของเอกชนนั้น
อาจจะมีการขัดแย+งต#อประโยชน�ทางราชการหรือกระทบต#อความมีอิสระในการปฏิบัติหน+าท่ีเจ+าหน+าท่ีผู+นั้น 

การกระทําของเจ�าหน�าท่ีรัฐท่ีต�องห�ามตามกฎหมาย 

(๑) เป2นคู#สัญญา หมายถึง การท่ีเจ+าหน+าท่ีของรัฐในตําแหน#งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ผู+บริหารส#วนท+องถ่ิน ได+เข+ามาทําสัญญากับหน#วยงานรัฐ มีฐานะเป2นคู#สัญญากับหน#วยงานของรัฐ อันเป2น
สัญญาท่ีจะต+องดําเนินการจัดซ้ือจัดจ+าง 

(๒) การมีส#วนได+เสียในสัญญา หมายถึง การท่ีเจ+าหน+าท่ีของรัฐในตําแหน#งนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี ผู+บริหารส#วนท+องถ่ิน จะต+องมีเจตนาประสงค�จะให+ตนได+รับประโยชน�หรือเลือกประโยชน�ให+กับ
บุคคลอ่ืน โดยการใช+อํานาจหน+าท่ีเข+าไปยุ#งเก่ียวกับสัญญานั้นหรือการเข+าไปดําเนินกิจการใดๆ เพ่ือเป2นการ
ป;องกันในกรณี  ท่ีตนอาจจะต+องเสียประโยชน�หรือได+รับความเสียหาย 
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(๓) การเป2นหุ+นส#วนในห+างหุ+นส#วน หมายถึง การท่ีเจ+าหน+าท่ีของรัฐในตําแหน#งท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช.กําหนดได+ร#วมกันลงทุนในห+างหุ+นส#วน ห+างหุ+นส#วนสามัญ ห+างหุ+นส#วนสามัญจด
ทะเบียน หรือห+างหุ+นส#วนจํากัด เป2นต+น และได+เข+ามาเป2นคู#สัญญากับหน#วยงานของรัฐ โดยปฏิบัติหน+าท่ีใน
ฐานะเป2นเจ+าหน+าท่ีของรัฐเจตนาท่ีจะเอ้ือประโยชน�ต#อตนเองหรือบุคคลอ่ืน 

(๔) การถือหุ+นในบริษัท หมายถึง การท่ีเจ+าหน+าท่ีของรัฐในตําแหน#งนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี ผู+บริหารส#วนท+องถ่ิน ได+เข+าไปลงทุนโดยมีหุ+นในบริษัท ตามทะเบียนผู+ถือหุ+นและบริษัทท่ีมี
เจ+าหน+าท่ีของรัฐมีหุ+นอยู#นั้นได+เข+ามาเป2นคู#สัญญา กับหน#วยงานของรัฐท่ีเจ+าหน+าท่ีของรัฐในตําแหน#งมีอํานาจ 
กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 

(๕) รับสัมปทาน หรือคงไว+ซ่ึงสัมปทาน หรือเข+าไปเป2นคู#สัญญาอันมีลักษณะเป2นการ
ผูกขาดเป2นหุ+นส#วนหรือผู+ถือหุ+น หรือในห+างหุ+นส#วนหรือบริษัท ท่ีรับสัมปทาน สัญญาสัมปทาน  หมายถึง 
สัญญาท่ีเอกชนได+รับอนุญาตจากรัฐให+ดําเนินกิจการต#างๆ  

 สัญญาท่ีรัฐอนุญาตให+เอกชนจัดทําบริการสาธารณะ 

 สัญญาท่ีรัฐให+เอกชนร#วมลงทุนในกิจการของรัฐ 

 สัญญาท่ีรัฐให+เอกชนแสวงหาประโยชน�จากทรัพยากรธรรมชาติ  
        การรับสัมปทานจากรัฐ หมายถึง การท่ีเจ+าหน+าท่ีของรัฐในตําแหน#งเข+าเป2นคู#สัญญา

กับรัฐ และทําสัญญารับสัมปทานในสถานะเอกชนอันมีลักษณะเป2นการผูกขาดตัดตอนไม#ว#าโดยทางตรงหรือ
ทางอ+อม 

(๖) เป2นกรรมการ ท่ีปรึกษาในธุรกิจเอกชน หมายถึง เจ+าหน+าท่ีของรัฐในตําแหน#งเข+าไปมี
ส#วนได+เสียในฐานะเป2นกรรมการหรือท่ีปรึกษาในธุรกิจเอกชน 

(๗) ตัวแทนในธุรกิจของเอกชน หมายถึง การท่ีเจ+าหน+าท่ีของรัฐในตําแหน#งนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี ผู+บริหารส#วนท+องถ่ิน ได+ทําการเป2นตัวแทน กับตัวการท่ีเป2นเอกชนในธุรกิจเอกชนอันเป2นหน+าท่ีของ
ตัวแทนในธุรกิจเอกชน 

(๘) ในฐานะพนักงานหรือลูกจ+างในธุรกิจเอกชน หมายถึง การท่ีเจ+าหน+าท่ีของรัฐใน
ตําแหน#งนายกรัฐมนตรี ผู+บริหารส#วนท+องถ่ินได+เข+าไปเป2นพนักงานหรือลูกจ+างในธุรกิจเอกชน 

     ข�อห�ามสําหรับคู�สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ�าหน�าท่ีของรัฐท่ีต�องห�ามดําเนินกิจการท่ีเปJน
การขัดกันระหว�างประโยชน�ส�วนบุคคลและประโยชน�ส�วนรวม 

   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว#าด+วยการป;องกันและปราบปรามการทุจริต ได+
บัญญัติห+ามมิ  ให+เจ+าหน+าท่ีของรัฐดําเนินกิจการใดๆ ท่ีเป2นการขัดกันระหว#างผลประโยชน�ส#วนบุคคลและ
ผลประโยชน�ส#วนรวม บทบัญญัติดังกล#าวยังบังคับไปถึงคู#สมรสของเจ+าหน+าท่ีของรัฐ (ภริยาหรือสามี) ด+วย 
โดยมีข+อห+าม ดังต#อไปนี้ 

(1) ห+ามคู#สมรส (ภริยา หรือสามี) ของเจ+าหน+าท่ีของรัฐเป2นคู#สัญญา หมายถึง  การห+าม
คู#สมรสของ เจ+าหน+าท่ีของรัฐในตําแหน#งเข+ามาเป2นคู#สัญญาโดยตรงกับหน#วยงานท่ีเจ+าหน+าท่ีของรัฐผู+นั้น
ปฏิบัติหน+าท่ี ในฐานะเจ+าหน+าท่ีผู+มีอํานาจ กํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
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(2) ห+ามคู#สมรสของเจ+าหน+าท่ีมีส#วนได+เสียในสัญญา หมายถึง การท่ีคู#สมรสของ
เจ+าหน+าท่ีใน ตําแหน#งได+อาศัยอํานาจหน+าท่ีโดยมีเจตนาหรือความประสงค�ท่ีจะให+ตนได+รับประโยชน� หรือเอ้ือ
ประโยชน�ต#อบุคคลอ่ืนๆโดยการใช+อํานาจหน+าท่ีของคู#สมรสไปดําเนินกิจการใดๆในสัญญา 

(3) ห+ามคู#สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ+าหน+าท่ีรัฐเป2นหุ+นส#วนในห+างหุ+นส#วน หมายถึง 
การท่ีคู# สมรสของเจ+าหน+าท่ีรัฐได+ลงทุนในห+างหุ+นส#วนสามัญ ห+างหุ+นส#วนสามัญจดทะเบียน ห+างหุ+นส#วนจํากัด
และได+เข+ามาเป2นคู#สัญญากับหน#วยงานรัฐ 

