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คำนำ 

โรงเรียนผดุงปัญญา   ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อน   โดยวิเคราะห์   ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน   ตามมาตรฐาน COSO 
(The Committee of Sponsoring Organizations of the Tread way Commission) เพื ่อกำหนดมาตรฐาน
การสำคัญเร่งด่วน  เชิงรุกในการป้องกันการทุจริต   การบริหารงานที่โปร่งใสตรวจสอบได้  และการแก้ไขปัญหา
การกระทำผิดวินัยของคณะครูและบุคลกร   ที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย   นอกจากนี้ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับ
การปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โรงเรียนผดุง
ปัญญา เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติ   ว่าด้วยการป้อนกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่ 3 (พ.ศ.
2561-2564)   และเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่คณะครูและบุคคลในสังกัด   และผู้ที่สนใจ   เพ่ือเป็นแนวทาง   
การปฏิบัติ   ยึดโปร่งโปร่งใส  ยึดประโยชน์ของส่วนรวมและราชการเป็นสำคัญ 

 

 

 

โรงเรียนผดุงปัญญา  จังหวัดตาก 
มิถุนายน  ๒๕๖๓ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



สารบัญ 
                 หน้า 
บทที่๑   ความหมายและรูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน      
บทที่๒   กฎหมายสำคัญท่ีเกี่ยวข้องกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน     
บทที่๓   แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                    
บทที่๔   มาตรการขับเคลื่อนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน                                          
 
 
ภาคผนวก 

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส่ 
โรงเรียนผดุงปัญญา  จังหวัดตาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



บทที่ ๑ 

ความหมายของ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

ความหมายผลประโยชน์ทับซ้อน 
 คำว ่า Conflict  of Interests มีการใช ้คำในภาษาไทยไว ้หลายคำเช ่น “ผลประโยชน์ท ับซ ้อน” 
“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง”หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์” ถ้อยคำเหล่านี้ถือเป็นรูปแบบ
หนึ่งของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  อันเป็นการกระทำที่ขัดต่อหลักคุณธรรม  จริยธรรมและหลักการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยทั่วไปเรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง “ความทับซ้อน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ” กล่าวคือ 
เป็นสถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
เพ่ือให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว  โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม   มีหลากหลายรูปแบบไม่จำกัดอยู่ในรูป
ของตัวเงิน   หรือทรัพย์สินเท่านั้น  แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน 

 
  



รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น ๗ รูปแบบได้แก่ 
๑.การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting   benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือผลประโยชน์

ในรูปแบบอื่นๆ ที่ไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ เช่น หน่วยงานราชการรับเงินบริจาคสรา้ง
สำนักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน  การใช้งบประมาณของรัฐเพื่อจัดซื้อจัดจ้าง
แล้วเจ้าหน้าที่ได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน 

๒.การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self-dealing) หรือเป็นสัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่
ของรัฐมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น การใช้ตำแหน่งหน้าที่ท่ีทำให้หน่วยงานทำสัญญาซื้อ
สินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อที่ดินของตนเองในการจัดสร้างสำนักงาน 

๓.การทำงานหลังออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post-employment) หมายถึง การที่
บุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ   และไปทำงานในบริษัทเอกชนที่ดำเนินธุรกิจประเภทเดี่ยวกันกับที่ตนเองเคยมี
อำนาจควบคุม กำกับ ดูแล 

๔.การทำงานพิเศษ (Outside  employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัทดำเนิน
ธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรือองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด  หรือการจัดจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการโดย
อาศัยตำแหน่งในราชการสร้างความน่าเชื่อถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะไม่มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจาก
หน่วยงานที่ตนสังกัดอยู่ 

๕.การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information) หมายถึง สถานการณ์ที ่ผู ้ดำรงตำแหน่งสาธารณะใช้
ประโยชน์จากการรับรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง  เช่น ทราบว่าจะมีการมาตัดถนนไปตรงไหนก็รีบไป
ซื้อที่ดินโดยใส่ชื่อภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อที่ดินเพื่อทำโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อที่ดินเพื่อเก็งกำไรและขาย
ให้กับรัฐในราคาท่ีสูงขึ้น 

๖.การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s property 
for private advantage) เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่างๆกลับไปใช้ที่บ้าน การนำรถยนต์ในราชการไปใช้เพ่ือ
งานส่วนตัว 

๗. การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork-belling) เช่น การที่
รัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นที่หรือบ้านเกิดของตนเอง  หรือการใช้งบประมาณสาธารณะเพ่ือ
การหาเสียงเลือกตั้ง 

จากรูปแบบประเภทต่างๆ ของปัญหาความขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมจะเห็นว่า
โอกาสความเป็นไปได้ที่จะเกิดปัญหามีสูงมากเพราะปัญหาดังกล่าวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมที่เข้าข่ายความ
ขัดแย้งกว้างขวาง  ดังนั้นกลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งของผลประโยชน์
ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานของบุคคลสาธารณะรวมถึง
การมีกฎหมายที่สามารถครอบคลุมถึงการกระทำผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ 

 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



บทที่ ๒ 

กฎหมายหรือหลกัเกณฑท์ี่เกี่ยวข้อง 

มาตรการทางกฏหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมาตรการกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
๑.พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ และแก้ไข
เพิ่ทเติม พ.ศ.๒๕๕๐ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ 
มาตรา ๑๐๐ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดดำเนินกิจการดังต่อไปนี้ 

(๑) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติ
หน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือดำเนินคดี 

(๒) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของ
รัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลควบคุมตรวจสอบดำเนินคดี 

(๓)  รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐหน่วยงานราชการของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วน
ยท้องถิ่นหรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วน
ท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้
ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่รับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 

