ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
เรื่อง กาหนดมาตรการ กลไก การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต 3
********************
ด้ว ยสำนั กงำนเขตพื้น ที่ กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 ได้กำหนดมำตรกำร กลไก กำร
ป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
พนั กงำนรำชกำร ลู กจ้ ำงประจำ ในสั งกัดส ำนั กงำนเขตพื้น ที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธ รรมรำช เขต 3 เพื่ อ
สอดคล้องกับกำรวัดระดับคุณธรรม ควำมโปร่งใส ตำมประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำน เพื่อป้องกันกำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนร่วม ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช เขต 3 ประจำปีงบประมำณ 2562 และรำยงำนผลกำรวิเครำะห์ควำมเสี่ยงเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนที่
อำจเกิดกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมขึ้นในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช เขต 3 ประจำปีงบประมำณ 2561 ซึ่งได้ยึดถือประโยชน์ของชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตัวในกำร
ดำเนินงำนภำยในองค์กร เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมในส่วนที่
เกี่ยวข้องกับกำรจัดซื้อจัดจ้ำง กำรเบิกจ่ำยงบประมำณที่ไม่ถูกต้องตำมระเบียบ และกำรใช้อำนำจหน้ำที่ในกำรเรียกรับ
ผลประโยชน์กำรให้ และกำรรับของขวัญ สินน้ำใจ เพื่อหวังควำมก้ำวหน้ำในหน้ำที่กำรงำน ของข้ำรำชกำรครูและ
บุ คลำกรทำงกำรศึกษำในสั งกัดส ำนั กงำนเขตพื้ นที่ กำรศึ กษำประถมศึกษำนครศรีธ รรมรำช เขต 3 จึงได้กำหนด
มำตรกำรที่ใช้ในกำรปฏิบัติงำนในกำรดำเนินกำรให้เกิดควำมโปร่งใสและสำมำรถตรวจสอบได้ เพื่อเป็นกำรเสริมสร้ำง
คุณธรรม จริยธรรม ในกำรปฏิบัติงำน และไม่ทำให้เกิดกำรกระทำควำมผิดวินัย ซึ่งสอดคล้องกับหลักกำรบริหำรกิจกำร
บ้ำนเมืองที่ดี จึงได้กำหนดมำตรกำร กลไก กำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ ในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำ
ประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 ดังนี้
แนวปฏิบัติในการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองานในการจัดซื้อจัดจ้าง
1. ควำมเกี่ยวข้องของบุคลำกรของสำนักงำนเขตพื้นที่ กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 กับผู้
เสนองำนในกำรจัดซื้อจัดจ้ำง หมำยควำมว่ำ
(1) เป็นคู่สมรถหรือคู่หมั้นของผู้เสนองำน
(2) เป็นญำติของผู้เสนองำน คือ เป็นบุพกำรี ผู้สืบสันดำนไม่ว่ำชั้นใด ๆ พี่น้อง หรือลูกพี่ลูกน้องนับได้
เพียงสำมชั้น หรือเป็นญำติเกี่ยวพันทำงแต่งงำนนับได้เพียงสองชั้น
(3) เป็นหรือเคยเป็นผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้พิทักษ์ ผู้แทน หรือตัวแทนของผู้เสนองำน

-2(4) เป็นเจ้ำหนี้ ลูกหนี้ หรือเป็นนำยจ้ำงของผู้เสนองำน
(5) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วน หรือบริษัทที่เกี่ยวข้องในกำรเข้ำเป็นผู้เสนองำนที่ข้ำรำชกำร
ครูและบุคลำกรของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 ปฏิบัติหน้ำที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ซึ่งมี
อำนำจกำกับดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี
(6) เป็นกรณีมีเหตุอื่นใดนอกจำกที่กำหนดไว้ใน ข้อ 1-5 ซึ่งมีสภำพร้ำยแรงอันอำจทำให้กำรพิจำรณำ
จัดซื้อจัดจ้ำงไม่เป็นไปด้วยควำมยุติธรรมหรือเป็นกำรทำให้ผู้เสนองำนได้เปรียบ
2. ห้ำมมิให้บุคลำกรในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 เป็นคู่สัญญำ
หรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญำที่ทำกับหน่วยงำนที่บุคลำกรผู้นั้นปฏิบัติหน้ำที่ในฐำนะที่เป็นเจ้ำหน้ำที่ของรัฐซึ่งมีอำนำจ
กำกับ ดูแล ควบคุม หรือดำเนินคดี
3. กำรดำเนินกำรจัดซื้อจัดจ้ำงแต่ละครั้งในสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต
3 ให้เจ้ำหน้ำที่พัสดุแจ้งคณะกรรมกำรที่ได้รับกำรแต่งตั้ง เพื่อตรวจสอบควำมเกี่ยวข้องของบุคลำกรกับผู้เสนองำน
4. บุคลำกรที่มีควำมเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำนจะปฏิบัติหน้ำที่เป็นคณะกรรมกำรตำมพระรำชบัญญัติจัดซื้อจัด
จ้ำงและกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ในครั้งนั้นมิได้
5. เมื่อผลกำรตรวจสอบตำมข้อ 3 หรือผู้เสนองำนคัดค้ำนว่ำบุคลำกรเกี่ยวข้องกับผู้เสนองำนรำยอื่น ให้
บุคลำกรผู้นั้นหยุดปฏิบัติหน้ำที่ในเรื่องนั้นไว้ก่อน และแจ้งให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ เพื่อให้
ผู้บังคับบัญชำมีคำสั่งต่อไป
6. เมื่อผู้บังคับบัญชำได้รับรำยงำนใน ข้อ 5 ให้รับสั่งกำรเพื่อประโยชน์แห่งควำมยุติธรรมและเพื่อปกป้อง
รักษำผลประโยชน์ของทำงรำชกำร
แนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ในกำรเบิกจ่ำยงบประมำณของบุคลำกรสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต
3 ไม่ว่ำจะเป็นข้ำรำชกำรครู หรือบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ ที่อยู่ในสังกัดสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 ต้องเบิกจ่ำยงบประมำณต่ำง ๆ ให้เป็นไปตำมกฎหมำย ระเบียบใน
กำรเบิกจ่ำยงบประมำณประเภทต่ำง ๆ อย่ำงเคร่งครัด
แนวปฏิบัติในกำรให้ของขวัญ กำรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด
1. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช
เขต 3 ต้องไม่อำศัยอำนำจหน้ำที่รับหรือให้ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใด เพื่อเป็นกำรแสวงหำผลประโยชน์ที่มิควรได้
ตำมกฎหมำย
2. ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำของสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช
เขต 3 ต้องไม่ยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัว รับ หรือให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องใน
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน

-33. กรณีมีควำมจำเป็นที่จะต้องรับ หรือต้องให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำหรือตำมปกติ
ประเพณีนิยม หรือเพื่อเป็นกำรรักษำไมตรี มิตรภำพ ควำมสัมพันธ์อันดีระหว่ำงบุคคล ก่อนกำรให้หรือรับของขวัญ ของ
กำนัล หรือประโยชน์อื่นใดข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำในสัง กัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช เขต 3 ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่ำได้ปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบต่ำง ๆ ที่เกี่ยวข้องแล้ว โดยสิ่งของ
ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใดนั้นจะต้องมีมูลค่ำแต่ละโอกำสไม่เกิน 3,000 บำท
4. กำรให้ของขวัญ กำรรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด ตำมข้อ 4 หำกเสี่ยงต่อควำมเป็นกลำงในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ในปัจจุบันหรือในอนำคตจะกระทำมิได้
5. เพื่อเป็นกำรป้องกันกำรฝ่ำฝืนกฎหมำย กฎ ระเบียบ หรือมำตรกำรต่ำง ๆ และเป็นกำรเสริมสร้ำงทัศนคติ
ในกำรประหยัด บุคลำกรในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึก ษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 ควรใช้บัตรอวยพร
กำรลงนำมในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงควำมยินดีแทนกำรให้ของขวัญ
แนวปฏิบัติในการเรี่ยไร
1. ห้ ำมมิให้ ข้ำรำชกำรครูและบุ คลำกรทำงกำศึกษำในสั งกัดส ำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำ
นครศรีธรรมรำช เขต 3 จั ดให้ มีกำรเรี่ยไรที่มิ ช อบด้วยกฎหมำยตำมพระรำชบัญ ญั ติควบคุมกำรเรี่ยไร พ.ศ. 2487
ระเบียบสำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรเรี่ยไรของหน่วยงำนของรัฐ พ.ศ. 2544 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
2. ห้ำมใช้ หรือแสดงตำแหน่งหน้ำที่รำชกำรปรำกฏในกำรเรี่ยไร
3. ห้ำมใช้อำนำจหน้ำที่ในฐำนะข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ สั่ง ขอร้อง บังคับ ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชำหรือบุคคลอื่นใด ช่วยทำกำรเรี่ยไรที่ไม่ถูกต้องตำมกฎหมำยและระเบียบ
4. ห้ำมเรี่ยไร เพื่อซื้อของขวัญ ของฝำก ของอภินันทนำกำร กำรเลี้ยงรับรอง ให้แก่ข้ำรำชกำรชั้นผู้ใหญ่ หรือ
ผู้บังคับบัญชำเนื่องในโอกำสต่ำง ๆ
5. ห้ำมใช้สัญลักษณ์ ตรำสัญลักษณ์ ทรัพยำกรของรัฐในกำรเรี่ยไร
แนวปฏิบัติในการการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา
สถำนศึกษำ หรือสมำคมที่เกี่ยวข้องและมีควำมสัมพันธ์ใกล้ชิดกับสถำนศึกษำ จะเรียกรับหรือยอมจะรับ หรือ
รับ บริจำค ทรัพย์ สิน หรือประโยชน์ ตอบแทนเพื่อโอกำสในกำรเข้ำเรียนในสถำนศึกษำมิได้ โดยให้ ถือว่ำกำรกระทำ
ดังกล่ำวเป็นกำรเรียกรับสินบน ซึ่งจะมีควำมผิดตำมประมวลกฎหมำยอำญำและกฎหมำย ป.ป.ช.
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
ข้ำรำชกำรครู และบุ คลำกรทำงกำรศึก ษำ พนั กงำนรำชกำร ลู กจ้ำงประจำ ในสั งกัดส ำนั กงำนเขตพื้ น ที่
กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 ผู้ใดไม่ถือปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันและปรำบปรำบกำรทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในระบบรำชกำรของบุคลำกรสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3
ถือว่ำเป็นกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำงประจำ ของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในสำนักงำนเขต
พื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3 ประจำปีงบประมำณ 2562 อำจถูกดำเนินกำรทำงวินัย ทำงละเมิด
และอำจต้องถูกดำเนินคดีอำญำแล้วแต่กรณี

-4จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน
ประกำศ ณ วันที่ 8 มีนำคม พ.ศ. 2562

(นำยยงศักดิ์ เชำวน์วุฒิกุล)
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำนครศรีธรรมรำช เขต 3

