ประกาศโรงเรียนบ้านหนองแวงหนองจิกโนนตุ่น
เรื่อง มาตรการให้ประชาชน ผู้รบั บริการ ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน
*******************************************
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ได้ยึดหลักธรรมาภิบาลเป็นกรอบ
ในการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน โดยในมาตรา 65 กาหนดว่า รัฐพึงจัดให้มียุทธศาสตร์ชาติเป็นเป้าหมายการ
พัฒนาประเทศ รวมทั้งในระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1 กาหนดว่า ใน
การปฏิบัติห น้าที่ ข องส่วนราชการ ต้อ งมี วิธีก ารบริห ารกิ จ การบ้านเมื องที่ ดี คานึง ถึง ความรับ ผิดชอบของ
ผู้ป ฏิบัติง าน การมี ส่วนร่วมของประชาชน การเปิดเผยข้อมู ล การติดตาม ตรวจสอบและประเมิ นผลการ
ปฏิบัติงาน และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 ที่มุ่งเน้น
ประโยชน์สุขของประชาชนและการปฏิบัติราชการที่ มีป ระสิทธิภาพ เกิ ดความคุ้ม ค่า และเกิดผลสัม ฤทธิ์ต่อ
ภารกิจภาครัฐ ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ในการพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐสอดคล้องกับหลัก
ธรรมาภิบาลของการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ให้ความสาคัญกับการบริหารงาน
ด้วยคุณธรรมและความโปร่ง ใส ตามนโยบายนายกรัฐมนตรี ในการส่งเสริม การบริหารราชการแผ่นดินที่ มี
ธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริต และการประพฤติมิชอบในภาครัฐตามปร ะมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของข้าราชการในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และได้กาหนดมาตรการ กลไก
หรือวางระบบให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ตลอดจนมีการ
ปฏิบัติตามมาตรการ กลไกหรือระบบดังกล่าว ดังนี้
1. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จึงได้กาหนดมาตรการ กลไก
ให้ผู้รับบริการ ผู้มีสว่ นได้ส่วนเสียเข้ามามีสว่ นร่วมในการดาเนินงานตามภารกิจและความเหมาะสม ดังนี้
1.1 การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสาร
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จะนาเสนอข้อมูลที่ถูกต้องเป็น
จริงเกี่ยวกับภารกิจของหน่วยงาน ข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆ เพื่อให้ประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียได้รับทราบและเข้าถึงข้อมูล
1.2 การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็น รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดาเนิน การหรือการปฏิบัติงานของ
หน่วยงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ที่หลากหลาย
1.3 การมีส่วนร่วมในการเข้ามามีบทบาท
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการวางแผนและการตัดสินใจ ร่วมแสดงความคิดเห็น มีการแลกเปลี่ยนความเห็น
และข้อมูลระหว่างกัน โดยมุ่งผลสาเร็จของงานและมีเป้าหมายที่ชัดเจน

1.4 การมีส่วนร่วมโดยการสร้างความร่วมมือ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตัดสินใจ ตั้งแต่การระบุปัญหา พัฒนาทางเลือก และแนวทางแก้ไข รวมทั้ง
เป็นภาคีในการดาเนินกิจกรรม
2. ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึกษาประถมศึก ษาขอนแก่ น เขต 1 ได้ก าหนดขั้นตอนและวิธี
ดาเนินงานให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน ดังนี้
2.1 วิเคราะห์ทบทวนผลการดาเนินงาน และข้อเสนอแนะจากการดาเนินงานในปีที่ผ่านมา
ให้สอดคล้องกับภารกิจหลักหรือยุทธศาสตร์ที่สาคัญ โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานเพื่อให้การเปลี่ยนแปลงยุทธศาสตร์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ไปสู่การปฏิบัติงาน ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
2.2 แต่งตั้ง คณะกรรมการทางานจากผู้รับ บริก าร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ให้เหมาะสมกั บ
ภารกิจ ของแต่ละกลุ่มภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
2.3 กาหนดแนวทางในการให้ผู้รับบริการ ผู้มี ส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามี ส่วนร่วมในการ
ดาเนินงานให้เหมาะสม
2.4 ส านั ก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาขอนแก่ น เขต 1 จัดให้ มี ช่องทางที่
หลากหลายในการเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เข้ามามีส่วนร่วมในการดาเนินงาน รวมถึง
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอและข้อเรียกร้องต่าง ๆ เพื่อนามาพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานตาม
ภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ให้โปร่งใสและมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
2.5 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 จัดให้มีการประเมินความ
พึงพอใจของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียตามภารกิจหลักและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และนาผลที่ได้มา
จัดทา รายงานสรุปผลการดาเนินงานภาพรวม เพื่อนาข้อมูลไปพัฒนาปรับปรุงการดาเนินงานให้มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น
ประกาศ ณ วันที่
เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564

ประกาศสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
เรื่อง มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
************************************************
เพื่อให้การบริหารราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ตลอดจนสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและนโยบายของรัฐบาล เกิดประโยชน์สูงสุดแก่หน่วยงานและสอดคล้องกับ
หลักการตามมาตรา 8 ของพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 คือ คุ้มค่า
โปร่งใส มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล และตรวจสอบได้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 1 จึงก าหนดมาตรการส่ง เสริม ความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง เพื่อให้ ส่วนราชการสานัก งานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ใช้เป็นแนวทางการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้
1. ให้เจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ดาเนินการเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ
การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ.2560
2. ให้เจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ซึ่งปฏิบัติหน้าที่
เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างดาเนินการบันทึกรายละเอียด วิธีการ และขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐให้เป็นไปตามขั้นตอนของระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ
พ.ศ.2560 โดยดาเนินการในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลางผ่า นระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกาหนดแต่ละ
ขั้นตอน ดังนี้
(1) จัดทาแผนการจัดซื้อจัดจ้าง
(2) ทารายงานขอซื้อขอจ้าง
(3) ดาเนินการจัดหา
(4) อนุมัติสั่งซื้อสั่งจ้าง
(5) การทาสัญญา
(6) การบริหารสัญญา
(7) การควบคุมและการจาหน่าย
3. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่ เกี่ยวกับ การจัดซื้อจัดจ้าง เข้าไปมี ส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญากับ สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และให้คณะกรรมการต่าง ๆ ที่ได้รับการแต่งตั้ง ให้มีหน้าที่รับผิดชอบ
เกี่ ยวกั บการจัดซื้อจัดจ้างจะต้อ งให้คารับรองเป็นหนัง สือว่าไม่เ ข้าไปมี ส่วนได้ส่วนเสียกับ ผู้ ยื่นข้อเสนอหรือ
คู่สัญญาของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

4. ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ยอมให้ผู้อื่นอาศัยหน้าที่ของตนหาประโยชน์จากการจัดซื้อจั ดจ้างกับสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
5. ห้ามมิให้บุคลากรภายนอกหน่วยงาน ใช้อานาจในตาแหน่งหน้าที่ดาเนินงานโครงการที่เอื้อ
ผลประโยชน์กับตนเองทั้งที่เกี่ยวกับตัวเงินและไม่เกี่ยวกับตัวเงิน ทรัพย์สิน หรือสิทธิ์ประโยชน์ทุกรูปแบบ
6. ให้หัวหน้าหน่วยงาน กากับ ดูแล การปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ผู้ใต้บังคับบัญชาซึ่งปฏิบัติ
หน้าที่เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีปล่อยปละละเลยให้ถือเป็ นความผิดทางวินัย
7. จัดให้มีระบบตรวจสอบเพื่อป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา
ของหน่วยงาน สาหรับผู้ที่ทาหน้าที่เป็นคณะกรรมการซื้อหรือจ้าง และเจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง โดยให้เจ้าหน้าที่
รายงานผลการดาเนินการตรวจสอบ เพื่อป้องกันการเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของ
หน่วยงาน ตามแบบฟอร์มที่กาหนด เสนอให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ โดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าที่
8. ให้ก ลุ่ม บริห ารการเงินและสินทรัพย์ติดตามความก้ าวหน้าการดาเนินการต่าง ๆ และ
รายงานผลการดาเนินการตามมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างต่อหัวหน้าส่วนราชการทราบปี
ละ 2 ครั้ง ภายในเดือนเมษายนและเดือนตุลาคม ของทุกปี
ประกาศ ณ วันที่
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ประกาศสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
เรื่อง มาตรการในการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
************************************************
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้มีการกาหนดมาตรการ
ดาเนินการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต
1 https://www.kkzone1.go.th/ เพื่อให้การเปิดเผยข้อมูลเป็นไปอย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน
ครบถ้วน และเป็นปัจจุบัน ผู้รับบริก ารและประชาชน สามารถเข้าถึงข้อมูล ข่าวสารได้ส ะดวก และสามารถ
ตรวจสอบการดาเนินการของสานัก งานเขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึก ษาขอนแก่น เขต 1 ตามนโยบายที่ได้
ประกาศไว้
ส านัก งานเขตพื้ นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาขอนแก่ น เขต 1 จึง ประกาศมาตรการในการ
เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 โดยมี
รายละเอียด ดังต่อไปนี้
1. ลัก ษณะ/ประเภท ข้อ มู ล ที่ เ ผยแพร่ต่อ สาธารณะผ่า นเว็บ ไซต์ข องส านัก งานเขตพื้น ที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ประกอบด้วย
1.1 ข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540 ตาม
มาตรา 7 และมาตรา 9
1.2 ข่าวสาร ประกาศ กิจกรรมการดาเนินงาน
1.3 ข้อมูลข่าวสารอื่น นอกเหนือจาก 1.1 และ 1.2
2. บุคคลที่นาเข้าข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้แก่ เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1ที่ได้รับการแต่งตั้ง
3. วิธีการและขั้นตอนการเผยแพร่ข้อมูล ประกอบด้วย
3.1 กรณีข้อมูลข่าวสารตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
ตามมาตรา 7 และมาตรา 9 มีวิธีการและขั้นตอน ดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่รับผิดชอบจัดทาข้อมูลเป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพ และบันทึกขอ
อนุมัติผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่ น เขต 1 เพื่อเผยแพร่บนเว็บไซต์ และ
จัดเก็บเป็นข้อมูลข่าวสารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
(2) เมื่ อ ผู้อ านวยการส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาขอนแก่ น เขต 1
อนุมั ติแล้ว เจ้าหน้าที่ รับ ผิดชอบจัดส่ง ข้อมู ล เป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพ มอบให้เจ้าหน้าที่ เผยแพร่ต่อ
สาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 และจัดเก็บเป็นข้อมู ล
ข่าวสารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1

3.2 กรณี ข่าวสาร ประกาศ กิจกรรมการดาเนินงาน ซึ่งเป็นข่าวสาร ประกาศ กิจกรรม
การดาเนินงานตามภารกิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เจ้าหน้าที่เผยแพร่ต่อ
สาธารณะผ่านเว็บ ไซต์ของส านัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาขอนแก่น เขต 1 ที่ ได้ รับ การแต่ง ตั้ง
ดาเนินการนาเข้าข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 1 และจัดเก็บเป็นข้อมูลข่าวสารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ทันที
3.3 กรณีข้อมูลข่าวสารอื่นนอกเหนือจาก 1.1 และ 1.2 มีวิธีการและขั้นตอน ดังนี้
(1) เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบกรอกแบบฟอร์มการขออนุมัตินาข้อมูลข่าวสารเผยแพร่ต่อ
สาธารณะผ่านเว็บ ไซต์ของส านักงานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึก ษาขอนแก่ น เขต 1 เพื่อให้ผู้อานวยการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 พิจารณาอนุมัติ
(2) เมื่ อ ผู้อ านวยการส านั ก งานเขตพื้น ที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาขอนแก่ น เขต 1
อนุมัติแล้ว เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบจัดส่งข้อมูลที่เป็นไฟล์ PDF หรือไฟล์รูปภาพ มอบให้เจ้าหน้าที่เผยแพร่ข้อมูล
ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสานัก งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ที่ได้รับการแต่งตั้ง
นาเข้าข้อมูลเผยแพร่ต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
และจัดเก็บเป็นข้อมูลข่าวสารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ประกาศ ณ วันที่
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ประกาศสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
เรื่อง มาตรการตรวจสอบการใช้ดลุ พินิจ
************************************************
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ได้ตระหนักถึงความสาคัญในกา
ต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมธรรมาภิบาล โดยยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม ความโปร่งใสในการ
ดาเนินงานของหน่วยงานเป็นหลักสาคัญขององค์กร ซึ่งสอดคล้องกับนโยบายของการพัฒนาประเทศ ที่กาหนดไว้
ในยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579) และยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564) เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปตามระเบียบกฎหมายและให้
เกิ ดการตรวจสอบการใช้ดุล พินิจ สานัก งานเขตพื้นที่ก ารศึก ษาประถมศึกษาขอนแก่ น เขต 1 จึง ได้กา หนด
มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจขึ้น
เพื่อเป็นแนวทาง และกลไกกากับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และบุคลากรใน
สังกัด ให้เป็นไปตามกฎหมาย กฎ ระเบียบข้อบังคับ มาตรฐาน คู่มือการปฏิบัติงานและขั้นตอนที่เกี่ยวข้อง จึง
ประกาศใช้มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
เพื่อให้เ จ้าหน้า ที่ และบุ คลากรทางการศึก ษาในส านัก งานได้ ยึดถือปฏิบัติอย่า งเคร่ง ครัด ทั้ ง นี้ เพื่ อให้ก าร
ดาเนินงานเป็นมาตรฐานทิศทางเดียวกัน ดังนี้
1) ให้มีคู่มือหรือการกาหนดหลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงานที่อยู่ในภารกิจของหน่วยงาน
2) ให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักของหน่วยงาน
3) ให้มีการเผยแพร่ และจัดเก็บประมวลผลข้อมูล สามารถสืบค้นได้
4) ให้มีการนาข้อมูลมาใช้ประกอบการตัดสินใจในการปฏิบัติงานของผู้ปฏิบัติงาน
5) ให้มีการติดตาม ทบทวน หลักเกณฑ์มาตรฐานการปฏิบัติงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็ น
มาตรฐานและถูกต้องยู่เสมอ
ประกาศ ณ วันที่
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ประกาศสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
เรื่อง มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม
************************************************
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2560-2564)
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง โดยประชาชนคนไทยต้องก้าวข้าม
ค่านิยมอุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ เป็นไปด้วยความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมทั้งได้รับความไว้วางใจ และความเชื่อมั่นจากประชาชน จึงได้กาหนดมาตรการ
ในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัว กับผลประโยชน์ส่วนรวม ส านักงานเขตพื้นที่ การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอันจะ
เป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองประโยชน์ของรัฐ
เพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสานักงานเขต
พื้นที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึก ษาขอนแก่ น เขต 1 จึง ประกาศใช้ม าตรการในการป้องกั นการขัด กั นระหว่า ง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังมาตรการแนบท้ายประกาศนี้
ประกาศ ณ วันที่ 23 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2563

มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
*************************************
การขัดกั นแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) คือ การตัดสินใจที่ ถูก แทรกแซงที่ด้วย
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน โดยทาให้ผลประโยชน์ของสังคมส่วนใหญ่
เสียไป หรือเรียกว่า “การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์สว่ นรวม” หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่ง
การกระทาดังกล่าว เป็นเรื่องเกี่ยวกับการฝ่าฝืนจริยธรรม ถือว่าเป็นการทุจริตประพฤติมิชอบที่มักเกิดขึ้นใน
หน่วยงานราชการของประเทศไทย โดยเฉพาะปัจจุบันสถานการณ์การทุจริตได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว
และต่อเนื่อง ทาให้มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับปัญหาและ
สถานการณ์ที่เผชิญอยู่และกาลังเปลี่ยนแปลงไป ดังนั้น หน่วยงานทุกภาคส่วนจึงจาเป็นต้องร่วมมือกันต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จึงได้ตระหนักเห็นความสาคัญต่อ
การป้องกันการทุจริตในองค์กร ดังที่ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุ จริต ระยะที่ 3
(พ.ศ.2560-2564) ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์การรับสินทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดโดย
ธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ
พ.ศ.2544 และตามคู่มื อ การประเมิ นคุณธรรมและความโปร่ง ใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริตแห่งชาติ ได้วางมาตรฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเอาไว้ ดังนั้น สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จึงได้กาหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิดการขัดกั นแห่ง
ผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้
แนวทางปฏิบัติเ พื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
1. สานักงานเขตพื้ นที่ก ารศึกษาประถมศึก ษาขอนแก่น เขต ๑ จะต้องยึดแนวทางเกี่ยวกั บ
เกี่ยวกับการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.