(๔)  เข้าไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐานะเป็นกรรมการที่ปรึกษาตัวแทนพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจเอกชนซึ่ง
อยู่ภายใต้การกำกับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่
หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจเอกชนนั้นอาจ
ขัดแย้งต่อประน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ที่ราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นเจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งใดที่ต้องห้มมิให้ดำเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไป
ตามท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช)  กำหนดโดยประกาศใรราช
กิจจานุเบกษาให้นำบทบัญญัติในวรรคหนึ่งมาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามวรรคสอง
โดยให้ถือว่าการดำเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าวเป็นการดำเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

มาตร ๑๐๑ ให้นำบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาใช้บังคับกับการดำเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลมเว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกินร้อยละหน้าของจำนวนหุ้น
ทั้งหมดท่ีจำหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจำกัดซึ่งไม่ใช้บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 
๑๐๐(๒) ที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
มาตรา ๑๐๒ บทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มิให้นำมาใช้บังคับกับการดำเนินกิจการของเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่ง
หน่วยงานที่มีอำนาจขกำกับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทมหาชนจำกัดมอบหมาย
ให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจำกัดมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่
หน่วยงานของรัฐถือหุ้นหรือเข้าร่วมทุน 
มาตรา ๑๐๓ ห้ามมิให้เจ้าที่รัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมายเว้น
แต่การรับทรัพย?สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ 



ป.ป.ช. กำหนดบทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ที่พ้นจาก
การเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยอนุโลม 
มาตรา ๑๐๓/๑ บรรดาความผิดที่บัญญัติไว้ในหมวดนี้ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าที่หรือความผิด
ต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 

บทลงโทษ 

มาตรา ๑๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา ๑๐๐ มาตรา ๑๐๑ หรือมาตรา ๑๐๓  ต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือท้ังจพทั้งปรับกรณีความผิดตามมาตรา 
๑๐๐ วรรคสามหากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นยินยอมด้วยในการที่คู่สมรสของตน
ดำเนินการตามมาตรา ๑๐๐ วรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด  
๒.ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.๒๕๔๓ 
                 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๐๓ แห่งแห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.๒๕๔๒ คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติจึงมีกำหนดหลักเกณฑ์และจำนวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับจาก
บุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ดังนี้ 
                   ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
แห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ.
๒๕๔๓” 
                     ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
                     ข้อ ๓ ในประกาศนี้ “การรับทรัพยสินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา”หมายความ
ว่าการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตาม
ขนบธรรมเนียมประเพณีหรือวัฒธรรมหรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติในสังคม “ญาติ” หมายความว่าผู้
บุพการีผู้สืบสันดานพ่ีน้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกันลุงป้าน้าอาคู่สมรสผู้บุพการีหรือ
ผู้สืบสันดานของคู่สมรสบุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่าสิ่งที่มีมูลค่า
ได้แก่การลดราคาการรับความบันเทิงการรับบริการการรับการฝึกอบรมหรือสิ่งอ่ืใดในลักษณะเดียวกัน 
                       ข้อ ๔ ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล
นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฏหมายหรือกฏข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม
บทบัญญัติแห่งกฏหมายเว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามที่กำหนดไว้ใน
ประกาศนี้ 
                 ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้ 

(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจำนวนที่เหมาะสมตาม
ฐานานุรูป 

(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับ
จากแต่ละบุคคลแต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 



(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป 
                               ข้อ ๖ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของ
ส่วนตัวหรือมีมูลค่าเกินกว่าสามพันบาทไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่แต่มีเหตุผลความจำเป็นที่จะต้องรับไว้
เพ่ือรักษาไมตรีมิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วหากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะ
อนุญาติให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ดังล่าวนั้นไว้เป็นส่วนบุคคลให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่ง
มอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที 
                                ข้อ ๗ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมี
มูลค่ามากกว่าที่กำหนดไว้ในข้อ ๕ ซึ่งเจ้าหน้าที่ของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพ่ือรักษา
ไมตรีมิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการผู้บรหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือ
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานสถาบันหรือองค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันทีที่สามรารถกระทำได้เพื่อให้
วินิจฉัยว่ามีเหตุความจำเป็นเหมาะสมและสมควรที่จะให้เจ้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินนั้นไว้เป็นสิทธิของตนหรือไม่ 
                                 ในกรณีผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหน่วยงานหรือสถาบันหรือ
องค์กรที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดมีคำสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวก็ให้คืนทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันทีในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์
ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่ของรัฐสังกัดโดยเร็ว 
                           เมื่อได้ดำเนินการตามในวรรคสองแล้วให้ถือว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ดังกล่าวเลย 
                            ในกรณีที ่ เจ ้าหน้าที ่ของรัฐผู ้ได ้ร ับทรัพย์ส ินไว ้ตามวรรคหนึ ่งเป็นผู้ ดำรงตำแหน่ง
ผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าหรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของ
รัฐวิสาหกิจหรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้มีอำนาจแต่งตั้งถอดถอนส่วนผู้ที่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการใน
องค์กรอิสระตามรัฐธรรมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่ไม่มีผู้บังคับบัญชาที่มีอำนาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ 
ป.ป.ช. ทั้งนี้เพื่อดำเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
                            ในกรณีที่ เจ้าหน้าที ่ของรัฐผู ้ได้ร ับทรัพย์สินตามวรรคหนึ ่งเป็นผู ้ดำรงตำแหน่งสภา
ผู้แทนราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาท้องถิ่นที่เจ้ากน้าท่ข องรัฐผู้นั้น
เป็นสมาชิกแล้วแต่กรณีเพ่ือดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 

                             ข้อ ๘ หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าที่ของรัฐตามประกาศ
ฉบับนี้ให้ใช้บังคับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 

 

 



๓.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ 

                              ข้อ ๒๒ เจ้าหน้าที่ของรัฐที่เข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่
ได้รับอนุญาติจากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฏหมายว่าด้วยการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่
กระทำการดังต่อไปนี้ 

(๑) ใช้หรือแสดงตำแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการดำเนินการเรี ่ยไรไม่ว่าจะเป็นการ
โฆษณาด้วยสื่งพิมพ์ตามกฏหมายว่าด้วยการพิมพ์ หรือสื่ออย่างอื่นหรือด้วยวิธีการ
อ่ืนใด 