 (4) ห+ามคู#สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ+าหน+าท่ีของรัฐในตําแหน#งนายกรัฐมนตรี 
รัฐมนตรี ผู+บริหารส#วนท+องถ่ินถือหุ+นในบริษัท หมายถึง การท่ีคู#สมรสของเจ+าหน+าท่ีของรัฐเข+าไปลงทุนโดยการ
มีหุ+นในบริษัทตามทะเบียนผู+ถือหุ+นและบริษัทท่ีมีเจ+าหน+าท่ีของรัฐมีหุ+นอยู#นั้นได+เข+ามาเป2นคู#สัญญากับ
หน#วยงานของรัฐ 

(5) ห+ามคู#สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ+าหน+าท่ีของรัฐรับสัมปทาน หรือคงถือไว+ซ่ึง
สัมปทาน หรือเข+าเป2นคู#สัญญาอันมีลักษณะเป2นการผูกขาดตัดตอน หรือเป2นหุ+นส#วน หรือเป2นหุ+นส#วนท่ีถือหุ+น
ในห+างหุ+นส#วน หรือบริษัทท่ีได+รับสัมปทานหรือเข+าเป2นคู#สัญญาในลักษณะดังกล#าว 

(6) ห+ามคู#สมรส (ภริยาหรือสามี) ของเจ+าหน+าท่ีรัฐในตําแหน#งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี 
ผู+บริหารส#วนท+องถ่ินเข+าไปมีส#วนได+เสียในฐานะต#างๆเป2นกรรมการ เป2นท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือ
ลูกจ+างในธุรกิจเอกชนซ่ึงอยู#ภายใต+ การกํากับดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน#วยงานของรัฐท่ีเจ+าหน+าท่ี
ของรัฐผู+นั้นสังกัดอยู# หรือปฏิบัติหน+าท่ีในฐานะเป2นเจ+าหน+าท่ีของรัฐ ซ่ึงโดยสภาพผลของธุรกิจเอกชนนั้นอาจ
ขัดแย+งกับประโยชน�ส#วนรวม หรือประโยชน�ของทางราชการ หรือกระทบต#อความมีอิสระในการปฏิบัติหน+าท่ี
ของเจ+าหน+าท่ีของรัฐผู+นั้น 

แนวทางการปฏิบัติเพ่ือป�องกันไม�ให�ฝbาฝcนบทบัญญัติ มาตรา ๑๐๐  
๑. การเตรียมตัวก#อนเข+าสู# ตําแหน#งก#อนเป2นเจ+าหน+าท่ีของรัฐ บุคคลนั้นจะต+อง 

ตรวจสอบตนเอง  คู#สมรส บุตรท่ียังไม#บรรลุนิติภาวะ ว#าได+มีการดําเนินกิจการใดๆบ+างในขณะท่ีตนเองได+อยู#
ในสถานะของเอกชน ท่ีได+ทําธุรกิจหรือทําการค+าไว+กับรัฐ โดยจะต+องตรวจสอบการเป2นคู#สัญญากับรัฐ การรับ
สัมปทานจากรัฐ หรือการเป2นกรรมการผู+จัดการ การถือหุ+น หรือการเป2นหุ+นส#วนผู+จัดการในห+างหุ+นส#วนต#างๆ 
ว#ามีหรือไม# และจะต+องสํารวจกิจการต#างๆของคู#สมรสรวมไปถึงศึกษากําหมายท่ีเก่ียวข+อง เพ่ือให+ทราบก#อน
เข+าสู#ตําแหน#งว#าจะต+องดําเนินการต#างๆเก่ียวกับกิจการธุรกิจนั้นอย#างไร มิให+ขัดต#อบทบัญญัติของกฎหมาย 

๒. การปฏิบั ติหน+า ท่ีหรือการดํารงตําแหน#งในระหว#างท่ีเป2นเจ+าหน+า ท่ีของรัฐ  
ในตําแหน#งนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ผู+บริหารส#วนท+องถ่ิน ในขณะท่ีดํารงตําแหน#งตามข+างต+นจะต+องไม#ดําเนิน
กิจการใดๆท่ีเป2นการขัดกันระหว#างผลประโยชน�ส#วนบุคคลกับผลประโยชน�ส#วนรวมตามท่ีกําหนดไว+ในมาตรา 
๑๐๐ แห#งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว#าด+วยการป;องกันและปราบปรามการทุจริต และการทําความเข+าใจ
กับคู#สมรสในหลักการของกฎหมายได+แล+ว หรือเกิดการเข+าใจท่ีไม#ถูกต+องอาจจะเป2นการดําเนินการท่ีเป2นการ
ต+องห+ามตามกฎหมาย กล#าวคือแม+ตนเองจะมิได+กระทําการท่ีกฎหมายบัญญัติว#าเป2นความผิดแต#ละเลย  
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ไม#ใส#ใจกับการดําเนินการของคู#สมรส ทําให+คู#สมรสดําเนินกิจการต#างๆตามท่ีกฎหมายห+ามไว+เจ+าหน+าท่ีของรัฐ
ผู+นั้นจะต+องได+รับโทษทางอาญาท่ีเกิดจากการกระทําของคู#สมรส โดยจะต+องถูกระวางโทษจําคุก ปรับ หรือท้ัง
จําท้ังปรับแล+วแต#กรณี 

๓. การดําเนินกิจการในภายหลังพ+นจากตําแหน#ง (พ+นจากการเป2นเจ+าหน+าท่ีของรัฐยัง
ไม#ถึงสองปE) มาตรา ๑๐๐ แห#งกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว#าด+วยการป;องกันและปราบปรามการทุจริต ได+
บัญญัติห+ามเจ+าหน+าท่ีของรัฐมิให+ดําเนินกิจการท่ีเป2นการขัดกันระหว#างผลประโยชน�ส#วนบุคคลและ
ผลประโยชน�ส#วนรวม โดยห+ามดําเนินการนั้นต#อไปอีกเป2นเวลาสองปEนับแต#เจ+าหน+าท่ีของรัฐผู+นั้นได+พ+นจาก
ตําแหน#ง เจ+าหน+าท่ีของรัฐในตําแหน#งนั้นๆแล+วการห+ามในส#วนนี้ได+ห+ามการดําเนินกิจการของคู#สมรสของ
เจ+าหน+าท่ีรัฐไว+ด+วย 
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กฎหมายที่เกีย่วกับผลประโยชน�ทับซ�อนและบทลงโทษ 

ลําดับ กฎหมาย ผู�ถูกบังคับใช� บทลงโทษ 

1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2558 แก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่3) 
   มาตรา ๑๒๓/๒  ผู+ ใดเป2นเจ+าหน+าที่ของรัฐ เจ+าหน+าที่ของรัฐ
ต#างประเทศ หรือเจ+าหน+าที่ขององค�การระหว#างประเทศ เรียก รับ หรือ
ยอมจะรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู+อื่นโดยมิ
ชอบ เพื่อกระทําการหรือไม#กระทําการอย#างใดในตําแหน#งไม#ว#าการนั้น
จะชอบหรือมิชอบด+วยหน+าที่ต+องระวางโทษจําคุกตั้งแต#ห+าปEถึงยี่สิบปE 
หรือจําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต#หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท หรือ
ประหารชีวิต 
 
   มาตรา ๑๒๓/๓  ผู+ ใดเป2นเจ+าหน+าที่ของรัฐ เจ+าหน+าที่ของรัฐ
ต#างประเทศหรือเจ+าหน+าที่ขององค�การระหว#างประเทศกระทําการ
หรือไม#กระทําการอย#าง ใดในตําแหน#ง โดยเห็นแก#ทรัพย�สินหรือ
ประโยชน�อื่นใดซึ่งตนได+เรียก รับ หรือยอมจะรับไว+ก#อนที่ตนได+รับ
แต#งตั้งในตําแหน#งนั้น ต+องระวางโทษจําคุกตั้งแต#ห+าปEถึงยี่สิบปEหรือ
จําคุกตลอดชีวิตและปรับตั้งแต#หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสนบาท 
   
 
 

 
 

เจ+าหน+าที่ของรัฐ 
 
 
 
 

 
 
 

เจ+าหน+าที่ของรัฐ 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

ระวางโทษจําคุกตั้งแต#ห+าปE ถึง
ยี่สิบปE หรือจําคุกตลอดชีวิต และ
ปรับตั้งแต#หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสน
บาทหรือประหารชีวิต 

 

 
ระวางโทษจําคุกตั้งแต#ห+าปEถึง
ยี่สิบปE หรือจําคุกตลอดชีวิตและ
ปรับตั้งแต#หนึ่งแสนบาทถึงสี่แสน
บาท 
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ลําดับ กฎหมาย ผู�ถูกบังคับใช� บทลงโทษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

   มาตรา ๑๒๓/๔  ผู+ ใดเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย� สินหรือ
ประโยชน�อื่นใดสําหรับตนเองหรือผู+อื่นเป2นการตอบแทนในการที่จะจูง
ใจหรือได+จูงใจ เจ+าหน+าที่ของรัฐ เจ+าหน+าที่ของรัฐต#างประเทศ หรือ
เจ+าหน+าที่ขององค�การระหว#างประเทศ โดยวิธีอันทุจริตหรือผิดกฎหมาย
หรือโดยอิทธิพลของตน ให+กระทําการหรือไม#กระทําการในหน+าที่อัน
เป2นคุณหรือเป2นโทษแก#บุคคลใด ต+องระวางโทษจําคุกไม#เกินห+าปEหรือ
ปรับไม#เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
 
   มาตรา ๑๒๓/๕  ผู+ใดให+ ขอให+ หรือรับว#าจะให+ทรัพย�สินหรือ
ประโยชน�อื่นใดแก#เจ+าหน+าที่ของรัฐ เจ+าหน+าที่ของรัฐต#างประเทศ หรือ
เจ+าหน+าที่ขององค�การระหว#างประเทศ เพื่อจูงใจให+กระทําการ ไม#
กระทําการ หรือประวิงการกระทําอันมิชอบด+วยหน+าที่ ต+องระวางโทษ
จําคุกไม#เกินห+าปE หรือปรับไม#เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
   ในกรณีที่ผู+กระทําความผิดตามวรรคหนึ่งเป2นบุคคลที่มีความเกี่ยวข+อง
กับนิติบุคคลใดและกระทําไปเพื่อประโยชน�ของนิติบุคคลนั้น โดยนิติ
บุคคลดังกล#าวไม#มีมาตรการควบคุมภายในที่เหมาะสมเพื่อป;องกันมิให+มี
การกระทําความผิดนั้น นิติบุคคลนั้นมีความผิดตามมาตรานี้ และต+อง
ระวางโทษปรับตั้งแต#หนึ่งเท#าแต#ไม#เกินสองเท#าของค#าเสียหายที่เกิดขึ้น
หรือประโยชน�ที่ได+รับ 
 

              บุคคลทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 

บุคคลทั่วไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ระวางโทษจําคุกไม#เกินห+าปE 
หรือปรับไม#เกินหนึ่งแสนบาท
หรือทั้งจําทั้งปรับ 

 

        

                           

ระวางโทษจําคุกไม#เกินห+าปE หรือ
ปรับไม#เกินหนึ่งแสนบาทหรือทั้ง
จําทั้งปรับ 
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2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว�าด�วยการป�องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 แก�ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) 

มาตรา 100  ห+ามมิให+เจ+าหน+าที่ของรัฐผู+ใดดําเนินกิจการดังต#อไปนี้  
(๑)  เป2นคู#สัญญาหรือมีส#วนได+เสียในสัญญาที่ทํากับหน#วยงานของรัฐ

ที่เจ+าหน+าที่ของรัฐผู+นั้นปฏิบัติหน+าที่ในฐานะที่เป2นเจ+าหน+าที่ของรัฐซึ่งมี
อํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดําเนินคดี 

(๒)  เป2นหุ+นส#วนหรือผู+ถือหุ+นในห+างหุ+นส#วนหรือบริษัทที่เข+าเป2น
คู#สัญญากับหน#วยงานของรัฐที่เจ+าหน+าที่ของรัฐผู+นั้นปฏิบัติหน+าที่ใน
ฐานะที่เป2นเจ+าหน+าที่ของรัฐซึ่งมีอํานาจกํากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ 
หรือดําเนินคดี  

(๓)  รับสัมปทานหรือคงถือไว+ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน#วยราชการ 
หน#วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส#วนท+องถิ่น หรือเข+าเป2น
คู#สัญญากับรัฐ หน#วยราชการ หน#วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ
ราชการส#วนท+องถิ่นอันมีลักษณะเป2นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ไม#ว#าโดย
ทางตรงหรือทางอ+อม หรือเป2นหุ+นส#วนหรือผู+ถือหุ+นในห+างหุ+นส#วนหรือ
บริษัทที่รับสัมปทานหรือเข+าเป2นคู#สัญญาในลักษณะดังกล#าว  

(๔)  เข+าไปมีส#วนได+เสียในฐานะเป2นกรรมการ ที่ปรึกษา ตัวแทน 
พนักงานหรือลูกจ+างในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู#ภายใต+การกํากับ ดูแล 
ควบคุม หรือตรวจสอบของหน#วยงานของรัฐที่เจ+าหน+าที่ของรัฐผู+นั้น
สังกัดอยู#หรือปฏิบัติหน+าที่ในฐานะเป2นเจ+าหน+าที่ของรัฐ ซึ่งโดยสภาพ

เจ+ าหน+า ที่ของ รัฐ ที่คณะกรรมการ 
ป.ป .ช .  ประกาศกําหนดตํ าแหน# ง  
(ปจจุบันกําหนดตําแหน#งนายกรัฐมนตรี
รัฐมนตรี) การกระทําของคู#สมรสให+ถือ
ว#าเป2นการกระทําของเจ+าหน+าที่ของรัฐ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เป2นความผิดฐานทุจริตต#อหน+าที่   
จําคุกไม#เกินสามปEหรือปรับไม#
เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 
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ของ ผลประโยชน�ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย+งต#อประโยชน�
ส#วนรวม หรือประโยชน�ทางราชการ หรือกระทบต#อความมีอิสระในการ
ปฏิบัติหน+าที่ของเจ+าหน+าที่ของรัฐผู+นั้น  

     เจ+าหน+าที่ของรัฐตําแหน#งใดที่ต+องห+ามมิให+ดําเนินกิจการตาม
วรรคหนึ่งให+เป2นไปตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กําหนดโดยประกาศใน
ราชกิจจานุเบกษา 

     ให+ นําบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช+ บังคับกับคู#สมรสของ
เจ+าหน+าที่ของรัฐตามวรรคสอง โดยให+ถือว#าการดําเนินกิจการของคู#
สมรสดังกล#าว เป2นการดําเนินกิจการของเจ+าหน+าที่ของรัฐ 

 
มาตรา 103  ห+ามมิให+ เจ+าหน+าที่ของรัฐผู+ ใดรับทรัพย� สินหรือ

ประโยชน�อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย�สินหรือประโยชน�อันควร
ได+ตามกฎหมาย หรือกฎ ข+อบังคับที่ออกโดย อาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติแห#งกฎหมาย เว+นแต#การรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อื่นใด
โดยธรรมจรรยา ตามหลักเกณฑ�และจํานวนที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กําหนด 

บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให+ใช+บังคับกับการรับทรัพย�สินหรือประโยชน�
อื่นใดของผู+ซึ่งพ+นจากการเป2นเจ+าหน+าที่ของรัฐมาแล+วยังไม#ถึงสองปEด+วย
โดยอนุโลม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

             เจ+าหน+าที่ของรัฐ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

เป2นความผิดฐานทุจริตต#อหน+าที่ 
จําคุกไม#เกินสามปEหรือปรับไม#
เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจําทั้ง
ปรับ 
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3. 
 

