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ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เรื่อง นโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริต
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ตามที่สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติดาเนินการประเมิน
คุณธรรมและความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (ITA) เพื่อเป็นกลไกและเป็นตัวชี้วัดสาคัญ
ในการขับ เคลื่ อนการดาเนิน การที่เกี่ย วข้องกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริต และส่ งเสริมให้เกิด
คุณธรรมและความโปร่ งใสภายในองค์กร ส่ งผลให้ องค์กรมีบ รรยากาศและวัฒ นธรรมในการทางานที่ ดี
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เห็นสมควรกาหนดนโยบายและแนวทางการป้องกันการ
ทุจริต เพื่อเป็นมาตรฐาน แนวทางปฏิบัติและค่านิยมสาหรับคณะผู้บริหาร ข้าราชการ ลูกจ้าง และบุคลากรใน
หน่ ว ยงานให้ ยึ ด ถือและปฏิบั ติควบคู่กับ กฎ ระเบียบ และข้อบัง คับอื่นๆ โดยมุ่ง มั่นที่จะนาหน่ว ยงานให้
ดาเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส บริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต
เพื่ อ ให้ บ รรลุ เ จตนารมณ์ ดั ง กล่ า ว จึ ง ก าหนดนโยบายส าคั ญ และมาตรการเพื่ อ ถื อ เป็ น แนวทางปฏิ บั ติ
ดังต่อไปนี้
1. การปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของราชการอย่างเคร่งครัด
2. บุ คลากรของส านั ก เขตพื้ น ที่ก ารศึ กษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 42 มี จิ ตส านึ ก ในการต่ อ ต้ า น
การทุจริตคอรัปชั่น การรับสินบนทุกรูปแบบ
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส สามารถให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องตรวจสอบได้
4. บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 ต้องไม่เรียกร้อง จัดหา หรือ
รับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเพื่อการใด ๆ อันมิชอบต่อหน้าที่และกฎหมาย
5.เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทาผิดที่เข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบนจะต้องรายงานผู้บังคับบัญชา
หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
6. คานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมของทางราชการเป็นหลัก
7. การดาเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ ต้องวางตัวเป็นกลาง ดาเนินการด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์
ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
8. ให้ดาเนิ นการตามนโยบายและแนวทางการปฏิบัติที่กาหนดไว้ ท้ายประกาศนี้ ตลอดจน
แนวทางปฏิบัติอื่นใดที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เห็นควรกาหนดในภายหลังเพื่อให้
เป็นไปตามมาตรการ
จึงประกาศมาเพื่อให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2562
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นโยบายและแนวทางในการป้องกันการทุจริต
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 มุ่งมั่นที่จะบริหารองค์กรด้วยความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นธรรม โดยยึดมั่นและให้ความสาคัญในการดาเนินงานและรับผิดชอบต่อสังคมและผู้มีส่วนได้เสีย ตามหลัก
จริยธรรมและคุณธรรมที่ดี หลักการกากับดูแลที่ดี ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบของภาครัฐ และข้อพึงปฏิบัติในการ
ทางานของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด ในทุกกิจกรรมที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ปฏิเสธและต่อต้านการทุจริตในทุก
รูปแบบ รวมถึงการปลูกจิตสานึกให้บุคลากรยึดมั่นในจรรยาบรรณ จริยธรรมและคุณธรรมในการให้บริการ
อยู่เสมอ จึงเห็นควรกาหนด “นโยบายและแนวทางในการป้องกันการทุจริต” เป็น ลายลักษณ์อักษรขึ้นเพื่อ
เป็ น แนวทางการปฏิ บั ติที่ชัดเจน และพัฒ นาสู่ องค์ก รแห่ งความยั่งยืน รวมถึงเป็น การป้องกั นการ ทุจริ ต
กับทุกกิจกรรมขององค์กร ตลอดจนเพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าการกระทาและตัดสินใจที่อาจมีความเสี่ยง