(๒) ใช้ สั่ง ขอร้อง หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยทำการเรี่ยไรให้หรือ
กระทำในลักษณะให้ผู้นั้นอยู่ในภาวะจำยอมไม่สามรถปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่
ช่วยทำการเรี่ยไรไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

๔.ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 

                  ๓.๑ ส่วนคำปรารภได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมารตฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางาร
เมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ๙ประการของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน๙ข้อดังนี้ 

                            (๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
                            (๒) การมีจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
                            (๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์  
                            (๔) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
                            (๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
                            (๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
                            (๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
                            (๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                            (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
๓.๒ หมวด ๒ ข้อ ๕ ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำปหน่งหน้าที่และบึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนโดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี้ 
                           (๑) ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืนไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้องพรรคพวกเพ่ือนฝูง
หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้นหรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่าง
จากบุคคลอื่นเพราะความชอบหรือชัง 
                            (๒) ไม่ใช้เวลาราชการทรัพย์สินบุคลากรบริการหรือสิ่งอำนวยความสะดวกของทางราชการ
ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่นเว้นแต่ได้รับอนุญาติโดยชอบด้วยกฏหมาย 
                         (๓) ไม่กระทำการใดหรือดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ทั้งนี้ในกรณีที่มีความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยให้ข้าราชการผู้นั ้นยุติการกระทำดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู ้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วน
ราชการและกรรมการจริยธรรมพิจารณาเมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 



                          (๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนในราชการรัฐวิสากกิจ
องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลักในกร ณีที่มีความ
ขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่มอันจำเป็นต้อง
วินิจฉัยหรือชี้ขาดต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชารหรือประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 
๓.๒ หมวด ๒ ข้อ ๖ ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และไม่
กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมโดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี้ 
                            (๑) ไม่เรียกรับหรือยอมจะรับหรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญแทนตนหรือ
ญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติ
หน้าที่หรือไม่ก็ตามเว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 
                             (๒) ไม่ใช้ตำแหน่งหรือการกระทำการท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคต ิ
                             (๓) ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการการดำเนินการหรือการทำนิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเอง
หรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฏหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ตามรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ป้องกันการปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม พ.ศ. ๒๕๕๐ และ(ฉบับที่ ๒)พ.ศ. ๒๕๕๔  
๕.นโยบายของรัฐบาล 
                  รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในเรื่องการปราบปรามการทุจริตและการบริหารกิจการบ้านเมืองตาม
หลักธรรมาภิบาล (GOOD GOVERNANCE) ๖ ประการ ประกอบด้วย 

๑. หลักนิคิธรรม(Rule of Law) เพ่ือส่วนรวม สังคมยอมรับ และเต็มใจปฏิบัติ เป้นหลักที่ถือเป็นกฎ กติกาใน
สังคมที่ทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้อง มีระบบลงโทษที่เหมะสม รวมทั้งมีการบังคับใช้ที่คำนึงถึงสิทธิเสรีภาพของ
ประชาชน จะช่วยควบคุมการใช้อำนาจของรัฐให้เป็นไปอย่างชอบธรรม พร้อมกับช่วยคุ้มครองสิทธิและ
เสรีภาพของประชาชนไม่ให้ถูกละเมิดโดยการใช้อำนาจรัฐ 

๒. หลักคุณธรรม(Ethic) สำหรับเจ้าหน้าที่และข้าราชการให้มีคุณธรรม ซื่อสัตย์ สุจริต เป็นการพัฒนาให้กับ
บุคลากรของภาครัฐยึดมั่นในความถูกต้อง การส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองเพ่ือให้เป็นผู้ที่
มีความซื่อสัตย์ มีระเบีบยวินัย ประกอบอาชีพสุจริต ทั้งนี้ ระบบคุณค่าแลค่านิยมต่างๆในระบบราชการจะ
เป็นปัจจัยกำหนดพฤติกรรมของข้าราชการ และชี้นำวิธีการให้บริการแก่ประชาชนด้วย 

๓. หลักความโปร่งใส(Transparcency) โปร่งใส ตรวจสอบได้ การทำงานที่เปิดเผยและสามารถตรวจสอบได้ 
จะส่งผลให้การทจุริต คอรับชั่นและการด้อยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการลดลงและทำให้
ข้าราชการมีความรับผิดชอบต่อการทำงานและผลของงาน มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเป็นธรรมและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติโดยรวมมากขึ้น 

๔. หลักการมีส่วนร่วม(Public participacy) ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและตัดสินใจ เป็น
การเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจและมีส่วนร่วม
จึงเป็นกระบวนการที่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตัดสินใจในเรื่องต่างๆดังนั้นการมสี่วน
ร่วมจึงเป็นการสื่อสารสองทาง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันระหว่างรัฐกับ
ประชาชน ในขณะเดียวกันจะก่อให้เกิดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบนโยบายและการดำเนินงานของรัฐ
ให้ดำเนินงานที่รับผิดชอบต่อสังคมมากข้ึน 



๕. หลักความรับผิดชอบ(Responsibility) เจ้าหน้าที่และข้าราชการต้องร่วมกันรับผิดชอบในงานที่ทำเป็น
กระบวนการการทำงานที่จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ้น ความสำนึกต่อการปฏิบัติงาน
จะต้องมีลักษณะสำคัญ ๖ ประการ คือ การมีเป้าหมายท่ีชัดเจน ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน การปฏิบัติการ
อย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการกับพฤติกรรมที่ไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการรับผิดชอบการทำงานอย่างไม่
หยุดยั้ง การมีแผนสำรอง และการติดตามประเมินผลการทำงาน 

๖. หลักความคุ้มค่า(Effectiveness) การใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
มาปรับใช้ คือ ความมีเหตุผล ความพอประมาณ และความมีภูมิคุ้มกัน ทนต่อการเปลี่ยนแปลงภายใน
สถานการณ์ต่างๆ ซึ่งมารพัฒนาที่ยั่งยืนและต้องบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัดให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่ส่วนรวม คำนึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า โดยยึดถือประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดใน
การทำงาน  