ประมวลจริยธรรมข�าราชการพลเรือน 
    ข�อ 3  ข+าราชการต+องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระทําในสิ่งที่
ถูกต+องและเป2นธรรม โดยอย#างน+อยต+องวางตน ดังนี้ 

(3)  ต+องรายงานการดํารงตําแหน#งทั้งที่ได+รับค#าตอบแทนและไม#ได+
รับค#าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช#ส#วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�การ
มหาชน ราชการส#วนท+องถิ่น หน#วยงานอื่นของรัฐ และกิจการที่รัฐถือ
หุ+นใหญ# ต#อหัวหน+าส#วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่
การดํารงตําแหน#งนั้นๆอาจขัดแย+งกับการปฏิบัติหน+าที่หรืออาจทําให+
การปฏิบัติหน+าที่เสียหาย  

 
    ข�อ 5  ข+าราชการต+องแยกเรื่องส#วนตัวออกจากตําแหน#งหน+าที่และ
ยึดถือประโยชน�ส#วนรวมของประเทศชาติ เหนือกว#าประโยชน�ส#วนตน 
โดยอย#างน+อยต+องวางตน ดังนี้ 

(1) ไม#นําความสัมพันธ�ส#วนตัวที่ตนมีอยู#ต#อบุคคลอื่น ไม#ว#าจะเป2น
ญาติพี่น+อง พรรคพวก เพื่อนฝูง หรือผู+มีบุญคุณส#วนตัวมาประกอบการ
ใช+ดุลพินิจให+เป2นคุณหรือเป2นโทษแก#บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต#อบุคคลนั้น
ต#างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง 

(2) ไม#ใช+เวลาราชการ เงิน ทรัพย�สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่ง
อํานวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน�ส#วนตัวของตนเอง
หรือผู+อื่น เว+นแต#ได+รับอนุญาตโดยชอบด+วยกฎหมาย 

 
ข+าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ราชการ และลูกจ+างในสังกัดราชการ
พลเรือน 

 
 
 
 
 
 

ข+าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ราชการ และลูกจ+างในสังกัดราชการ
พลเรือน 

 
 
 
 
 
 
 

 

ผิดวินัยและถอดถอนออกจาก   
ตําแหน#ง กรณีผู+ดํารงตําแหน#ง      
ระดับสูงและนักการเมือง
ระดับชาติกระทําผิดจริยธรรม
อย#างร+ายแรง 

 

ผิดวินัยและถอดถอนออกจาก   
ตําแหน#ง กรณีผู+ดํารงตําแหน#ง      
ระดับสูงและนักการเมือง
ระดับชาติกระทําผิดจริยธรรม
อย#างร+ายแรง 
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(3) ไม#กระทําการใด หรือดํารงตําแหน#ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะ
ส#วนตัว ซึ่งก#อให+เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว#าจะขัดกับประโยชน�
ส#วนรวมที่อยู#ในความรับผิดชอบของเจ+าหน+าที่ 

ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให+ข+าราชการนั้นยุติการ
กระทําดังกล#าวไว+ก#อน แล+วแจ+งให+ผู+บังคับบัญชา หัวหน+าส#วนราชการ
และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรม
วินิจฉัยเป2นประการใดแล+วจึงปฏิบัติตามนั้น 

(4) ในการปฏิบัติหน+าที่ที่รับผิดชอบในหน#วยงานโดยตรงหรือหน+าที่
อื่นในราชการ รัฐวิสาหกิจ องค�การมหาชน หรือหน#วยงานของรัฐ 
ข+าราชการต+องยึดถือประโยชน�ของทางราชการเป2นหลัก ในกรณีที่มี
ความขัดแย+งระหว#างประโยชน�ของทางราชการ หรือประโยชน�ส#วนรวม
กับประโยชน�ส#วนตนหรือส#วนกลุ#ม อันจําเป2นต+องวินิจฉัยหรือชี้ขาดต+อง
ยึดประโยชน�ของทางราชการและประโยชน�ส#วนรวมเป2นสําคัญ 
 
   ข�อ 6  ข+าราชการต+องละเว+นจากการแสวงประโยชน�ที่มิชอบโดย
อาศัยตําแหน#งหน+าที่ และไม#กระทําการอันเป2นการขัดกันระหว#าง
ประโยชน�ส#วนจนและประโยชน�ส#วนรวม โดยอย#างน+อยต+องวางตน ดังนี้ 

(1)  ไม#เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให+ผู+อื่นเรียก รับ หรือยอม
จะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม#ว#าก#อนหรือหลังดํารง
ตําแหน#งหรือปฏิบัติหน+าที่ไม#ว#าจะเกี่ยวข+องหรือไม#เกี่ยวข+องกับการ

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข+าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ราชการ และลูกจ+างในสังกัดราชการ

พลเรือน 
 
 
 

 

 

 

 

 

                                                            

                                                           

                                                   

 

ผิดวินัยและถอดถอนออกจาก   
ตําแหน#ง กรณีผู+ดํารงตําแหน#ง      
ร ะ ดั บ สู ง แ ล ะ นั ก ก า ร เ มื อ ง
ระดับชาติกระทําผิดจริยธรรม
อย#างร+ายแรง 



28        

 

ลําดับ กฎหมาย ผู�ถูกบังคับใช� บทลงโทษ 

ปฏิบัติหน+าที่หรือไม#ก็ตาม เว+นแต#เป2นการให+โดยธรรมจรรยา หรือเป2น
การให+ตามประเพณีหรือให+แก#บุคคลทั่วไป 

(2)  ไม#ใช+ตําแหน#ง หรือกระทําการที่เป2นคุณ หรือเป2นโทษแก#บุคคลใด 
เพราะมีอคติ 
    (3)  ไม#เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติ
กรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได+ประโยชน�อันมิควรได+โดย
ชอบด+วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 

 
     ข�อ 7  ข+าราชการต+องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและ
กฎหมายอย#างตรงไปตรงมา โดยอย#างน+อยต+องวางตน ดังนี้ 

(4) ไม#เลี่ยงกฎหมาย ใช+หรือแนะนําให+ใช+ช#องว#างของกฎหมายที่อยู#
ในความรับผิดชอบของตนเพื่อประโยชน�ของตนเองหรือผู+อื่น และต+อง
เร#งแก+ไขช#องว#างดังกล#าวโดยเร็ว 
    (5)  ไม#ยอมให+บุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย�สิน สิทธิ หรือ
ประโยชน�อื่นใดแทนบุคคลอื่นอันเป2นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใช+ชื่อ
บุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกล#าวแทนตนเพื่อปกปvดทรัพย�สินของตน 
     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ข+าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ราชการ และลูกจ+างในสังกัดราชการ
พลเรือน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ผิดวินัยและถอดถอนออกจาก   
ตําแหน#ง กรณีผู+ดํารงตําแหน#ง      
ร ะ ดั บ สู ง แ ล ะ นั ก ก า ร เ มื อ ง
ระดับชาติกระทําผิดจริยธรรม
อย#างร+ายแรง 
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ลําดับ กฎหมาย ผู�ถูกบังคับใช� บทลงโทษ 

