
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม   อ าเภอเมืองมหาสารคาม  จังหวัดมหาสารคาม   
ที่           /2563                         วันที่   3 สิงหาคม 2563 
เรื่อง    ประกาศแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม    
 
เรียน   ผู้อ านวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม      
 
 ด้วยโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  ได้ก าหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   ในการ
ด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  (Integrite  and  Transparency  Assessment : ITA)  ซึ่งในการประเมิน
ตามกรอบแนวทางดังกล่าว  ก าหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงานแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานและ 
น าองค์กรด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  มีความโปร่งใส  ปราศจากการทุจริต 
 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  จึงได้ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนหลักเมือง
มหาสารคาม   ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  และประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ  
เพ่ือเป็นมาตรฐานแนวทางปฏิบัติ  ส าหรับข้าราชกการและบุคลากรในโรงเรียน   ให้ยึดถือ  และปฏิบัติควบคู่
กับ  กฎ  ระเบียบ  โดยมุ่งมั่นที่จะน าหน่วยงานให้ด าเนินงานตามภารกิจด้วย  ความโปร่งใส  ซื่อสัตย์  สุจริต  
มีคุณธรรม  ปราศจาก  การทุจริต  รายละเอียดตามเอกสารที่แนบ 
 เห็นควร  ด าเนินการ  ดังนี้ 
  ๑.  หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศฯ 
  ๒.  แจ้งคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
  ๓.  ลงในเว็บไซต์ของโรงเรียน 
  ๔.  ขออนุญาตใช้บันทึกข้อความฉบับนี้แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา 
   

         
                               (นางนวรัตน์  อรรคแสง) 

                    ต าแหน่ง ครู  วิทยฐานะ ครูช านาญการพิเศษ    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม    
เรื่อง  เจตจ านงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม      

*************  
 โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้ส าเร็จตามพันธกิจอย่างมี 
ธรรมาภิบาล  โดยให้ความส าคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพ่ือสร้างความ
ศรัทธาเชื่อมั่นแก่สังคมว่า  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม   เป็นองค์กรธรรมาภิบาล 
 ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม   จึงประกาศเจตจ านงในการบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์  สุจริต  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ    ทั้งนี้  
ขอให้บุคลากรทุกคนมุ่งม่ันปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  และปราศจากการ
ทุจริตภายใต้ข้อปฏิบัติ  ดังต่อไปนี้ 
 ๑.  ด้านความโปร่งใส : เปิดเผยข้อมูลการด าเนินงานภารกิจของหน่วยงาน  รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อ 
จัดจ้าง  เปิดโอกาสให้ประชาชน  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  และมีระบบ    
การบริหารจัดการเรื่องร้องเรียนที่ชัดเจน 
 ๒.  ด้านความพร้อมรับผิด : มุ่งม่ันตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างเต็มประสิทธิภาพภายใต้กฎหมายระเบียบ
วิธีการที่ถูกต้อง  รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการบริหารงาน  และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบเพ่ือให้ประชาชน
เกิดความมั่นใจ 
 ๓.  ด้านการปลอดจากการทุจริต : ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่เอ้ือ
ประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือเรียกรับสินบน 
 ๔.  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร : ไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท  และไม่เพิกเฉยที่จะ
ด าเนินการเพ่ือยับยั้งการทุจริตในหน่วยงาน 
 ๕.  ด้านคุณธรรมการท างานในหน่วยงาน : ก าหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนมีความเป็นธรรม
ในการปฏิบัติงาน  อ านวยความยุติธรรมและมีความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  การบริหารจัดการ
งบประมาณ  และการมอบหมายงาน 
 จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่ 3 เดือน สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖3 
 
 
 

                   (นายบุญจันทร์  ยัพราษฎร์) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม    
 
 
 
    



 
 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม    
เรื่อง  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม    

*************  
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว)  พ.ศ.๒๕๕๗ พระราชบัญญัติ

ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ  พ.ศ.๒๕๔๐  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมือง  
ที่ดี  พ.ศ.๒๕๔๖  ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  ระยะที่  ๓  (พ.ศ.๒๕๖๐ – 
๒๕๖๕)  และนโยบายรัฐบาล  ข้อที่  ๑๐  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาล  และการ
ป้องกันการปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ซึ่งได้ก าหนดให้มีการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม  
จริยธรรม  และจิตส านึกในการรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ  และความซื่อสัตย์สุจริต  ควบคู่กับการ
บริหารจัดการภาครัฐที่มีประสิทธิภาพ  เพ่ือป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพ่ือตอบสนองความต้องการพร้อมอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน  
และสร้างความเชื่อมั่นในระบบราชการ 

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม   จึงให้ค ามั่นในการบริหารงาน  ว่าจะบริหารงานและส่งเสริมให้
ข้าราชการ/บุคลากรทางการศึกษา  ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม  มีความโปร่งใส  ปราศจากการทุจริต  โดยมี
แนวทางในการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานเพื่อให้สาธารณชน  ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย  ด าเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส  เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว  ซึ่งประกอบด้วยนโยบาย
และแนวทาง  ดังนี้ 

๑.  ด้านความโปร่งใส  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม      
ได้อย่างสะดวกในช่องทางที่ก าหนด  มีการเปิดเผยข้อมูลที่สามารถตรวจสอบได้  เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานของโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม   ตามความเหมาะสมและมีระบบ
การจัดการเรื่องร้องเรียนที่ดี 