2543 เรื่องหลักเกณฑ์การรับสินบนหรือประโยชน์อื่นโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543 ใ น
หัวข้อ ดังนี้
ข้อ 1 ในประกาศนี้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หมายความว่า การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันตามสังคม
ญาติ หมายความว่า บุพการี หรือสืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดา
เดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม
ประโยชน์อื่ นใด หมายความว่ า สิ่งที่มีมู ลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับ
บริการ การรับการฝึกอบรม หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน
ข้อ 2 ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอกเหนือ
จากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามที่ได้กาหนดไว้
ข้อ 3 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้
(1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจานวนที่เหมาะสมตาม
ฐานานุรูป

(2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติที่มีราคาหรือมูลค่าในการ
รับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
(3) รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะการให้กับบุคคล
ทั่วไป
ข้อ 4 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว
หรือมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจาเป็นที่ต้องรับ
ไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็น
ว่าไม่มีเหตุผลที่จะอนุญาตให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ผู้นั้นสังกัดโดยทันที
ข้อ 5 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมี ราคาหรือมูลค่า
มากกว่าที่ กาหนดไว้ในข้อ 3 ซึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐรับมาแล้ว โดยมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ ต้องรับ ไว้เ พื่อรัก ษา
มิตรภาพและไมตรี หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกั บการรับทรัพย์สินหรือ ประโยชน์นั้นต่อผู้บัง คับ บัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการโดยทันทีที่ส ามารถ
กระทาได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลจาเป็น ความเหมาะสม และสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผูน้ ั้นรับทรัพย์สนิ
หรือประโยชน์นั้นไว้เป็นของตนหรือไม่
ในกรณี ที่ ผู้ บัง คับ บัญ ชามี ค าสั่ ง ว่ าไม่ ส มควรรับ ทรัพ ย์สิ นหรือ ประโยชน์ดั ง กล่า ว ก็ ใ ห้คื น
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่สังกัดอยู่ เมื่อได้ดาเนินการแล้วให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ผู้นั้นไม่เคย
ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย
ในกรณีที่เข้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดารงตาแหน่งผู้บังคับบัญชาซึ่ง
เป็นหัวหน้าส่วนราชการ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สนิ หรือประโยชน์อื่นใดต่อผู้มีอานาจ
แต่งตั้งถอดถอน หรือผู้ดารงตาแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอานาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช.
เพื่อดาเนินการตามในวรรคหนึ่งและวรรคสอง
ข้อ 6 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศฉบับนี้
ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย
2. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จะต้องยึดแนวทางเกี่ยวกับการ
รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าที่
ของรัฐ พ.ศ. 2545 ในหัวข้อ ดังนี้
ข้อ 7 ในระเบียบนี้ ของขวัญ หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แ ก่กันเพื่อ
อัธยาศัยไมตรี และให้ความหมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นรางวัลให้โดยเสน่หาหรือเพื่อการ
สงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้าใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิที่จัดไว้สาหรับบุคคลทั่วไปในการได้รับการลด
ราคาทรัพย์สิน หรือการใช้สิท ธิพิเศษในการได้รับบริก ารหรือความบันเทิงตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางหรือท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกันและไม่วาจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือ
หลักฐานอื่นใด การชาระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ภายหลัง
ปกติประเพณีนิยม หมายความว่า เทศกาลหรือวันสาคัญซึ่งอาจจะมีการให้ของขวัญกัน และให้
หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือ
การให้ความช่วยเหลือตามมารยาทที่ถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย
หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานที่อยู่ในกากับดูแลของรัฐทุกระดับ