     ข�อ 8  ข+าราชการต+องปฏิบัติหน+าที่ด+วยความเที่ยงธรรม เป2นกลาง
ทางการเมือง ให+บริการแก#ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม#เลือก
ปฏิบัติโดยไม#เป2นธรรม โดยอย#างน+อยต+องวางตน ดังนี้ 
   (5)  ไม#เอื้อประโยชน�เป2นพิเศษให+แก#ญาติพี่น+อง พรรคพวก  เพื่อนฝูง
หรือผู+มีบุญคุณและต+องปฏิบัติหน+าที่ด+วยความเที่ยงธรรมไม#เห็นแก#หน+า
ผู+ใด 
 
  ข�อ 9  ข+าราชการต+องปฏิบัติตามกฎหมายว#าด+วยข+อมูลข#าวสารของ
ทางราชการอย#างเคร#งครัดและรวดเร็ว ไม#ถ#วงเวลาให+เนิ่นช+าและใช+
ข+อมูลข#าวสารที่ได+มาจากการดําเนินงานเพื่อการในหน+าที่ และให+ข+อมูล
ข#าวสารแก#ประชาชนอย#างครบถ+วน ถูกต+อง ทันการณ� และไม#บิดเบือน
ข+อเท็จจริง โดยอย#างน+อยต+องวางตน ดังนี้ 

(1)  ไม#ใช+ข+อมูลที่ได+มาจากการดําเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไม#ใช#
การปฏิบัติหน+าที่ โดยเฉพาะอย#างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน�แก#ตนเองหรือ
บุคคลอื่น 

 
 

ข+าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ราชการ และลูกจ+างในสังกัดราชการ

พลเรือน 
 
 
 
 

ข+าราชการพลเรือนสามัญ พนักงาน
ราชการ และลูกจ+างในสังกัดราชการ
พลเรือน 

 

ผิดวินัยและถอดถอนออกจาก   
ตําแหน#ง กรณีผู+ดํารงตําแหน#ง      
ร ะ ดั บ สู ง แ ล ะ นั ก ก า ร เ มื อ ง
ระดับชาติกระทําผิดจริยธรรม
อย#างร+ายแรง 
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หน�วยงานท่ีรับเร่ืองร�องเรียนกรณีเมื่อพบเห็นพฤติกรรมท่ีเปJนผลประโยชน�ทับซ�อน 

 หากพบเห็น เจ+ าหน+ า ท่ีของรัฐ มีพฤติกรรมท่ีจะนํ า ไปสู# การทุจริตต#อ ตําแหน# งหน+ า ท่ีหรื อ 
มีพฤติกรรมท่ีเป2นการขัดแย+งกันระหว#างผลประโยชน�ส#วนตนและผลประโยชน�ส#วนรวม สามารถดําเนินการแจ+ง
หน#วยงานต#างๆได+ ดังต#อไปนี้ 

1. หน#วยงานต+นสังกัดของผู+กระทําความผิด 
ร+องเรียนผ#านคณะกรรมการจริยธรรมประจําส#วนราชการหรือหัวหน+าส#วนราชการท่ีตนสังกัด 

2. สํานักงานผู+ตรวจการแผ#นดิน 
ท่ีอยู# : ศูนย�ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 อาคารรัฐประศาสนภักดี  
(อาคารบี) ชั้น 5 เลขท่ี 120 หมู#ท่ี 3 ถนนแจ+งวัฒนะ แขวงทุ#งสองห+อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  
10210  
โทรศัพท� : 0-2141-9100 หรือ 1676 โทรสาร : 0-2143-8341 
เวปไซต� : http://www.ombudsman.go.th 

3. ศูนย�ดํารงธรรม กระทรวงมหาดไทย 
ท่ีอยู# : กระทรวงมหาดไทย ถนนอัษฎางค� กรุงเทพฯ 10200  
โทรศัพท� : 0-2222-1141 ถึง 55 
โทรศัพท�สายด#วน : 1567  
เวปไซต� : http://www.damrongdhama.moi.go.th 

4. ศาลปกครอง 
ท่ีอยู# : เลขท่ี 120 หมู#ท่ี 3 ถนนแจ+งวัฒนะ แขวงทุ#งสองห+อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 
โทรศัพท� : 0 2141 1111 
โทรศัพท�สายด#วน : 1355 
เวปไซต� : http://www.admincourt.go.th 

5. สํานักงานคณะกรรมการป;องกันและปราบปรามการทุจริตแห#งชาติ (สํานักงาน ป.ป.ช.) 
ท่ีอยู# : เลขท่ี 361 ถ.นนทบุรี ต.ท#าทราย อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี 11000 หรือ ตู+ ปณ. 100 
เขตดุสิต กทม.  
โทรศัพท� : 0 2528 4800-4849 
เวปไซต� : https://www.nacc.go.th 

6. สํานักงานการตรวจเงินแผ#นดิน 
ท่ีอยู# : ถนนพระรามท่ี 6 เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท� :  0-2271-8000 
เวปไซต� : http://www.oag.go.th 
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7. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด 
ท่ีอยู# : 47/101 ถ.ติวานนท� ต.ตลาดขวัญ อ. เมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 
โทรศัพท� : 02-547-1711 
เวปไซต� : http://www.fact.or.th 

8. ศูนย�ปฏิบัติการต#อต+านการทุจริตกระทรวงการคลัง 
ท่ีอยู# : สํานักงานปลัดกระทรวงการคลัง ถนนพระราม 6 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท  
กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท� : 02-126-5800 ต#อ 2634 
เวปไซต� : acoc.mof.go.th 

9. สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ� เขต 1  
ท่ีอยู# : 126 หมู#ท่ี 11 ตําบลสะเดียง อําเภอเมืองเพชรบูรณ� 67000  
โทรศพัท ์: 056-737080, 056-737737081 , 056-737737083 , 056-737085 , 056-

737086 

เวปไซต� : http://www.phetchabun1.go.th/ 
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สรุปข้อมูลเชิงสถิติ เรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

ที ่ เดือน/ปี 
เรื่องร้องเรียน 

จำนวน 
การทุจริต พฤติกรรมข้าราชการ ไม่ปฏิบัติตามระเบียบราชการ 

1 ต.ค.-63 - - 1 1 
2 พ.ย.-63 - - - 0 
3 ธ.ค.-63 - 1 - 1 
4 ม.ค.-64 - - - 0 
5 ก.พ.-64 - - - 0 
6 มี.ค.-64 - - - 0 

รวม - 1 1 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สรุปเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) มีเรื่องร้องเรียนจำนวน 2 เรื่อง และมีผลการดำเนินการดังนี้ 

(1)  เดือนตุลาคม 2563 เรื่องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนบ้านห้วยงาช้าง  ไม่ปฏิบัติตามระเบียบทางราชการว่าด้วยการลา 
ดำเนินการสืบสวนและสอบสวน รายงานให้สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเพชรบูรณ์ ทราบเมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 

(2)  เดือนธันวาคม 2563 เรื่องข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนชุมชนบ้านน้ำร้อนมีพฤติกรรมไม่เหมาะสมอาศัยอำนาจหน้าที่ของ
ตนโดยมิชอบ ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงไม่มีมูลวินัย และรายงานให้สำนักงานคณะกรรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐานทราบแล้วเมื่อวันที่ 25 มกราคม 2564 



   
 

 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 

มาตรการป้องกันการรับสินบน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

กลุ่มกฎหมายและคดี 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ ์เขต 1 

ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 

กระทรวงศึกษาธิการ 



   
 

มาตรการป้องกันการรับสินบน 
ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

*********************************** 

หลักการและเหตุผล 
ด้วยการทุจริตการรับสินบน หรือการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

เป็นรูปแบบหนึ่งของการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นเรื่องที่เชื่อมโยง
เกี่ยวเนื่องกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ อันเป็นสาเหตุส าคัญท าให้เกิดความเสียหายต่อการบริหารงานและ
ภาพลักษณ์ขององค์กร 

การรับทรัพย์สินของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกัน
และปราบปรามการทุจริต ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา ๑๐๓ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินได้เมื่อการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนั้นได้ มีกฎหมายหรือกฎ ข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติ      
แห่งกฎหมายอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ของรัฐรับได้ และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยา     
ตามหลักเกณฑ์ที่ก าหนด ซึ่งการรับทรัพย์สินในกรณีนี้อาจจะเรียกว่า “สินน้ าใจ” ดังนั้น การรับสินน้ าใจ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนดด้วย หากเจ้าหน้าที่ของรัฐละเลย 
หรือไม่สามารถแยกแยะได้ว่าการรับทรัพย์สินนั้น เป็นเรื่องสินน้ าใจหรือสินบนแล้ว จะท าให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้น
ปฏิบัติผิดกฎหมายและมีโทษต่อเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้รับทรัพย์สินนั้นด้วย แต่ถ้าเจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถแยกแยะ
หรือจ าแนกในเรื่องหลักเกณฑ์ของการรับทรัพย์สินได้แล้ว ก็จะสามารถปูองกันไม่ให้มีการละเมิดประมวล
จริยธรรม รวมถึงสามารถแก้ไขปัญหาเจ้าหน้าที่ของรัฐในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนปูองกันการทุจริตของเจ้าหน้าที่ของภาครัฐได้ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ตระหนักและมีความมุ่งมั่นที่จะ
ปฏิบัติงานให้โปร่งใส ยึดมั่นในคุณธรรม ปลอดจากการทุจริตประพฤติมิชอบ จึงได้จัดท ามาตรการปูองกันการ
รับสินบน เพ่ือเป็นแนวปฏิบัติในการปูองกันการรับสินบน การใช้อ านาจหน้าที่การเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือ
ผู้อ่ืน การแสวงหาผลประโยชน์ร่วมกันกับองค์กรธุรกิจเอกชน การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้อ่ืนที่
เกี่ยวเนื่องเชื่อมโยงกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และเป็นการสร้างความรู้
ความเข้าใจเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ถูกต้อง  
ตามที่กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่เกี่ยวข้องก าหนด โดยให้สถานศึกษา ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด    
ถือปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามมาตรการปูองกันการรับสินบน 
ดังต่อไปนี้ 

แนวปฏิบัติในการป้องกันการรับสินบน : กรณีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเรี่ยไร และการรับฝากนักเรียน (แป๊ะเจี๊ยะ) 

“การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด โดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การรับทรัพย์สิน  
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม ประเพณี  
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม 

“ประโยชน์อ่ืนใด” หมายความว่า สิ่งที่มูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง       
การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน  

 
 
 
 
 
 



   
 

-2- 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ (ทุกต าแหน่ง) จะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดได้ต่อเมื่อมีกฎหมาย     
กฎ หรือมีข้อบังคับ โดยอาศัยอ านาจของกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดนอกเหนือจาก
กฎหมาย กฎหรือข้อบังคับข้างต้น จึงต้องมาพิจารณาตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์     
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับเงิน
หรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้แก่สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ ประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน 
เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ และมาตรการปูองกันการเรียก
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน โดยมีแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ การเรี่ยไร 
และการรับฝากนักเรียน (แปฺะเจี๊ยะ) ดังนี้ 

๑. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน
เรื่อง แนวทางปฏิบัติ : กรณีการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐      
อย่างเคร่งครัด 

๒. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐในสังกัดรับหรือถามน าถึงการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใด
นอกเหนือจากทรัพย์สิน หรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอ านาจ    
ตามกฎหมายให้รับได้ การรับทรัพย์สินในเรื่องนี้จึงได้แก่ การรับเงินเดือน การรับเงินค่าเบี้ยเลี้ยงเดินทาง      
ไปราชการค่าที่พักในการเดินทางไปราชการ การรับสวัสดิการต่างๆ ที่ทางราชการจัดให้ทั้งในรูปแบบเป็น
สวัสดิการปกติและการจัดสวัสดิการฯ ตามระเบียบการจัดสวัสดิการภายในของส่วนราชการ รวมถึงค่า
สมนาคุณวิทยากรค่าอาหารหรือค่าอาหารในระหว่างอบรม ประชุมหรือสัมมนา เว้นแต่การรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง 
หลักเกณฑ์ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังต่อไปนี้ 

๒.๑ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ อ่ืนใดจากญาติ ได้แก่ การรับทรัพย์สินฯ        
จากปูุ ย่า ตา ยาย ลูก หลาน เหลน ลื่อ พ่ี ลุง ปูา น้า อา หรือจากญาติของคู่สมรสในลักษณะของชั้นต่างๆ         
ในความเป็นญาติเช่นเดียวกันกับที่ได้กล่าวถึงข้างต้น ความเป็นญาติจึงมีได้เฉพาะบุ คคลธรรมดาเท่านั้น       
การรับทรัพย์สินฯ ในกรณีนี้ จึงไม่สามารถน าไปใช้ในการอ้างการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดจากนิติบุคคลได้ 
ประกอบกับการรับทรัพย์สินจากญาติ เจ้าหน้าที่ของรัฐสามารถรับได้โดยไม่จ ากัดจ านวนในการรับ ทั้งนี้จะรับได้
ในจ านวนเท่าไร จึงขึ้นอยู่กับความสามารถในการให้ของญาติที่เป็นผู้ให้ทรัพย์สินฯ 

๒.๒ การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติเนื่องในโอกาสต่างๆ 
โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติในสังคม เท่านั้น และต้องมี
มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๒.๓ การรับคา่รับรองและของขวัญจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติ อาทิ พาไปรับประทาน
อาหาร มอบบัตรก านัลของห้างสรรพสินค้า ต้องรับเนื่องในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทสังคม เท่านั้น และมูลค่าของการรับรองและของขวัญนั้นต้องมีมูลค่า 
ไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๒.๔ การรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
๓. หลักเกณฑ์การรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดตามข้อ ๑ ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการ

เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึง ๒ ปี ด้วย 
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๔. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของ
ผู้บังคับบัญชานอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่มีการให้ของขวัญแก่กัน โดยการให้ของขวัญตามปกติ
ประเพณีนิยมนั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท มิได้ 

๕. ห้ามเจ้าหน้าที่ของรัฐยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เว้นแต่เป็นการรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดท่ีให้ตามปกติประเพณีนิยมและของขวัญนั้นมีราคาหรือมูลค่าไม่เกิน ๓,๐๐๐ บาท 