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



บทที่ ๓ 
แนวทางปฏิบัติเพ่ือป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน 

แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนมีหน้าที่ควบคุม  ดูแลให้คณะครูและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มืออย่างเคร่งครัด 
๒. คณะครูและบุคลากรต้องไม่อาศัย  ตำแหน่งหน้าที่  แสวงหาประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน 
๓. คณะครูและบุคลากรต้องไม่อาศัย  โอกาศในการปฏิบัติหน้าที ่  รับหรือเรียกรับ  หรือยอมรับ

ผลประโยชน์ใดๆ ให้แก่ตนเองและผู้อ่ืน 
๔. คณะครูและบุคลากรต้องไม่ดำเนินการใดๆ  ที่เป็นการให้ของขวัญ  ของกำนัล  หรือจ่ายผลประโยชน์

ทั้งที่เป็นตัวเงิน  และประโยชน์แบบอื่น  เพื่อให้ได้มาซึ่งการบรรจุ  แต่งตั้ง  เลื่อนระดับ  ตำแหน่ง  
หรือความดีความชอบพิเศษ 

๕. คณะครูและบุคลากรต้องไม่ดำเนินการใดๆ  ที่เป็นการช่วยเหลือญาติมิตรหรือพวกพ้องให้ได้รับการ
บรรจุ  แต่งตั้ง  ในตำแหน่งงานใดๆ  ในโรงเรียน 

๖. ห้ามคณะครูและบุคลากรนำทรัพย์ใดๆ  ของทางราชการ  ไปใช้ประโยชน์ส่วนตนหรือผู้อ่ืน 
๗. ห้ามคณะครูและบุคลากรใช้เวลาทำการของทางราชการ  ปฏิบัติงานอื่นท่ีมิใช่งานราชการ 
๘. ห้ามคณะครูและบุคลากรใช้ข้อมู,ทาวงลับของทางราชการ  เพื่อแสวงหาผลประโยชน์แก่ตน  หรือ

พวกพ้อง  หรือครอบครัว  หรือคนรู้จัก 
๙. ห้ามคณะครูและบุคลากรกระทำการใดๆ  อันเป็นการเบียดเบียนผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินหรือ

ประโยชน์อื่นใดของผู้ใต้บังคับบัญชา 
หลักการ ๔ ประการสำหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

๑. ป้องกันผลประโยชน์สารณะ 
๒. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด 
๓. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
๔. สร้างวัฒนธรรมองค์กร  แนวทางการบริหารเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

กรอบการทำงาน มี ๖ ขั้นตอน 
 ขั้นตอนที่ ๑ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดที่มักเกิดขึ้นในองค์กร 
 ขั้นตอนที่ ๒พัฒนานโยบายที่เหมาะสม  รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 
 ขั้นตอนที่ ๓ ให้การศึกษาแก่คณะครู บุคลากรและผูบริหารระดับต่างๆ  รวมถึง เผยแพร่นโยบายการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้ทั่วถึงในองค์กร 

ขั้นตอนที่ ๔ ดำเนินการเป็ฯแบบอย่าง 
ขั้นตอนที่ ๕ สื่อสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย  ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร  และชุมชนทราบถึงความมุ่งมั่นใน

การจัดการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ขั้นตอนที่ ๖ บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอรายละเอียดในการปฏิบัติตามแนวทางการ

บริหารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๑) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 
๒) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 



๓) ให้ความรู้แกคณะครู บุคลากรและหัวหน้ากลุ่มสาระต่างๆ 
๔) ดำเนินการเป็นแบบอย่าง 
๕) สื่อสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 
๖) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 

ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๑. การนำทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติกต่อธุระส่วนตัว  
นำรถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว เป็นต้น 
 ๒. การใช้อำนาจหน้าที่ช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทำงาน 
 ๓. การใช้ข้อมูลของหน่วงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง  เจ้าหน้าที่ของรัฐทราบ
มาตรฐาน (spec) วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับเอกชนเพ่ือให้ได้เปรียบในการประมูล 
 ๔. การรับเงินนอกแล้วเกิดการเสียหาแก่หน่วยงานของตนเอง  เจ้าหน้าที่ของรัฐอาศัยตำแหน่งหน้าที่  ทาง
ราชการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการให้บริษัทเอกชน  เจ้าหน้าที่รัฐนำเวลาราชการไปทำงานส่วนตัว 

๕. การนำบุคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
๖.การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื ่นใด  ส่งผลให้มีการตัดสินใจที่เอ้ือ

ประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอ่ืน 
๗. การเข้าทำงานหลังออกจากงานเดิมโดยใช้ความรู้  ประสบการณ์หรืออิทธิพลจากที่เคยดำรงตำแหน่ง

มารับงาน  หรือเอาประโยชน์ให้ตนเองหรือพวกพ้อง เช่น เคนทำงานเป็นผู้บริหารหน่วยงานกำกับดูแลกิจการ
โทรคมนาคม  แล้วนำไปทำงานบริษัทผู้ให้บริการโทรศัพท์ 

๘. การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการที่คุ้นเคย 
๙. การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
๑๐. การให้ของขวัญหรือของกำนัลเพ่ือหวังความก้าวหน้า  หรือหวังผลประโยชน์ที่มิชอบ 
๑๑. การซื้อขายตำแหน่ง  การจ่ายผลประโยชน์ทั้งที่เป็นตัวเงินและประโยชน์รูปแบบอื่นเพื่อให้ได้มาซึ่ง

การเลื่อนระดับ  ตำแหน่ง  หรือความดีความชอบพิเศษ 
๑๒. การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
๑๓. การเรียกร้องผลตอบแทนจากการใช้อิทธิพลในตำแหน่งหน้าที่เพื่อส่งผลที่เป็นคุณแก่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง

โดยเป็นธรรม 
๑๔. การที่มีหน้าที่ดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด  แล้วเข้ามีส่วนได้เสียเพื่อประโยชน์ของตนเอง

หรือผู้อื่น 
๑๕. การใช้ตำแหน่งหน้าที่หาประโยชน์กับตนเอง  ครอบครัว  หรือพวกพ้อง  เช่น  เจ้าหน้าที่ของรัฐ ใช้

อำนาจหน้าที่ทำให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐเจ้าหน้าที่ฝ่านจัดซื้อจัดจ้างทำสัญญาซื้อ
อุปกรณ์สำนักงานจากบริษัทของครอบครัวตนเอง 
 
 
 
 



บทที่ ๔ 

มาตรการขับเคลื่อนเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 โรงเรียนผดุงปัญญา จังหวัดตาก ได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐานและ
แนวทางปฎิบัติค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานให้ยึกปฏิบัติควบคู่กับกฎระเบียบและข้อบังคับ
อ่ืนๆโดยมุ่นมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจ  ด้วยความโปร่งใส  ซื่อสัตย์  สุจริต มีคุณธรรม ปราศจา
การทุจริต  เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว  ซึ่งประกอบโดยนโยบายและแนวทางให้ข้าราชการและบุคลากรใน
หน่วยงานถือปฏิบัติและดำเนินการ  ดังนี้ 

๑. นโยบาย 
๑.๑ ด้านความโปร่งใส่ 
 ๑) นโยบายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้เสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงาน
ขั้นตอนต่างๆ  ของหน่วยงาน  ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น  ร่วมวางแผนและจัดทำแผนงานร่วม
ดำเนินการ  และร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน 
 ๒) นโยบายการดำเนินการเกี่ยวกับกับการจัดซื้อจัดจ้าง  โดยดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง
จะต้องดำเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสทุกขั้นตอน  ตามที่กฎหมายกำหนด 
 ๓) นโยบายการให้  การเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลขององค์กร  โดยจต้องให้และเปิดเผยข้อมูล
ต่างๆ  ของหน่วยงานอย่างชัดเจน  ถูกต้องและครบถ้วน  รวมถึงการให้ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
สามารถเข้าถึงข้อมูลต่างๆ  ของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 

๔) นโยบายการจัดเรื ่องเรียกร้องเกี ่ยวกับการปฏิบัติงาน   การให้บริการของหน่วยงานโดย
ดำเนินการและจัดการเรื่องเก่ียวกับการปฏิบัตหน้าที่ของเจ้าหน้าที่  ที่ไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่ 

 ๑.๒ ด้านความพร้อมรับผิด 
  ๑) นโยบายความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน  โดยการปฏิบัตงานของเจ้าที่ในทุกขั้นตอนต้อง
ถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ อย่างเคร่งครัดและกล้ารับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตน 
  ๒) นโยบายที่แสดงถึงทิศทาง  เจตจำนง  ของผู้บริหารในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์  สุจริตและ
พร้อมรับผิดชอบเพื่อเกิดความผิดพลาดโดยการกำหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารที่จะต้องมีเจตจำนงในการ
บริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาดเพื่อสร้างความเชื่อม่ันแก่สังคมว่าด้วยการ
ขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
 
 ๑.๓ ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
  ๑) นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ท่ีใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์โดยต้องมี
นโยบาย/แนวทางเพ่ือป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอ้ือประโยชน์แก่พวกพ้องของตนเองหรือผู้อื่น
ผู้ใด 
  ๒) นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกร้องรับเงิน  สิ่งของ  หรือผลประโยชน์อื่นใด
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยต้องมีแนวทางป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมที่เข้า



ข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียนรับเงิน  สิ่งของหรือผลประโยชน์อื่นใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อแลกกับ
การปฏิบัติงานของตนเองหรือการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็น
ธรรมเพื่อเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องหรือผู้อ่ืนผู้ใด 
  ๓)นโยบายเกี่ยวกับความปลอดภัยจากการทุจริตเชิงนโยบาย  โดยผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่
เป็นพฤติกรรมที่เข้าค่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย  ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนุนกัน
ระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้เสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชนเพื่อเอื้อผลประโยชน์ในสัญญาโครงการ
หรือสัมปทานของหน่วงงานแลกเปลี่ยนกับการกำหนดนโยบายหรืออนุมัติใดๆ  ของผู้บริหารหน่วยงาน 
 ๑.๔ ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
  ๑) นโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานโดยการสร้างให้
เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถแยกแยะประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้ 
  ๒) นโยบายการสร้างวัฒนธรรมเพื่อเกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริตก่อให้เกิดวัฒนธรรมในการ
ร่วมต่อต้านการทุจริตได้   โดยการปลูกฝัง  สั่งสอนหรือถ่ายทอดพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่จนกลายเป็นแนวทางปฎิบัติหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 
  ๓) นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราปรามการทุจริต  การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงานที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 
 ๑.๕ ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน 
  ๑) นโยบายเกี่ยวกับการกำหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ชัดเจนและ
เป็นไปตามระเบียบ  ขั้นตอน  มีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยการ
กำหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 
  ๒) นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล  เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย การพิจารณา 
ความดีความชอบ  ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและมีคุณธรรม 
  ๓) นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ  โดยการบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ 
  ๔) นโยบายการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม  เท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติโดยพฤติ กรรม
ของหัวหน้าต้องแสดงถึงการมีคุณธรรมในการสั ่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู ้ร ับมอบหมายงานให้แก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาและคำนึงถึงขอบเขตอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน  มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับ
มอบหมายงานทุกคนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 
  ๕) นโยบายที่ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื ้ออำนวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองค์กร 
 ๑.๖ ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน คือ หน่วยงานต้องมีรูปแบบวิธีการ  การสื่อสารเพ่ือถ่ายทอดเกี่ยว
นโยบายทั้ง ๕ ด้าน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพ่ือให้เกิดความตะหนักและให้ความสำคัญถึงการปฏิบัติงาน
ที่มีคุณธรรมความโปร่งใส 