ทั้งในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ

เจ้าหน้าที่ของรัฐ หมายความว่า ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐ
ผู้บังคับบัญชา ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่แบ่งเป็นการภายใน
หน่วยงานของรัฐ และผู้ซึ่งดารงตาแหน่งในระดับที่สูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอานาจบังคับบัญชาหรือกากับ
ดูแล
บุคคลในครอบครัว หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาหรือ
มารดาเดียวกัน
ข้อ 8 เจ้าหน้าที่ จ ะให้ของขวัญแก่ ผู้ บัง คับ บัญ ชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับ บัญ ชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมที่การให้ของขวัญแก่กันมิได้
การให้ของขวัญตามปกติและประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าที่ของรัฐจะให้ของขวัญที่มี
ราคาหรือมูลค่าเกินจานวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกาหนดไว้ สาหรับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิได้
ข้อ 9 ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจาก
เจ้าหน้าที่รัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามิได้เว้นแต่เป็นการรับตามข้อ 5
ข้อ 10 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
จากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามข้อ 3
ผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ผู้มาติดต่องานหรือผู้
ซึ่งได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในลักษณะดังต่อไปนี้
1) ผู้ซึ่งมีคาขอให้หน่วยงานของรัฐดาเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด
2) ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีสว่ นได้เสียในธุรกิจที่ทากับหน่วยงานของรัฐ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง
หรือการได้รับสัมปทาน เป็นต้น
3) ผู้ซึ่งกาลังดาเนินกิจกรรมใดๆ ที่มีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือกากับดูแล
4) ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ข้อ 11 เจ้าหน้าที่ของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคลากรในครอบครัวของตนรับของขวัญ
จากผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่ของรัฐได้ เฉพาะกรณีการรับของขวัญที่ให้ตามประเพณีนิยม และของขวัญ
นั้น มีราคาหรือมูลค่าไม่เกินจานวนที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติกาหนดไว้ สาหรับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
๓. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จะต้องยึดแนวทางเกี่ยวกับการ
รับของขวัญหรือผลประโยชน์อื่นใด ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ในหัวข้อดังนี้
4. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตาแหน่งหน้า ที่และไม่
กระทาการเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมรับ หรือยอมให้ ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่ งของขวัญแทนตน
หรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่วาจา หรือเป็นการให้โดยธรรมวาจา หรือเป็นการให้ตามประเพณีให้แก่บุคคล
ทั่วไป
๒) ไม่ใช้ตาแหน่งหรือกระทาการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ
๓) ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การดาเนินการ หรือกระทานิติกรรม หรือสัญญา ซึ่งตนเอง
หรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรม

5. สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จะต้องยึดแนวทางเกี่ยวกับการ
รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากร ทางการศึกษา พ.ศ.
๒๕๔๗ ดังนี้
มาตรา ๘๔ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต เสมอภาค และเที่ยงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของ
ราชการและต้องปฏิบัติปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด
ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอานาจหน้าที่ราชการไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหา
ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น
การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าทีร่ าชการ โดยมิชอบเพือ่ ให้ตนเองและผู้อนื่ ได้รับประโยชน์
ที่มีควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าที่ราชการ
1. ขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการป้องกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวม
(1) การจัดทาคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึก ษาในสัง กัดส านักงานเขตพื้นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาขอนแก่ น เขต 1 ให้เ ป็นไปตาม