๖. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้
ของขวัญเพ่ือเป็นการปูองกันการฝุาฝืนกฎระเบียบ อีกท้ังเพ่ือประโยชน์ในการเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัด
ให้แก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๗. ในกรณีที่เป็นการรับทรัพย์สินที่มีมูลค่าเกิน ๓,๐๐๐ บาท ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐมีความจ าเป็น
อย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ซึ่งในการรับนี้เจ้าหน้าที่
ของรัฐผู้รับฯ จะต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา  
ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสถาบัน หรือองค์กร
ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดในทันทีที่สามารถกระท าได้ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุด วินิจฉัย 
ว่ามีเหตุผลความจ าเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้ 
ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ในทันที หากเป็นกรณี ที่ไม่สามารถคืนได้ก็ให้ส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ฯ ให้กับหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว  

การแจ้งให้เป็นไปตามแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด แนบท้ายมาตรการนี้ 
๘. ให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดปฏิบัติตามประกาศส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน

เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ : กรณีเรี่ยไร ลงวันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ อย่างเคร่งครัด 
๙. ห้ามการเรี่ยไรในหมู่ข้าราชการหรือการใช้สวัสดิการใดๆ ของส่วนรวมเพ่ือการจัดหาของขวัญ

ให้แก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ ผู้บังคับบัญชาหรือสมาชิกในครอบครัวของข้าราชการชั้นผู้ใหญ่โดยเด็ดขาด 
๑๐. ในการรับนักเรียนให้ถือปฏิบัติ ตามมาตรการปูองกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์

ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษาสังกัดส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามหนังสือ
ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ที่ ศธ ๐๔๐๐๙/ว๑๘๑๙ ลงวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๑ อย่างเคร่งครัด 

๑๑. กรณีมีผู้บริจาคทรัพย์สินให้สถานศึกษาให้ถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการ  
ว่าด้วยการรับเงินหรือทรัพย์สินที่มีผู้บริจาคให้สถานศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๒ โดยเคร่งครัด เพ่ือปูองกันปัญหา    
การเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา“แปฺะเจี๊ยะ” 

กลไกการส่งเสริมการปฏิบัติเพื่อป้องกันการรับสินบน 
๑. เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจในเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อนหรือการขัดกันระหว่าง

ประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดโดยธรรมจรรยาของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎ ระเบียบที่เกี่ยวข้อง เพ่ือให้ข้าราชการและเจ้าหน้ าที่สามารถ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้ าใจและสินบนได้ รวมถึงการ
แจ้งเตือนในกรณีที่อาจเกิดความสุ่มเสี่ยงต่อการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ 
อาทิ ช่วงเทศกาลปีใหม่ การด าเนินการรับนักเรียน เป็นต้น 

๒. สนับสนุนส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกระดับ เห็นความส าคัญและมีจิตส านึก   
ในการต่อต้านการทุจริต คอร์รัปชั่น รวมทั้งจัดให้มีมาตรการควบคุมภายในเพ่ือปูองกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 
การให้หรือรับสินบนในทุกรูปแบบ 
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๓. ก ากับดูแลให้การด าเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายของหน่วยงานในสังกัด เป็นไปตามกฎหมาย 
กฎ ระเบียบที่เก่ียวข้อง โดยเคร่งครัด 

๔. แนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ครอบคลุม      
การปฏิบัติหน้าที่ราชการของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ทุกกระบวนการอาทิ การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร 
การเลื่อนต าแหน่ง การฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงาน การจัดซื้อจัดจ้าง การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต 
โดยผู้บังคับบัญชาทุกระดับจะท าความเข้าใจกับผู้ใต้บังคับบัญชา เพ่ือน าไปใช้ปฏิบัติในโครงการ กิจกรรม       
ที่อยู่ในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับแนวปฏิบัตินี้ 

๕. ตรวจสอบการด าเนินการรับนักเรียน ในสถานศึกษาหรือโรงเรียนที่มีอัตราแข่งขันสูง   
และประชาสัมพันธ์ สร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปกครองนักเรียน ประชาชนรวมทั้งข้าราชการและเจ้าหน้าที่   
ในสังกัดรับทราบถึงความผิดและบทก าหนดโทษกรณีการเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน
เพ่ือโอกาสในการเข้าเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกรณีของเงินบริจาค ซึ่งการกระท าดังกล่าวไม่อาจถือได้ว่าเป็นเงิน
บริจาค แต่ถือว่าเป็นเรื่องของ “สินบน” ในฐานะผู้รับสินบน กับ ผู้ให้สินบน อันเป็นความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช. 

๖. ให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองเจ้าหน้าที่หรือบุคคลอ่ืนใด ที่แจ้งเบาะแสหรือหลักฐาน 
เรื่องการทุจริตคอร์รัปชั่น การรับ หรือการให้สินบนในทุกรูปแบบ รวมถึงเจ้าหน้าที่ที่ปฏิเสธต่อการกระท า   
โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ที่ให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสหรือพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง 
ตามท่ีก าหนดไว้ในกระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 

๗. การฝุาฝืนไม่ปฏิบัติตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญ       
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น เป็นผู้กระท าความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะต้อง
ด าเนินการทางวินัยเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้น 

๘. เจ้าหน้าที่ของรัฐที่ได้มีการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ที่เป็นการฝุาฝืนการรับทรัพย์สินฯ 
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต มาตรา ๑๐๓ จะต้องรับโทษ
ตามมาตรา ๑๒๒ มีโทษจ าคุกไม่เกินสามปี ปรับไม่เกินหกหมื่นบาท หรือทั้งจ าท้ังปรับ 

    ผู้ใดให้ ขอให้ หรือรับว่าจะให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐฯ เพ่ือจูงใจ
ให้กระท าการ ไม่กระท าการ หรือประวิงการกระท าอันมิชอบด้วยหน้าที่ มีโทษจ าคุกไม่เกินห้าปี ปรับไม่เกิน
หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจ าทั้งปรับ ตามที่ก าหนดไว้ในมาตรา ๑๒๓/๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ  
ว่าด้วยการปูองกันและปราบปรามการทุจริต 

๙. เจ้าหน้าที่ของรัฐรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สินที่เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ หรือจากการใช้อ านาจหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐในการปฏิบัติหน้าที่ และได้เรียก รับ ทรัพย์สินจาก  
การปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ การรับทรัพย์สินในกรณีนี้จึงเป็น การเรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่รัฐ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ผู้นั้นจะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑๔๙ มีโทษจ าคุกตั้งแต่ห้าปีถึงยี่สิบปี หรือจ าคุกตลอดชีวิต 
และปรับตั้งแต่สองพันบาทถึงสี่หมื่นบาท 

๑๐. สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ เพ่ือให้สอดคล้องกับ    
การเปลี่ยนแปลงทางกฎหมาย และสภาวะทางสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป 
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กระบวนการจัดการข้อร้องเรียน 
  ๑. ช่องทางการร้องเรียน/การรับแจ้งเบาะแส 

๑) แจ้งหน่วยงานต้นสังกัดของผู้ถูกกล่าวหาหรือผู้ถูกร้องเรียนโดยตรง 
๒) ทางโทรศัพท์/โทรสารหมายเลข 056-029656  
๓) การร้องทุกข์ด้วยตนเองเป็นหนังสือหรือร้องเรียนด้วยวาจา โดยตรงที่

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 หรือนิติกร กลุ่มกฎหมายและคดี 
๔) การร้องเรียนทางไปรษณีย์ โดยระบุหน้าซองถึงผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่

การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ที่อยู่ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  
เลขที่ 126 หมู่ที่ 11 ต าบลสะเดียง อ าเภอเมืองเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ 67000  

๕) การร้องเรียนผ่านตู้รับเรื่องราวร้องเรียน/ร้องทุกข์ ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 

๖) การร้องเรียนผ่านส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต ๑ 
(phetchabun1.go.th)  