 
 



๒. แนวทางการปฏิบัติงาน 
  ๒.๑ บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาธิบาล  โดยมุ ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยการบริการที่รวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใส่และเป็นธรรม 
  ๒.๒ ปลูกฝั่งค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด  มีความรู้ความเข้าใจยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม นำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต 
  ๒.๓ ดำเนินการจัดซื้อ  จัดจ้าง  ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกข้ันตอนและเปิด
โอกาสให้ภาคเอกชน  ภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม  ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดย
เปิดเผยข้อมูลข่าสารในการดำรงกิจกรรมทุกรูปแบบ 
  ๒.๔ กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 

 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 

  



 
 
 

ประกาศโรงเรียนผดุงปัญญา 
เรื่อง นโยบายคุญธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

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

 ตามเจตนารมย์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗ พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  
พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ -๒๕๖๔) และ
นโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม  คุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการรักษา
ศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต  ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความต้องการ
พร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน   เพ่ือสร้างความเชื่อม่ัน ในระบบราชการนั้น 
 โรงเรียนผดุงปัญญา จึงได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติ
ค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรของหน่วยงานให้ยึดปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ  โดย
มุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินตามภารกิจด้วยความโปร่งใส  ซื่อสัตย์ สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต  
เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว  ซึ่งประกอบด้วยนโยบายและแนวทางให้ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานถือ
ปฏิบัติและดำเนินการ  ดังนี้ 

๑.นโยบาย 
 ๑.๑ ด้านความโปร่งใส 
   ๑) นโยบายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมใน

กระบวนการดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆของหน่วยงาน ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดทำ
แผนงานร่วมดำเนินการ และร่วมติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน 

   ๒) นโยบายการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อ
จัดจ้างจะต้องดำเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสทุกข้ันตอน ตามท่ีกฏหมายกำหนด 

   ๓) นโยบายการให้ การเปิกเผยและการเข้าถึงข้อมูลขององค์กร โดยต้องให้และเปิดเผย
ข้อมูลต่างๆของหน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้อง และครบถ้วน รวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้าถึง
ข้อมูลต่างๆของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 

   ๔) นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การให้บริการของ
หน่วยงานและจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ ที่ไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าที่ 

 
  
 



๑.๒ ด้านความพร้อมรับผิด 
  ๑) นโยบายความพร้อมในการรับผิดในการปฏิบัติงาน โดยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในทุก

ขั้นตอน ถูกต้องตามกฏหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆอย่างเคร่งครัดและกล้ารัลผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของ
ตน 

  ๒) นโยบายที่แสดงถึงทิศทาง เจตจำนง ของผู้บริหารในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และ
พร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาด โดยการกำหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารที่จะต้องมีเจตจำนงในการ
บริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าด้วยการ
ขับเคลื่อนหน่วยงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 

๑.๓ ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
  ๑) นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันมิให้เจ้าหน้าที่ที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์โดยต้องมี

นโยบาย/แนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกของตนเอง
หรือผู้อื่นผู้ใด 

 ๒) นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกร้องรับเงิน  สิ่งของหรือผลประโยชน์อื่นได้
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยต้องมีแนวทางป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานที่เป็นพฤติกรรมที่ เข้า
ข่ายการทุจริตต่อหน้าที่ เช่น การเรียกรับเงิน  สิ่งของ หรือผลประโยชน์ใดๆ  จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อแลกกับ
การปฏิบัติงานของตนเองหรือการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่
ตนเองและพวกพ้องหรือผู้อื่นผู้ใด 

  ๓) นโยบายเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย  โดยผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ท่ีไม่
เป็นพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตเชิงนโยบาย  ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกี้อหนุนกัน
ระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยธุรกิจเอกชน  เพื่อเอ้ือผลประโยชน์ในสัญญา
โครงการหรือสัมปทานของหน่วยงานแลกเปลี่ยนกับการกำหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆ  ของผู้บริหารของ
หน่วยงาน 

๑.๔ ด้านวัฒนธรรมในองค์กร 
 ๑) นโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อป้องผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงานโดยการสร้างให้

เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถแยกแยะประโยชน์
ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้ 

 ๒) นโยบายการสร้างวัฒนธรรมเพื ่อให้เกิดวัฒนธรรมที ่ไม่ทนต่อการทุจริต  จนก่อให้เกิด
วัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านการทุจริตได้  โดยการปลูกฝัง สั่งสอนหรือถ่ายทอดพฤติกร รมและทัศนคติในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่จนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 

  ๓) นโยบายการป้องกันและปราบปรามดารทุจริตในองค์กร  โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต  การตรวจสอบถ่วยดุลภายในหน่วยงานที่เข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

 
 



 
๑.๕ ด้ายคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน 
 ๑) นโยบายเกี่ยวกับการกำหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภาระกิจหลักที่ชัดเจนและ

เป็นไปตามระเบียบขั้นตอน  มีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที ่โดยการ
กำหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน 

 ๒) นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล  เช่น การบรรจ แต่งตั่ง โยกย้ายการพิจารณาความ
ดีความชอบ  ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและมีคุณธรรม 

 ๓) นโยบายคุณะรรมในการบริหารงบประมาณ  โดยการบริหารงบประมาณด้วยคว่ามโปร่งใส
และตรวจสอบได้ 

๔) นโยบายในการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียม และไม่เลือกปฏิบัติโดยพฤติกรรมของ
หัวหน้างานต้องแสดงถึงการมีคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุก
คนอย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

 ๕) นโยบายที่ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรใน
องค์กร 
 ๑.๖ ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน คือ หน่วยงานต้องมีรูปแบบ  วิธีการ การสื่อสารเพื่อถ่ายทอด
เกี่ยวกับนโยบายทั้ง ๕ ด้าน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพื่อให้เกิดความตะหนักและให้ความสำคัญถึงการ
ปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมความโปร่งใส 

๒. แนวทางการปฏิบัติ 
๒.๑ บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาภิบาล  โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วย

การบริการที่รวดเร็ว  ถูกต้อง เสมอภาค  โปร่งใสและเป็นธรรม 
๒.๒ ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด  มีความรู้ความเข้าใจยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม นำ

หลักปรัญญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัตงานและดำเนินชีวิต 
๒.๓ ดำเนินการจัดซื้อ  จัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและเปิดโอกาสให้

ภาคเอกชนภาคประชาสังคมและภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดยเปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 

๒.๔ กรณีพบการทุจริตจะต้องดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้งสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

  ประกาศ  ณ  วันที่ ๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

(นายสนั่น  วงษ์ดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา 

 
 



 
 
 
 

ประกาศโรงเรียนผดุงปัญญา 
เรื่อง  มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงเรียนผดุงปัญญา   

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
........................................................... 