ด้านการทุจริตและประพฤติชอบได้รับการพิจารณาและปฏิบัติอย่างรอบคอบ ดังนี้
1. การบริหารองค์กรด้วยหลักการในการต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ โดยมีข้อห้ามในการให้ และรับ
สินบนในทุกรูปแบบไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม ทุกกิจกรรมที่อยู่ภายใต้การควบคุม ยึดถื อหลักการโดยจะ
ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริตไม่ว่าด้วยการเรียก รับ และจ่ายสินบน
2. ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จะต้องปฏิบัติ
หน้าที่ของตนด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต ตลอดจนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ด้วยความสุจริตใจ มีความ
เป็นกลาง และเป็นธรรมต่อผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีส่วนได้เสียอื่นๆ โดยคานึงถึงประโยชน์ ส่วนรวมและราชการ
เป็นหลัก
3. ไม่กระทาการใด ๆ ที่เป็ น การแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต การให้ห รือรับสิ นบนแก่ผู้ ที่มี
ส่วนเกี่ยวข้องในเรื่องที่ตนมีหน้าที่รับผิดชอบทั้งทางตรงหรือโดยอ้อม หรือใช้อิทธิพลทางตาแหน่งราชการ
เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ที่เกี่ยวข้อง
4. การปฏิบัติตามกฎหมายของประเทศไทยในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ โดยยึดถือ
กฎหมาย แนวทาง และระเบียบปฏิบัติของทางราชการอย่างเคร่งครัด
5. ต้องไม่ใช้ระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ ในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายหรือขัดต่อนโยบาย
ของหน่ ว ยงาน และไม่ ใช้ อิ น เตอร์ เ น็ ต หรื อบริ การที่ค ล้ ายคลึ ง กั น ไปในทางที่ จ ะท าให้ เ กิ ดความเสี ย หาย
ขาดความน่าเชื่อถือ หรือชื่อเสียงของหน่วยงาน
6. ต้องใช้ระบบการสื่อสารและระบบคอมพิวเตอร์ด้วยความรับผิดชอบและต้องไม่ก่อให้เกิดความ
แตกแยก การทาให้ผู้อื่นเสียหาย การทาลายขวัญ หรือส่งเสริมให้เกิดความไม่เป็นมิตรในสถานที่ทางาน
7. ต้องปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับที่เกี่ยวข้องของหน่วยงานอย่างเคร่งครัด และเป็นไปตาม
มาตรฐานทางจริ ย ธรรม อีก ทั้งหลี กเลี่ ยงการกระทาใดๆ ซึ่งอาจส่ ง ผลกระทบในทางลบต่ อซื่อเสี ยงของ
หน่วยงาน
8. จั ด ให้ มี ร ะบบควบคุ ม ภายในที่ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ มี ก ารตรวจสอบและถ่ ว งดุ ล การใช้ อ านาจ
ที่เหมาะสม เพื่อป้องกันไม่ให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ทุจริตหรือมีส่วนร่วมเกี่ยวข้องกับการทุจริตคอร์รัปชั่น
9. พิจารณาการมีส่วนร่วมแสดงเจตนารมณ์โดยให้ความร่วมมือกับกิจกรรมรณรงค์ในการต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมและสามารถปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม
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10. ให้ผู้บริหารและหัวหน้า ทุกกลุ่มงาน มีหน้าที่ร่วมกันสร้างธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน
สร้างสานึกที่ดีในการบริหารงานและการทางานร่วมกัน อย่างเป็นรูปธรรม โดยกากับดูแล ตรวจสอบ และให้
คาแนะนาการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างใกล้ชิดสม่าเสมอ เพื่อสร้างความซื่อสัตย์ สุจริตและโปร่งใส
ในการปฏิบัติราชการและเพื่อป้องกันการกระทาที่อาจก่อให้เกิดประโยชน์ทับซ้อนหรือการทุจริตขึ้น
11. มอบหมายให้มีคณะกรรมการติดตาม กากับดูแลการปฏิบัติตามมาตรการ กลไก หรือระบบ
ในการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 โดยคณะกรรมการ
จะทาการสอบทานมาตรการควบคุมภายในที่เกี่ยวข้อง รวมถึงรายงานการกากับติดตามให้ผู้บริหารทราบ
12. หากผู้บริหารและบุคลากรในสังกัด ไม่ได้ปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นจะต้อง
ได้รับบทลงโทษทางวินัยแล้วแต่กรณี โดยเป็นไปตามระเบียบฯ
13. ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยจิตสานึก ด้วยความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ทุกเวลา ทั้งนี้สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 เปิดช่องทางในการรับเรื่องราวร้องทุกข์/ร้องเรียน หรือแจ้งกรณีพบ
เห็นการทุจริตของเจ้าหน้าที่ บนเว็ปไซต์ของหน่วยงานและมีกล่องรับเรื่องราวร้องทุก ข์/ร้องเรียน ที่บริเวณ
ด้านหน้าสานักงานฯ
14. ให้เผยแพร่มาตรการนี้ผ่านระบบเว็ปไซต์ของสานักงาน หรือแจ้งเวียนส่วนราชการภายในให้ ทราบ
โดยทั่วกัน บคุลากรภายในหน่ว ยงานทุกคนจะอ้างความไม่รับรู้เพื่อให้พ้นหน้าที่หรือให้พ้นความรับผิดตาม
มาตรการนี้มิได้
ทั้งนี้ เพื่อให้การปฎิบัติงานของบุคลากรในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เป็น ไปตามนโยบายและมาตรการเพื่อป้องกันการทุจริต ทุกภารกิจต้องโปร่งใส ตรวจสอบได้ จึงกาหนด
แนวทางปฏิบัติ ดังนี้
แนวทางการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
1. ไม่ปฏิบัติหน้าที่ราชการ หรือใช้อิทธิพลทางตาแหน่งราชการที่มีความขัดแย้งหรือเอื้อประโยชน์
ส่วนตนหรือมีความทับซ้อนของหน้าที่
2. ดาเนินการใช้จ่ายเงิน ทรัพย์สินของราชการ โดยคานึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นหลัก และคานึงถึง
ความถูกต้อง ยุติธรรม และความสมเหตุสมผล
3. ไม่นาบุคลากรหรือทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตน
4. ให้ความสาคัญกับผลประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และต้องปฏิบัติหน้าที่ของตน
เพื่อประโยชน์ของทางราชการเท่านั้น เพื่อป้องกันการกระทาที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนขึ้นได้
5. ไม่ฝ่าฝืน หลีกเลี่ยง ขัดขืน หรือเพิกเฉยต่อระเบียบข้อบังคับ ประกาศ หรือคาสั่งของหน่วยงาน
รวมทั้งคาสั่งอันชอบด้วยกฎหมายและชอบด้วยหน้าที่ของผู้บังคับบัญชา
6. ต้องเปิดเผยหรือระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนเองมี หรืออาจมีจากการปฏิบัติหน้าที่ราชการหรือ
การใช้ตาแหน่งหน้าที่ราชการต่อผู้บังคับบัญชาทราบโดยทันที
7. ให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ กากับติดตามควบคุมพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่อย่างใกล้ชิด หากพบว่า
มีพฤติกรรมที่สุ่มเสี่ยงกับผลประโยชน์ทับซ้อนให้กาชับ ป้องปรามเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่

๔
แนวทางการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
1. การจั ดซื้ อ /จั ด หาต้อ งด าเนิ น การตามหลั กเกณฑ์ ห รื อ ขั้น ตอนที่ ก าหนดไว้ ใ นระเบี ย บปฏิ บั ติ
ที่เกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด
2. ไม่มีปฏิสัมพันธ์กับคู่สัญญาของสานักงาน และไม่รับของฝากของขวัญจากคู่สัญญา ตลอดจน
บุคคลหรือองค์กรที่เกี่ยวข้องกับการงบประมาณ
3. วางตัวเป็นกลางในการดาเนินการเกี่ยวกับการพัสดุ
4. คานึงถึงประโยชน์ของหน่วยงานและประโยชน์ส่วนรวมของราชการเป็นหลัก โดยคานึงถึงความ
ถูกต้อง ยุติธรรม และความสมเหตุสมผลประกอบด้วย
5. ห้ามมีการรับหรือให้สินบนในการดาเนินการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด การดาเนินการต้องเป็นไปอย่าง
โปร่งใส ซื่อสัตย์ ตรวจสอบได้ และอยู่ภายใต้กฎหมายและกฏระเบียบที่เกีย่ วข้อง
6. ให้เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติคอยสังเกตพฤติกรรม การกระทาซึ่งกันและกัน
7. กาชับให้ผู้ เกี่ยวข้องในการจัดหาพัส ดุระมัดระวังมิให้ มีกรณีการแสวงหาประโยชน์ การรับ
ผลประโยชน์ การใช้อิทธิพลในฐานะและตาแหน่งหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการจัดหาพัสดุ หรือการใช้ข้อมูลลับ
ในการจัดหาพัสดุ นาไปใช้ประโยชน์ซึ่งจะทาให้เกิดการแข่งขันในการเสนอราคาอย่างไม่เป็นธรรม
แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ : กรณีการให้หรือรับของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด
1. ต้องไม่ถามนาหรือเรียกรับหรือให้เงิน ทรัพย์สิน สิ่งของ หรือประโยชน์อื่นใด ที่อาจทาให้เกิด
อิทธิพลในการตัดสิ น ใจอย่ างหนึ่ งอย่ างใดโดยไม่เป็นธรรม หรือมีเจตนาเพื่อชัก นาให้ กระท าหรือละเว้ น
การกระทาที่ไม่ถูกต้อง หรือเพื่อแลกเปลี่ยนกับสิทธิพิเศษที่ไม่พึงได้
2. ต้องไม่ยิ นยอมหรือรู้ เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวให้ หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่ นใด
กับผู้ที่มีความเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่
3. ไม่รั บ หรื อให้ ของขวั ญเป็ น เงินสด เช็ค พัน ธบัตร หุ้ น ทองคา อัญมณี อสั ง หาริมทรั พย์ หรื อ
ประโยชน์อื่นใด เช่น การลดราคา การรับความบันเทิง การรับบริการหรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน เว้นแต่
ในช่ว งเทศกาลหรื อประเพณีนิ ย ม ในมูล ค่าที่ส มเหตุส มผล โดยปรึกษาผู้ บังคั บบัญชา เพื่อขอคาแนะน า
ตามความเหมาะสม
4. กรณีจาเป็นต้องรับหรือต้องให้ทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาหรือตามปกติ
ประเพณีนิยมหรือเพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ก่อนการให้หรื อรับของขวัญ
หรือประโยชน์อื่นใด ต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยสิ่งของ
หรือของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่รับหรือให้แก่กันนั้น ต้องมีมูลค่าแต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท
5. การให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดในกรณียกเว้นหรือจาเป็นนั้น อาจเสี่ยงต่อความ
เป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ในปัจจุบันหรืออนาคตได้ และควรพึงระวังในการตีมูลค่าของขวัญหรือประโยชน์
อื่นใดต่ากว่าความเป็นจริง
6. ควรใช้บัตรอวยพร การลงนามในสมุดอวยพร หรือใช้บัตรแสดงความยินดีแทนการให้ของขวัญ
เพื่อเป็นการป้องกันการฝ่าฝืนกฎ ระเบียบ อีกทั้งเพื่อประโยชน์การเสริมสร้างทัศนคติในการประหยัดให้แก่
ข้าราชการ

๕
แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ : กรณีการเรี่ยไร
๑. ห้ ามมิให้ จั ดให้ มีการเรี่ ย ไรที่มิช อบด้ว ยกฎหมายตามพระราชบัญ ญั ติควบคุมการเรี่ยไร พ.ศ.
2487 ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่ าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ 2) พ.ศ.2549 และมติคณะรัฐมนตรี
๒. ห้ามใช้ตาแหน่งหน้าที่ราชการเพื่อหาผลประโยชน์ในการเรี่ยไร
๓. ห้ามใช้อานาจหน้าที่ในฐานะข้าราชการ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลอื่น
ช่วยทาการเรี่ยไรที่ไม่ถูกต้องตามระเบียบและขั้นตอนของกฏหมาย
4. ห้ า มน าผลการปฏิ บั ติห รื อ ไม่ป ฏิบั ติของผู้ ใต้ บังคั บบั ญชา หรือบุ คคลอื่น ที่เ กิดจากการเรี่ ยไร
มาประกอบการพิจารณาให้คุณให้โทษ หรือใช้ในการบริหารทรัพยากรบุคคล และไม่ทาให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
หรือบุคคลอื่น เกิดความเดือนร้อนหรือเกิดความอึดอัดใจ
5. ห้ามเรี่ยไรจากข้าราชการ พ่อค้า และประชาชนเพื่อซื้อของขวัญให้ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่หรือ
ผู้บังคับบัญชา เนื่องในโอกาสต่างๆ เช่น วันเกิด วันขึ้นปีใหม่ การโยกย้าย การเลื่อนตาแหน่ง ฯลฯ ตลอดจน
การมอบของฝาก ของก านั ล หรื อ ของขวั ญ ซึ่ ง มี ร าคาแพง โดยปราศจากเหตุ ต ามปกติ ป ระเพณี นิ ย ม
หากประสงค์จะแสดงความยินดีหรือความปรารถนาดี ควรให้บัตรอวยพรหรือการลงนามในสมุดอวยพรแทน
6. ห้ามจัดกิจกรรมที่กาหนดให้มีการจาหน่วยบัตร หรือบริจาคเงินหรือทรัพย์ที่มีการกาหนดมูลค่า
ที่แน่นอน เช่น การจาหน่ายบัตรเข้าชมการแสดง การจาหน่ายบัตรเข้าร่วมแข่งขันกอล์ฟหรือกีฬาอื่น เว้นแต่
ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรหรือได้รับยกเว้นตามกฎหมาย
7. ห้ า มใช้สั ญลั กษณ์ ตราสั ญลั กษณ์ หรือทรัพยากรของรัฐ เช่น บุคลากร ทรัพย์สิ น และเวลา
ราชการในการเรี่ยไร เว้นแต่เป็นกรณีที่ได้รับอนุญาตหรือได้รับยกเว้นตามกฎหมาย
แนวทางปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริต : กรณีการรับสินบน
๑. บุคลากรในสังกัด ต้องถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และระบบ
การควบคุมภายในที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 กาหนดอย่างเคร่งครัด
2. การจ่ายเงินหรือให้สิ่งของมีค่า หรือบริการ อาทิ ของขวัญ หุ้น ทองคา ฯลฯ แก่บุคลากรภายใน
หน่วยงาน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม เป็นการกระทาที่ไม่ควรปฏิบัติอย่างยิ่ง ทั้งนี้ รวมถึงไม่ควรส่งเสริมหรือ
มีส่วนร่วมให้บุคคลอื่นมีการกระทาดังกล่าวด้วย
3. ปฏิบัติตามนโยบายและมาตรการในการป้องกันการทุจริต โดยไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับการทุจริต
คอรัปชั่น ไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อม
4. การบริหารทรัพยากรบุคคลตามกระบวนการอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรภายใน
หน่วยงาน สนับสนุน ในมาตรการป้องกันการทุจริต ไม่เรียกร้ องหรือรับของขวัญที่ทาให้การปฏิบัติงาน
ไม่เป็นไปตามมาตรฐานจริยธรรม
5. ไม่เสนอ หรือสั ญญาว่าจะทาให้ หรือรับสิ นบนจากบุคคลอื่นใด โดยมีจุดประสงค์เพื่อจู งใจให้
กระการ ไม่กระทา หรือประวิงการกระทาอันมิชอบด้วยหน้าที่และกฎหมาย
6. ไม่ละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทาที่เข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับการรับสินบน โดยแจ้ง
ผู้บังคับบัญชาหรือหน่วยงานที่รับผิดชอบ
7. กรณีเ กิดการกระทาความผิ ดที่ เกี่ ยวข้องกับ การรับ สิ น บน จะต้อ งถู กดาเนิ นการลงโทษตาม
ระเบียบของทางราชการ

๖
แนวทางการปฏิบัติ : กรณีการรับแป๊ะเจี๊ยะ
1. กรณีมีผู้บริจาคทรัพย์สินให้สถานศึกษาถือปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการรับ
เงิน หรือทรัพย์สิน ที่มีผู้บริ จาคให้ส ถานศึกษา พ.ศ.2552 อย่างเคร่งครัด เพื่อป้องกันปัญหาการเรียกรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา“แป๊ะเจี๊ยะ”
2. การรับนักเรียนให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน
เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2562 อย่างเคร่งครัด
3. กาหนดมาตรการในโรงเรีย นเพื่อป้องกัน ซึ่งทุกโรงเรียนต้องมีมาตรฐานเดียวกัน เพื่อป้องกั น
ความเหลื่อมล้า เพราะทุกคนล้วนต้องการให้บุตรหลานเข้าเรียนโรงเรียนดีๆ ดังนั้น จึงต้องทาให้ทุกโรงเรียน
มีมาตรฐานเดียวกัน
4. การปฏิบัติงานในหน้าที่ให้ถือปฏิบัติตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการ และระบบ
การควบคุมภายในที่สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 กาหนดอย่างเคร่งครัด
แนวทางการปฏิบัติค่ารับรองที่เป็นค่าใช้จ่ายสุ่มเสี่ยง
ค่ารับรองและของขวัญเป็นค่าใช้จ่ายในการดาเนินกิจกรรมของหน่วยงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์
อั น ดี หรื อ ในบางโอกาสถื อ เป็ น การแสดงออกของมารยาททางสั ง คม ซึ่ ง ค่ า รั บ รองอาจรวมถึ ง ค่ า ที่ พั ก
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม สาหรับการเยี่ยมชมสถานที่ หรือการศึกษาดูงาน ส่วนของขวัญอาจอยู่ใน
หลากหลายรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นเงิน สินค้า บริการ บัตรกานัล เป็นต้น
อย่ า งไรก็ดี ค่ า ใช้จ่ า ยเหล่ า นี้ อ าจถือ เป็ น สิ นบนหากเป็ น การให้ เ พื่ อ จู งใจ หากเจ้ า หน้ าที่ ข องรั ฐ
กระทาการอันมิชอบด้วยหน้าที่ และบ่อยครั้งมักถูกปกปิดในทางบัญชีในรูปแบบของค่าใช้จ่ายเพื่อจัดการ
อบรมการประชุม หรือค่าใช้จ่ายในการจัดงาน เป็นต้น
1. ให้บุคลากรในสังกัด ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้ าที่ของรัฐ ตามมาตรา ๑๐๓ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 ควบคู่กับประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ
เรื่ องหลั กเกณฑ์การรั บทรั พย์ สิ นหรื อประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
ซึ่ง ก าหนดมู ล ค่ า ของทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ ที่ เจ้ า หน้ า ที่ข องรั ฐ ซึ่ง เป็ น ฝ่ า ยผู้ รั บ สามารถรั บ ได้ โ ดยชอบ
ด้วยกฎหมายตามธรรมจรรยา
2. ห้ามมิให้บุ คลากรในสังกัด รับทรัพย์สิ นหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล บริษัท ห้างร้าน ฯลฯ
เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา โดยปกติตามขนบธรรมนียมหรือประเพณีนิยม
หรือวัฒนธรรม หรือการให้ตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม ตามหลักเกณฑ์ที่คณะกรรมการ ป.ป.ช.กาหนด
3. มูลค่าหรือราคาควรสะท้อนความสมเหตุสมผลและใช้จ่ายเท่าที่จาเป็น เช่น สนับสนุนการศึกษา
ดูงานในประเทศ จะต้องมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพในการทางานอย่างแท้จริง มิใช่เพื่อการ
ท่องเที่ยวหรือเพื่อความบันเทิง ตลอดจนไม่สนับสนุนค่าใช้จ่ายของสมาชิกครอบครัวของเจ้าหน้าที่รัฐ เป็นต้น
4. ช่วงเวลาหรือความบ่อยครั้งในการใช้จ่ายอาจสะท้อนเจตนาของการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน เช่น
การเลี้ยงรับรองเจ้าหน้าที่ของรัฐในช่วงที่มีการแข่งขันประกวดราคา
5. มีการบันทึกค่าใช้จ่ายตามที่ได้ใช้จ่ายจริงและควรมีใบเสร็จหรือหลักฐานรับรอง

๗

มาตการควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
วิธีปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อนของบุคลากรในการปฏิบัติงาน
1. กรณีเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ให้ตรวจสอบความเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความเกี่ยวข้องกับผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย และการมีผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้
1.1 กาหนดแบบฟอร์มการตรวจสอบและคารับรองที่ มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
ถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน ตามแนวทางการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน ( แบบ ตส.1)
1.2 ให้ เ จ้ า หน้ า ที่ ที่ ไ ด้ รั บ การเสนอชื่ อ เพื่ อ แต่ ง ตั้ ง ให้ เ ป็ น คณะกรรมการ/กรรมการ ในการ
ปฏิบัติงานที่เกี่ย วกับการจั ดซื้อจั ดจ้ างที่มีมู ลค่าเกินกว่า 200,000 บาท ส่ งแบบฟอร์มดังกล่ าว เพื่อให้
คารับ รองว่า ไม่มีส่ วนเกี่ยวข้องและมีส่วนได้ส่ว นเสี ยใดๆ กับผู้เสนองาน หรือผู้เข้าประกวดราคาทุกราย
ในแต่ละเรื่ องที่ต้องการดาเนิน การ พร้อมบันทึกข้อความขออนุมัติรายงานจัดซื้อจัดจ้างและเสนอแต่งตั้ ง
เป็นคณะกรรมการ/กรรมการ ในการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบฯ พัสดุของสานักงาน ทั้งนี้ งานพัสดุและกลุ่ม
อานวยการ ดาเนินการตรวจสอบถึงความเกี่ยวข้องกับผู้เสนองาน ตามเอกสารหลักฐานที่แนบ
1.3 เมื่อ ดาเนิ น การจั ดซื้อจั ดจ้า งดัง กล่ า วเรี ยบร้อ ยแล้ ว ให้ จัด ส่ งรายงานผลการปฏิ บั ติงาน
ต่อผู้ อานวยการ หรือบุ คคลผู้ ได้รั บ มอบอานาจจากผู้ อานวยการ เป็นรายไตรมาส ภายในวันที่ 15 ของ
ไตรมาสถัดไป
1.4 มีขั้นตอนช่องทางร้องเรียนในการแจ้งปัญหาการทุจริตของเจ้าหน้าที่ ให้ผู้ติดต่อขอรับบริการ
ทราบโดยสามารถร้องเรียนได้ทางโทรศัพท์หมายเลข โทร 056-228847 หรืองานนิติกร 056-220231
ต่อ 127 หรือทางเว็บไซด์สานักงาน
1.5 ดาเนินการตรวจสอบข้อมูลข้อเท็จจริงและสืบสวนสอบสวน หากมีมูลความจริงจะดาเนินการ
ทั้งทางวินัยและทางอาญากับผู้เกี่ยวข้องอย่างเคร่งครัดทุกรายไป
2. กรณีเกี่ยวกับการรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันควรได้ตามกฎหมายหรือโดยธรรมเนียม
ประเพณี ในแต่ละโอกาสที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท ให้ผู้ปฏิบัติงานรายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับ ดังนี้
2.1 กาหนดแบบรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมาย
(แบบ ตส.2)
2.2 ให้ผู้ปฏิบัติงานที่รับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ตามกฎหมาย หรือโดย
ธรรมเนียมประเพณีในแต่ละโอกาสที่มีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท รายงานผู้บังคับบัญชาตามลาดับตาม
แบบฟอร์ม
2.3 ให้จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้อานวยการ หรือบุคคลผู้ได้รับมอบอานาจจาก
ผู้อานวยการ ปีละ 1 ครั้ง เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ ภายในวันที่ 15 ของเดือนตุลาคม
3. กรณีการเรี่ยไร ให้กากับดูแล ส่งเสริมการปฏิบัติงานที่ถูกต้องตามกฎหมาย ดังนี้
3.1 ให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติตามประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
เรื่อง แนวทางการส่งเสริมการปฏิบัติ กรณีการเรี่ยไร ลงวันที่ 30 มีนาคม 2561 อย่างเคร่งครัด
3.2 รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา หากพบข้อพิรุธ หรือเหตุน่าสงสัย หรือพบการ
กระทาผิดให้แจ้งผู้บังคับบัญชาทราบทันที

๘
4. กรณีการรับสินบน
4.1 เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ถูกต้องตามกฎหมาย กฎระเบียบ ที่เกี่ยวข้อง ให้สามารถแยกแยะประโยชน์ส่วนตัว
กับประโยชน์ส่วนรวม หรือความแตกต่างระหว่างสินน้าใจและสินบน และจะแจ้งเตือนในกรณีที่อาจเกิดความ
สุ่มเสี่ยงต่อการรับทรั พย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามกฎ ระเบียบ อาทิ เทศกาลวันขึ้นปีใหม่
การแต่งตั้ง โยกย้าย เป็นต้น
4.2 การฝ่ า ฝื น ไม่ ป ฏิบั ติต ามระเบียบส านักนายกรัฐ มนตรีว่า ด้ว ยการให้ ห รือรับของขวั ญ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2544 หรือเจ้าหน้าที่ผู้ใดรับทรัพย์สินจากผู้ให้ทรัพย์สิน หรือการใช้อานาจหน้าที่
ในการปฏิบัติงาน และได้เรียกรับทรัพย์สินจากการปฏิบัติหน้าที่นั้นๆ การรับทรัพย์สินในกรณีนี้ จึงเป็นการ
เรียกรับสินบนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากพบว่า เป็นผู้กระทาความผิดทางวินัย ผู้บังคับบัญชาจะดาเนินการ
ลงโทษกับเจ้าหน้าที่ผู้นั้นโดยทันที
4.3 สอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดาเนินการอย่างสม่าเสมอ และรายงานผลการกากับ
ติดตามให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกรายไตรมาส
5. กรณีการรับแป๊ะเจี๊ย เพื่อเป็นการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา มีการวางมาตรการและให้มีการดาเนินการ ดังนี้
5.1 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จะดาเนินการลงพื้นที่สุ่มตรวจสอบช่วงที่
มีการดาเนินการรับนักเรียนในแต่ละปีการศึกษาของสถานศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสถานศึกษาหรือโรงเรียน
ที่มีอัตราการแข่งขันสูง
5.2 ดาเนินการประชาสัมพันธ์ และสร้างความรู้ความเข้าใจให้ผู้ปกครอง นักเรียน และประชาชน
รวมทั้งเจ้าพนักงานของรัฐที่เกี่ยวข้อง รับทราบถึงความผิดและบทลงโทษกรณีการเรียก รับ หรือยอมจะรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพื่อโอกาสในการเข้าเรียน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง กรณีของเงินบริจาค ทั้งนี้
การกระทาดังกล่าวนั้น ไม่อาจถือได้ว่าเป็นเงินบริจาค แต่ถือว่าเป็นเรื่องของ “สินบน” ในฐานะผู้รับสินบนกับ
ผู้ให้สินบน ซึ่งมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญาและกฎหมาย ป.ป.ช.
5.3 เมื่อตรวจสอบการดาเนินการรับนักเรียนเรียบร้อยแล้ว รายงานผลการดาเนินการให้
ผู้บังคับบัญชาทราบต่อไป
5.4 กรณีพบการกระทาความผิดหรือมีเหตุน่าสงสัยเกี่ยวกับการรับสินบนของข้าราชการและ
บุคลากรในสังกัด ให้แจ้งทางช่องทางการรับเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียน หรือรายงานผู้บังคับบัญชาทราบทันที
6. การกากับ ติดตามและสอบทาน
6.1 ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึ กษามัธ ยมศึ กษา เขต 42 จัด ให้ มีการตรวจสอบและประเมิ น
มาตการควบคุมภายในที่เหมาะสมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
6.2 สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42 จัดให้มีการทบทวนและปรับปรุงนโยบาย
ฉบับนี้ตามความเหมาะสม อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง หรือ การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยต่าง ๆ ที่มีนัยสาคัญ เช่น
มีการเปลี่ยนแปลงกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ สั่งการ
6.3 ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษามั ธ ยมศึ ก ษา เขต 42 มี ค าสั่ ง แต่ ง ตั้ ง มอบหมายให้ มี
คณะกรรมการกากับ ติดตาม การปฏิบัติงานให้เป็นไปตามนโยบายและมาตรการนี้
...........................................................
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(แบบ ตส.1)
แบบการตรวจสอบและรับรองของเจ้าหน้าที่ที่มีความรับผิดชอบในการจัดซื้อจัดจ้าง
ตามแนวทางการบริหารจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
เขียนที.่ .................................................
วันที.่ .........เดือน..........................พ.ศ...............
เรียน ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ข้าพเจ้า.........................................................ตาแหน่ง.......................................................................