ระเบียบ/กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
(2) มีการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมที่เป็นความเสี่ยง
ต่อการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนสอดแทรกหลักคุณธรรม จริยธรรมที่
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1
มีความรู้เ กี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกั บประโยชน์ ส่วนบุคคลกับประโยชน์ ส่วนร่วมและ
สามารถนาไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง
2. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
(๑) ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการส่องดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 อย่างเคร่งครัด พร้อมกับเป็นที่
ปรึกษาให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม
(๒) จัดให้มีการมอบรางวัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ที่เป็นแบบอย่างในการประพฤติโดยไม่มีการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นขวัญและกาลังในในการปฏิบัติงาน
(๓) มีการเผยแพร่ผลการดาเนินงานของสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาขอนแก่น
เขต 1 ให้กับประชาชนทราบ
(๔) มีการตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบความขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวมโดยประกอบด้วย บุคคลภายนอกองค์ก รและบุคคลภายในองค์ก ร เพื่อมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล
(๕) จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาใน
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ที่มีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ
ประโยชน์ส่วนรวม
๓. กาหนดผู้รับผิดชอบในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมและพิจารณากาหนดโทษของผู้กระทาผิด
(๑) ให้ผู้อ านวยการสานักงานเขตพื้นที่ การศึก ษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 แต่งตั้ง
คณะกรรมการ เพื่อควบคุม กากับให้มีการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ประกอบด้วย

๑) ผู้อานวยการ สพป. ขอนแก่น เขต๑
ประธานกรรมการ
๒) รองผู้อานวยการ สพป. ขอนแก่น เขต ๑
รองประธานกรรมการ
๓) ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม
กรรมการ
๔) ผู้อานวยการกลุ่มกฎหมายและคดี
กรรมการ
๕) ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
(๒) คณะกรรมการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม มีอานาจหน้าที่ดังนี้
๑) ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คานะนาในการใช้ท รัพย์สินของทางราชการกั บ
ทรัพย์สินส่วนตัว และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประกาศนี้ กรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่า
มีการฝ่าฝืน ให้ส่งเรื่องให้กับผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 เพื่อปฏิบัติ
ตามบทลงโทษ
๓) ควบคุม กากับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึก ษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บัง คับบัญชาใช้
อานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(๓) บทลงโทษต่อผู้ไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ
๑) ให้ คณะกรรมการที่ ได้ รับ แต่ง ตั้ง ประกาศฯว่ากล่า วตัก เตื อนและรายงานให้
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ทราบ
๒) เมื่ อ ดาเนินการตามข้อ ๑ แล้วยัง มี ก ารฝ่าฝืนให้ส่ง มอบกลุ่มกฎหมายและคดี
ดาเนินการตามขั้นตอน

ประกาศสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
เรื่อง มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
************************************************
ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๑ ( พ.ศ.๒๕๖0-พ.ศ.
๒๕๖๔) มีวัตถุป ระสงค์ห ลัก เพื่ อ ให้สัง คมมีพฤติก รรมร่วมต่อต้านการทุ จริต โดยประชาชนไทยต้องก้าวข้าม
ค่านิยมอุปถัมภ์และเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ เป็นไปด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ทุ กขั้นตอน เปิดเผยและเกิ ด
ประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมทั้งได้รับความไว้วางใจและความเชื่อมั่นจากประชาชน จึงกาหนดมาตรการการ
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ เพื่อให้เกิดความ
โปร่งใส รวดเร็ว ตรวจสอบได้และเป็นธรรมต่อทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
เพื่อให้การดาเนินงานด้านป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพและประสิท ธิผลจึง
กาหนดมาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบให้บุคลากรสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ถือปฏิบัติ ดังนี้
๑. บุคลากรในสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ต้องถือปฏิบัติตามประกาศนี้
โดยเคร่งครัด
๒. บุคลากรผู้ใดพบเห็นหรือมีเหตุอนั ควรสงสัยว่าบุคลากรในสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ กระทาการที่เข้าข่ายเป็นการทุจริตและประพฤติมิชอบ ทั้งในฐานะตัวการ ผู้ใช้หรือผูส้ นับสนุน
ต้องรีบรายงานให้ผบู้ ังคับบัญชาทราบโดยทันที
๓. เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับรายงานตามข้อ ๒ ให้รบี ดาเนินการตามอานาจหน้าที่ ทั้งทางวินัย แพ่งและ
อาญา อย่างเคร่งครัด
๔. บุคลากรต้องให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูลและพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต
และประพฤติมิชอบ แก่ผู้บงั คับบัญชา ผู้มหี น้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง คณะกรรมการสืบสวนหรือคณะกรรมการ
สอบสวน
๕. ผู้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องต้องปกปิดชื่อผู้แจ้งเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบและผู้
ที่ให้ข้อมูลและพยานหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้อง ไว้เป็นความลับและให้มีการคุ้มครองไม่ให้ได้รบั ภัย
๖. การปกปิด ซ่อนเร้น หรือทาลายข้อมูลและพยานหลักฐานทีเ่ กี่ยวข้อง โดยมีเจตนาเพื่อช่วยเหลือ
ผู้กระทาการทุจริตและประพฤติมิชอบให้พันจากความผิด เป็นความผิดวินัย

๗. การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ต้องเป็นไปอย่างรวดเร็ว ถูกต้องเหมาะสม
และเป็นธรรม โดยให้ดาเนินการตามแนวปฏิบัติใน “ คู่มือการปฏิบัติงานเรือ่ งร้องเรียน ” สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
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ประกาศสานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
เรื่อง มาตรการในการป้องกันการรับสินบน
************************************************
ด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ พิจารณาเห็นความสาคัญ ของ
ปัญหาการรับสินบน ซึ่งยังคงเป็นปัญหาต่อเนื่อง และจากการรายงานขององค์กรเพื่อความโปร่งใสนานาชาติ
ประจาปี 2017 เปิดเผยข้อมู ลความเห็นของประชาชนของประเทศไทย ซึ่งมี ความเห็นว่า มีก ารจ่ายสินบน
เพื่อให้ได้รับบริการของรัฐ และการจ่ายสินบนเพื่อให้ได้รับบริการของโรงเรียนมีปัญหามากเป็นลาดับต้น ๆ ด้วย
เช่นกัน ซึ่งสะท้อนปัญหาการทุจริต กรณีเรียกรับผลประโยชน์ในระบบการศึกษาของประเทศไทยจึงสมควรได้รับ
การแก้ ไขอย่างเร่ง ด่วน และเพื่ อให้เป็นไปตามพระราชบัญ ญัติ ป ระกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกั นและ
ปราบปรามการทุ จ ริ ต พ.ศ.2542 มาตรา 103 ที่ บัญ ญัติห้ามมิ ให้เ จ้าหน้าที่ ของรัฐผู้ใดรับ ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นจากบุคคล นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับที่ออก
โดยอาศั ยอานาจตามบทบัญ ญัติแ ห่ง กฎหมาย เว้ นแต่รับ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์ อื่นโดยธรรมจรรยาต าม
หลักเกณฑ์และจานวนคณะกรรมการ ป.ป.ช. กาหนด
เพื่อให้การดาเนินงานป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของสานักงานเขต
พื้นที่ ก ารศึก ษาประถมศึก ษาขอนแก่ น เขต 1 เป็นไปด้ว ยความเรีย บร้อ ย สอดคล้อ งกั บ กฎระเบียบและ
แนวนโยบายของรัฐ จึงกาหนดมาตรการป้องกันการรับสินบนหรือการแสวงหาประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ให้
บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ถือปฏิบัติ ดังนี้
1. บุคลากรในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต 1 ต้องถือปฏิบัติตาม
ประกาศนี้อย่างเคร่งครัด
2. บุคลากรต้องไม่เกี่ยวข้องหรือมีผลประโยชน์ร่วมกันกับคู่สัญญา หรือต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย
กับคู่สัญญาไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
3. บุคลากรต้องไม่เรียกร้อง หรือเรียกรับของขวัญ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ที่
เกี่ยวข้อง เพื่อกระทาการหรือไม่กระทาการอันมิชอบในการปฏิบัติหน้าที่หรือการปฏิบัติตามกฎหมาย ไม่ว่ากรณี
ใด ๆ
4. การรับทรัพย์สินอื่นใดต้องอยู่ภายใต้กฎหมาย กฎ ระเบียบ ข้อบังคับ มติคณะรัฐมนตรี ที่
อนุญาตให้กระทาได้ หรือเป็นการรับตามปกติประเพณีนิยม
5. หากบุคลากรผู้ใดพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายเป็นการรับสินบนหรือแสวงหาประโยชน์จาก
การปฏิบัติหน้าที่ ให้รีบรายงานผู้บังคับบัญชาโดยทันที
6. เมื่อผู้บังคับบัญชาได้รับรายงานตามข้อ 5 ให้รีบดาเนินการตามอานาจหน้าที่และระเบียบ
กฎหมายที่เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัด
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