 ด้วยโรงเรียนผดุงปัญญา ได้วิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดประโยชน์ทับซ้อนภายใน
โรงเรียน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ สรุปผลการวิเคราะห์ด้านการดำเนินงานที่อาจก่อนให้เกิดการทุจริต  
หรือขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมเพื่อให้การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  เป็นไป
ตามเป้าหมายและสอดคล้องกับเจตนารมณ์การป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพราะพฤติกรรมการมี
ผลประโยชน์ทับซ้อนบางประกาศเป็นความผิดทางวินัย  ทางอาญาหรือทางแพ่งจึงกำหนดมาตรการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงเรียนผดุงปัญญา  ดังนี้ 

๑. มาตรการป้องกันการจัดสรรงบประมาณ 
แนวทางปฏิบัติ 
๑) แจ้งแนวทางปฏิบัติในการขอรับจักสรรงบประมาณให้ทุกกลุ่มสาระในโรงเรียนทราบ 
๒) กำชับคณะครูและบุคลากรในโรงเรียนให้ดำเนินการตามแนวทางการจัดสรรงบประมาณโดย 

ดำเนินการในรูปแบบคณะกรรมการจัดสรรงบประมาณทุกรายการ 
๓) ห้ามไม่ให้คณะครูและบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็นผู้ขายหรือผู้รับจ้าง  กับกลุ่มสาระใน 

โรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณ   
       ๔) สอบถามความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของคณะครูและบุคลากร ในการจัดสรรงบประมาณ 

เพ่ือนำเสียงสะท้อนหรือปัญหาที่อาจเกิดขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขการทำงานให้ดีขึ้น 
        ๕) ประชุมคณะครูและบุคลากรอย่างน้อยเดือนละ  ๑ ครั้ง  เพื่อแจ้งข้อราชการและระเบียบต่างๆที่
แก้ไขปรับปรุง  และปรึกษาปัญหาต่างๆในการปฏิบัติงานรวมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติประสบผลสำเร็จและ
มีธรรมาภิบาล 
 ๒. มาตรการป้องกันการเอื้อประโยชน์ต่อพวกพ้องในการจัดซื้อจัดจ้าง 
       แนวทางปฏิบัติ 
       ๑) วางแผนจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานในแต่ละกระบวนการตั้งแต่ (การจัดทำแผนการจัดจ้าง) เช่น 
การกำหนดคุณลักษณะเฉพาะ/ราคากลางการกำหนดขอบเขต เขตงานโดยเน้นการดำเนินการในรูปคณะกรรมการ  
การเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณชนในทุกกระบวนงาน 
       ๒) ให้ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง  และเปิดเผยข้อมูลให้รับทราบทั่วกันและต่อ
สาธารณชน 



    ๓) มอบหมายหัวหน้างานตามสายบังคับบัญชา   ตรวจสอบในส่วนของการปฏิบัติตามกฏหมายและ
ระเบียบที่เกี่ยวข้องฯ และการตรวจสอบการเอื้อประโยชน์ให้พวกพ้อง   เช่น เรื่องของการเปรียบเทียนราคา(กรณี
วิธีเฉพาะเจาะจง)มีหรือไม่ 
       ๔) มอบหมายให้บุคคลอื ่น  ตรวจสอบกระบวนการทำงาน และผลการดำเนินงานว่าโปร่งใส  
ตรวจสอบได ้
      ๕) หากยังพบข้อบกพร่องหรือไม่มีให้ปรับปรุงพัฒนางานเพื่อไม่ให้เกิดประโยชน์ทับซ้อนในการเอ้ือ
ประโยชน์ให้พวกพ้อง 

๓. มาตรการป้องกันการใช้วัสดุอุปกรณ์ของทางราชการเพื่อผลประโยชน์ส่วนตน 
      แนวทางปฏิบัติ 

๑) ควบคุม  กำกับ  ดูแลให้เจ้าหน้าที่ ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุกลุ่มฯ 
๒) ควบคุม  กำกับ  ดูแลให้คณะครูและบุคลากรการใช้วัสดุ สำนักงานอย่างประหยัด  ถูกต้องและ 

มีประสิทธิภาพตามบริบทของสำนักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาอย่างเคร่งครัด 
๓) ควบคุม  กำกับ  ดูแลให้คณะครูและบุคลากรปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อนสำนักงาน 

เขตพ้ืนที่การศึกษา 
๔) ส่งเสริมการมีส่วนรวมในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

ให้ครอบคลุม  และทั่วถึงมากยิ่งขึ ้น เพื่อร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้
ข้าราชการรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 
 ๔. มาตรการป้องกันการใช้เวลาราชการเพื่อประโยชน์ส่วนตน 
       แนวทางปฏิบัติ 

๑) มุ่งเน้นการปลูกฝัง  การสร้างวัฒนธรรมสุจริต  ไม่ให้เกิดการแสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัวใน 
ตำแหน่งหน้าที่อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฏหมาย 

๒) ควบคุม  กำกับ  ดูแลให้คณะครูและบุคลากร  ปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใสการ 
สร้างเสริม  คุณธรรม  จริยธรรม ให้คณะครูและบุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