หมายเหตุ : ผู้ร้องทุกข์ควรร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งจนกว่า
จะเสร็จกระบวนการหากไม่มีการด าเนินการใดๆ จึงร้องทุกข์ต่อบุคคลหรือหน่วยงานอื่น 

หน่วยรับเรื่องร้องทุกข์ภายนอก 
๑) ส านักงาน ก.พ. 
๒) คณะกรรมการการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ประจ ากระทรวง ตามระเบียบส านัก

นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจัดการเรื่องราวร้องทุกข์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๓) ผู้ตรวจการแผ่นดิน มาตรา ๒๓, ๒๔ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๒ 
๔) ส านักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.) 
๕) ศูนย์ด ารงธรรมจังหวัดเพชรบูรณ์ 

๒. กระบวนการแก้ไขปัญหา 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 จะตรวจสอบข้อเท็จจริง    อย่าง

ละเอียดรอบคอบ และแจ้งมาตรการในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวให้ผู้ร้องทราบภายใน ๓๐ วัน กรณีมีมูล ว่า
กระท าผิดวินัยจะด าเนินการทางวินัยตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาพ.ศ. 
๒๕๔๗  

กรณีเป็นการกระท าความผิดที่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของหน่วยงานอ่ืน ให้ส่งเรื่องให้หน่วยงาน  
ที่มีอ านาจด าเนินการต่อไป 

๓. มาตรการคุ้มครองผู้ร้องและผู้เป็นพยาน 
๑) การพิจารณาข้อร้องเรียน ให้ก าหนดชั้นความลับและคุ้มครองผู้เกี่ยวข้องตาม

ระเบียบว่าด้วยการรักษาความลับของทางราชการ พ.ศ. ๒๕๔๔ และการส่งเรื่องให้หน่วยงานพิจารณานั้น    
ผู้ให้ข้อมูลและผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อน เช่น ข้อร้องเรียนกล่าวโทษข้าราชการในเบื้องต้นให้ถือว่า    
เป็นความลับทางราชการ หากเป็นบัตรสนเท่ห์ ให้พิจารณาเฉพาะรายที่ระบุหลักฐาน กรณีแวดล้อมปรากฏชัดแจ้ง 
ตลอดจนชี้พยานบุคคลแน่นอนเท่านั้น  
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การแจ้งเบาะแสผู้มีอิทธิพลต้องปกปิดชื่อและที่อยู่ผู้ร้อง หากไม่ปกปิดชื่อที่อยู่ของ   
ผู้ร้องจะต้องแจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบและให้ความคุ้มครองแก่ผู้ร้องดังนี้ “ให้ผู้บังคับบัญชาใช้ดุลพินิจ
สั่งการตามสมควรเพ่ือคุ้มครองผู้ร้อง พยาน และบุคคลที่ให้ข้อมูล ในการสืบสวนสอบสวน อย่าให้ต้องรับภัย
หรือความไม่เป็นธรรม ที่อาจเกิดมาจากการร้องเรียน การเป็นพยานหรือการให้ข้อมูลนั้น” กรณีมีการระบุชื่อ  
ผู้ถูกกล่าวหา จะต้องคุ้มครองทั้งฝุายผู้ร้องและผู้ถูกร้องเนื่องจากเรื่องยังไม่ได้ผ่านกระบวนการตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงและอาจเป็นการกลั่นแกล้งกล่าวหาให้ได้รับความเดือดร้อนและเสียหายได้ และกรณีผู้ร้องเรียนระบุ
ในค าร้องขอให้ปกปิดหรือไม่ประสงค์ให้เปิดเผยชื่อผู้ร้องเรียน หน่วยงานต้องไม่เปิดเผยชื่อผู้ร้องให้หน่วยงาน   
ผู้ถูกร้องทราบ เนื่องจากผู้ร้องอาจจะได้รับความเดือดร้อนตามเหตุแห่งการร้องเรียนนั้นๆ 

๒) เมื่อมีการร้องเรียน ผู้ร้องและพยานจะไม่ถูกด าเนินการใดๆ ที่กระทบต่อหน้าที่
การงานหรือการด ารงชีวิต หากจ าเป็นต้องมีการด าเนินการใดๆ เช่น การแยกสถานที่ท างานเพ่ือปูองกันมิให้   
ผู้ร้อง พยาน และผู้ถูกกล่าวหาพบปะกัน เป็นต้น ต้องได้รับความยินยอมจากผู้ร้องและพยาน 

๓) ข้อร้องขอของผู้ เสียหาย ผู้ร้อง หรือพยาน เช่น การขอย้ายสถานที่ท างาน     
หรือวิธีการในการปูองกันหรือแก้ไขปัญหา ควรได้รับการพิจารณาจากบุคคลหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ     
ตามความเหมาะสม 

๔) ให้ความคุ้มครองผู้ร้องเรียนไม่ให้ถูกกลั่นแกล้ง 
๔. มาตรการคุ้มครองผู้ถูกกล่าวหา 

๑) ในระหว่างการพิจารณาข้อร้องเรียนยังไม่ถือว่าผู้ถูกกล่าวหามีความ ผิด          
ต้องให้ความเป็นธรรมและให้ได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกับบุคลากรอื่น 

๒) ให้โอกาสผู้ถูกกล่าวหาในการชี้แจงข้อกล่าวหาอย่างเต็มที่  รวมทั้งสิทธิ             
ในการแสดงเอกสาร/พยานหลักฐาน 

การติดตามประเมินผล 
ให้โรงเรียนในสังกัด และหรือกลุ่มกฎหมายและคดี จัดท าข้อมูลสถิติการการรับของขวัญหรือ

ประโยชน์อ่ืนใด พร้อมทั้งปัญหาอุปสรรค แนวทางการแก้ไขแล้วรายงานให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  ทุกไตรมาส 

หน่วยงานและผู้รับผิดชอบ 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1  มอบหมายให้กลุ่มกฎหมายและ

คดีเป็นผู้รับผิดชอบในการรับแบบรายงานฯ การด าเนินการรับเรื่องร้องเรียน ตามมาตรการปูองกันการ 
รับสินบนและรายงานข้อมูลให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 ทราบ 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 



   
 

ภาคผนวก 
 

แบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ...... 
 

ข้าพเจ้า......................................................นามสกุล........................................................ .......... 
ต าแหน่ง............................................................ส านัก/กลุ่ม/ศูนย์/โรงเรียน........................... ................................ 
ขอรายงานการรับของขวัญตามแนวปฏิบัติในการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ กรณีการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท 
 
วันที่ได้รับ รายละเอียด ได้รับจาก มูลค่า โอกาส รับในนาม 

โดยประมาณ ในการรับ หน่วยงาน บุคคล 
       
       
       
       
       
 

ลงชื่อ....................................................ผู้รายงาน 
ต าแหน่ง............................................................... 

วันที่................../......................./............... 
..............................................................................................................................................................................  
(ส าหรับผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการ : เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน) 

ตามที่ได้รับรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดตามรายละเอียดข้างต้นนั้น ขอให้
ด าเนินการ ดังต่อไปนี้ 

อนุญาตให้ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล 
เห็นควรให้ส่งคืนผู้ให้ 
ส่งมอบให้แก่ สพฐ. เพื่อเป็นสมบัติต่อไป 
อ่ืนๆ .....................................................  

 
ลงชื่อ..................................................ผู้บังคับบัญชา 

 
 
 
 
หมายเหตุ : ให้ส่งแบบรายงานการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดให้ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเพชรบูรณ์ เขต 1 
กลุ่มกฎหมายและคดี ทุกครั้งที่มีการรายงาน 
