กลุ่ม.....................................................................สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้รับการเสนอชื่อแต่งตั้งให้เป็น
O คณะกรรมการจัดซื้อ/จัดจ้าง
O คณะกรรมการตรวจรับพัสดุ/ตรวจการจ้าง
O อื่นๆ ระบุ…………………................................................................................................................
ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ พ.ศ.2560
ชื่อโครงการ/กิจกรรม……………………….........................................................................................................
ข้าพเจ้าขอรับรองว่า ข้าพเจ้าไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องทับซ้อนและไม่มีส่วนได้ส่วนเสียใดๆ กับผู้เสนองาน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และที่
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2554 มาตรา 100 โดยอาศัยตาแหน่ง
หน้าที่และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และละเว้นจาก
การแสวงประโยชน์ ที่มิชอบ
หากข้าพเจ้ารับรองข้อมูลอันเป็นเท็จ ข้าพเจ้ายินยอมให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
เขต 42 ดาเนินการทางวินัยตามกฎหมายต่อไป
(ลงชื่อ)................................................
(........................................)
(ลงชื่อ)...............................................ผู้บังคับบัญชา
(........................................)
หมายเหตุ 1. ให้ใช้กับการจัดซื้อจัดจ้างที่มีมูลค่าเกินกว่า 200,000 บาท
2. ให้แนบท้ายรายงานจัดซื้อจัดจ้างพร้อมแต่งตั้งคณะกรรมการฯ

๑๐
แบบฟอร์มรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้
เขียนที่..............................................
วันที่...........เดือน......................พ.ศ.............
ข้าพเจ้า.........................................................................ตาแหน่ง.....................................................................
กลุ่ม………................................................................สังกัด สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ขอรายงานการรับของขวัญ ดังนี้
1. ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ มีลักษณะดังนี้
ได้รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติโดยมีลักษณะเป็นการให้แก่ข้าพเจ้า
โดยเฉพาะเจาะจง และมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท
ได้รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หา แต่มีจานวนเกินกว่าความเหมาะสม
อื่น ๆ (โปรดระบุ)...........................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................
2. ผู้ให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
หน่วยงานภาครัฐ
หน่วยงานภาคเอกชน
ประชาชน ญาติ
อื่น ๆ .......................................................
3. เหตุผลในการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด
เทศกาลต่าง ๆ
วันขึ้นปีใหม่
สงกรานต์
ตรุษจีน
อื่น ๆ ..........................................................
โอกาสสาคัญ
เกษียณอายุราชการ
การขอบคุณ
การแสดงความยินดี
การแสดงความเสียใจ
การต้อนรับ
การให้ความช่วยเหลือ
อื่น ๆ ........................................................
กรณีอื่นๆ (โปรดระบุ) ……………………………………………………………………………………………

๑๑
4. การดาเนินการเกี่ยวกับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดที่ได้รับ
ยึดถือเป็นประโยชน์ส่วนบุคคล
ส่งคืนแก่ผู้ใช้
ส่งมอบให้แก่สานักงาน
อื่น ๆ ................................................................................
5. ความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะประเด็นอื่น ๆ
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
หมายเหตุ
ใช้กับการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ และมีมูลค่าเกินกว่า 3,000 บาท

๑๒
แบบคารับรองเกี่ยวกับกระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคล
(เขียนที่)……………………....................
หนังสือฉบับนี้ให้ไว้เพื่อรับรองว่าข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว) ………………………...….......................
ตาแหน่ง……………………...................................…….…กลุ่ม.………………......………………………….........................
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 42
ได้รับการแต่งตั้งตามคาสั่ง..........................................................ที่...........................ลงวันที่...........................
เรื่อง...............................................................................................................................เพือ่ ปฏิบัติหน้าที่เป็น
คณะกรรมการ……….............................................................................………………....…….…………..
คณะทางาน…………….............................................................................……………...…….….………….
อื่นๆ........................................................................................................................ ...........................
ในการดาเนินการบริหารงานบุคคล (ให้ระบุ)...................................................................................................
………………………………………………………………………………………………………………………..……………………….......
…………………………………………………………………………………………………………………………..…………………..........
…………………………………………………………………………………………………………………………………........................
ข้าพเจ้ าขอรั บรองว่าไม่มีส่ วนได้ส่ว นเสียใด ๆ ในเรื่องที่ต้องดาเนินการ โดยปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรม ข้าราชการพลเรือน หมวด ๒ ข้อ ๖ ว่าด้วย ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบ
โดยอาศัยตาแหน่งหน้ าที่และไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์
ส่วนรวม
ให้ไว้ ณ วันที่................เดือน......................................พ.ศ. ....................
(ลงชื่อ)………………….......................………………
(……………..…….............................….)
ตาแหน่ง..............................................................

๑๓