๓) ควบคุม  กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน  การละเว้นการ 
ปฏิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ  เพื่อให้ยึดถือปฏิบัติ 

๔) ควบคุม  กำกับ  ดูแลให้คณะครูและบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
๕. มาตรการป้องกันการใช้อุปกรณ์อิเลคทรอนิกส์ส่วนตัว  มาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตนในสำนักงาน 
      แนวทางปฏิบัติ 

๑) ควบคุม  กำกับ  ดูแลให้คณะครูและบุคลากรปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวกับความโปร่งใส่   
การเสริมสร้าง คุณธรรม  จริยธรรม เพ่ือให้คณะครูและบุคลากรถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด 

๒) ควบคุม  กำกับ ดูแลการประกาศหลักเกณฑ์การปฏิบัติเกี่ยวกับข้อร้องเรียน  การละเว้นการ 
ปฎิบัติหน้าที่และการประพฤติมิชอบ  เพื่อยึดถือปฏิบัติ 

๓) ควบคุม  กำกับ ดูแลให้คณะครูและบุคลากร ปฏิบัติตามคู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔) ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการดำเนินการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบให้ 



ครอบคลุม  และท่ัวถึงมากยิ่งข้ึน  เพ่ือร่วมสร้างแนวทางและมาตรการในการดำเนินการสร้างจิตสำนึกให้ข้าราชการ
รังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 

 
 
๖. บทกำหนดโทษ 

หากบุคลากรผู้ใดฝ่าฝืนมาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในโรงเรียนผดุงปัญญา ให้ผู้ควบคุม
หรือผู้บังคับบัญชาว่ากล่าวตักเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร  หรือบุคลากรผู้ใดฝ่าฝืนแนวทางปฏิบัติงานให้
ผู้บังคับบัญชาทำทัณฑ์บนไว้และหากละเลยไม่ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติจนก่อให้เกิดความเสียหายให้
ดำเนินการทางวินัยทันที 
 ทั้งนี้ให้คณะครูและบุคลากรของโรงเรียนผดุงปัญญา ถือปฏิบัติตามแนวทางและมาตรการนี้อย่าง
เคร่งครัด 
  ประกาศ  ณ  วันที่ ๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 

 
(นายสนั่น  วงษ์ดี) 

ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา



 
ประกาศโรงเรียนผดุงปัญญา 

เรื่อง มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนและการบริหารจัดการ
เรื่องร้องเรียน 

........................................................................ 
การป้องกันการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจนการบริหารการ

จดัการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนผดุงปัญญา ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริต และ
คอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ มาอย่างต่อเนื่องจึงได้จัดทำมาตรการป้องกันในการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ตอบแทนและการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ดังต่อไปนี้ 

๑. การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้เจ้าหน้าที่ผู้มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบให้เป็นไป
ตามระเบียบกฏหมายที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 

๒. การสรรหาบุคคลเพ่ือปฏิบัติหน้าที่ราชการตามกรณีต่างๆ ให้ยึดหลักคุณธรรม ธรรมาภิบาลและ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ ตลอดจนให้ถือปฏิบัติตามกฎหมายที่เก่ียวข้อง 

๓. การพิจารณาอนุมัติ อนุญาต ให้ดำเนิการด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค และเป็นธรรม และจะต้อง
จัดทำขั้นตอนการให้บริการเพ่ือให้ประชนทราบ 

๔. ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างทุกระดับชั้นต้องงดเว้นการให้ การรับสินบน ตลอดจนต้องไม่กระทำการ
ใดๆอันเป็นการไม่ชอบด้วยหน้าที่และกฏหมาย 

๕. ผู้บังคับบัญชาทุกระดับชั้นต้องเข้มงวดกวดขันการปฏิบัติราชการ โดยไม่ให้เกิดช่องว่างให้เกิดการ
ทุจริต หรือการให้ การรับสินบนได้ 

๖. หากมีกรณีการทุจริต การเรียกรับ การให้สินบน หรือมีข้อร้องเรียนอ่ืนๆ ให้ทำการร้องเรียนเป็น
หนังสือลงลายมือชื่อผู้ร้องเรียนพร้อมแนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งโดยตรงต่อ ผู้อำนวยการ
โรงเรียนผดุงปัญญา เลขที่ ๑๕๑ หมู่ ๖ ถนนพหลโยธิน ต.ไม้งาม อ.เมืองตาก จ.ตาก ๖๓๐๐๐ ทั้งนี้ 
ข้อมูลการร้องเรียนจะเก็บไว้เป็นความลับ 

๗. โรงเรียนผดุงปัญญา จะดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียน และผู้ถูกร้องเรียน โดยจะตรวจสอบ
ข้อเท็จจริงให้สิ้นสงสัยซึ่งภายหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจะแจ้งให้ทราบการดำเนินการภายในสิบห้า
วัน และเม่ือดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเสร็จสิ้นและได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่แล้ว 
จะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันดำเนินการแล้วเสร็จ 

๘. การให้หรือการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ให้ถือปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐานเรื่องแนวทางการรับการให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๐ 

๙. การเรี่ยไร ให้ถือปฏิบัติตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน เรื่อง แนวทางการ
ส่งเสริมการปฏิบัติกรณีเรี่ยไร ประกาศ ณ วันที่ ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๐ 



๑๐. การรับนักเรียน ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนเพ่ือ
โอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน ตามมติ
คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่เก่ียวกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ รับทราบมาตรการ
ป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนใน
สถานศึกษา 

๑๑. การรับรองต่างๆให้ถือปฏิบัติตามปกติประเพณีตามความเหมาะสม โดยระมัดระวังมิให้มีการรับรองใน
ลักษณะที่เป็นการตอบแทนหรือจูงใจเพ่ือให้ได้รับผลตอบแทนสิ่งหนึ่งสิ่งใด 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
ประกาศ  ณ  วันที่ ๓  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

(นาย สนั่น วงษ์ดี) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนผดุงปัญญา 

 
 
 

 