แนวทางปฏิบัติ  ได้แก่ 
๑)  การเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม   เป็นไปอย่างชัดเจน  ถูกต้อง  และ

ครบถ้วน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  ได้โดยสะดวก
และรวดเร็ว 

๒)  การด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  โปร่งใสในทุกข้ันตอนตามที่กฎหมายก าหนด 
๓)  เปิดโอกาสให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการด าเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของโรงเรียน

หลักเมืองมหาสารคาม    ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น  ร่วมวางแผนและจัดท าแผนงาน    ร่วมด าเนินการและ
ร่วมติดตามตรวจสอบการด าเนินงานของหน่วยงาน 

๒.  ด้านความพร้อมรับผิด  ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  มีความมุ่งมั่น  ตั้งใจ  ปฏิบัติ
ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน  โดยค านึงถึงความส าเร็จของงานยึด
หลักคุณธรรมจริยธรรม  โดยค านึงความถูกต้องตามกฎหมาย  จรรยาบรรณวิชาอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นที่
ยอมรับและเชื่อถือจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียที่แสดงถึงความพยายามในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ความสามารถ 



 
แนวปฏิบัติ  ได้แก่ 
๑) ผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม    

มีพฤติกรรมและทัศนคติที่แสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าที่อย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ 
๒)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนให้ถูกต้องตามกฎหมาย  และ

ระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด  กล้าที่จะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตนเอง 
๓)  การก าหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารมีเจตจ านงในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต  

และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด  เพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าการขับเคลื่อนของโรงเรียนหลักเมือง
มหาสารคาม จะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 

๓.  ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  มีการส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากร
ทางการศึกษา  มีจิตส านึกด้านคุณธรรม  และการต่อต้านการทุจริต  คอร์รัปชั่น  ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับ    
การเสนอเงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ  เพ่ือให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน  กลุ่มหรือพวกพ้อง 

แนวปฏิบัติ  ได้แก่ 
๑)  สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในโรงเรียน     

มิใหม้ีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าที่  เช่น  การเรียกรับเงิน  สิ่งของ  หรือผลประโยชน์ใด ๆ  จากผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย  เพ่ือแลกกับการปฏิบัติงานของตนเอง  หรือการปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าที่  การใช้
ต าแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็นธรรม  เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง  พวกพ้องของตนและ/หรือผู้อ่ืนผู้ใด 

๒)  ก าหนดแนวปฏิบัติ  กรณีการรับหรือให้ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อ่ืนใดเพ่ือป้องกันการกระท าผิด
กฎหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์  และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 

๔.  วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  มีการปฏิบัติราชการตามภารกิจของโรงเรียนหลักเมือง
มหาสารคาม  ที่ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม  จรรยาวชิาชีพ  และมีระบบการต่อต้าน
การทุจริตอย่างมีประสิทธิภาพ  ละอายที่จะกระท าการทุจริตคอร์รัปชั่น 

แนวทางปฏิบัติ  ได้แก่ 
๑)  ส่งเสริมการตรวจสอบการบริหารงาน  เพื่อติดตามและตรวจสอบการด าเนินงานของโรงเรียนหลัก

เมืองมหาสารคาม   ให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและมีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
๒)  ปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้

ได้  ซึ่งถือเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในส านักงาน 
๓)  ก าหนดและจัดท าแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน 
๕.  คุณธรรมการท างานในหน่วยงาน  การมีระบบการบริหารงานของโรงเรียนหลักเมือง

มหาสารคาม     ที่ดียึดระบบคุณธรรมโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม  โรงเรียนหลัก
เมืองมหาสารคาม   มีการใช้จ่ายงบประมาณเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและตรงตามวัตถุประสงค์
การใช้จ่ายงบประมาณ 

แนวทางปฏิบัติ  ได้แก่ 
๑)  ให้ความส าคัญกับการปฏิบัติงาน  โดยให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจน  ปฏิบัติงาน

ตามคู่มือหรือมาตรบานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ  และจะต้องเป็นการปฏิบัติงานอย่างเป็นธรรม
และเท่าเทียมกัน 

๒)  มุง่เน้นการบริหารงานและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบ  มีคุณธรรม  การมีส่วนร่วม
และตรวจสอบได้ 

๓)  ให้ความส าคัญกับการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ  โดยยึดหลักความคุ้มค่าและตรวจสอบ
ได้ 



๔)  ให้ความส าคัญกับสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ืออ านวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา  ในโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม    

๖.  ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  การมีช่องทางในการสื่อสารให้ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา  รับทราบ  และให้เกิดความตระหนักถึงความส าคัญถึงการปฏิบัติงานที่มีคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

แนวทางปฏิบัติ  ได้แก่ 
๑)  เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสทั้ง  ๖  ด้าน  

ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตระหนักถึงการน านโยบายไปปฏิบัติ 
๒)  ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนหลักเมือง

มหาสารคาม      มีความรู้  ความเข้าใจ  ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม  น าหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
มาใช้ในการปฏิบัติงานและการด าเนินชีวิต 

๓)  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร  เบาะแสการทุจริต  ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์
ราชการใสสะอาด  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม   และผ่านศูนย์ด ารงธรรม  จังหวัดมหาสารคาม 
 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่  3  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖3 
 
 
 
 
                                                                 (นายบุญจันทร์  ยัพราษฎร์) 
            ผู้อ านวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม    
ว่าด้วย  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ 

โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม    
*************  

 ประมวลจริยธรรมนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนนี้  จัดท าขึ้น  โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ 
 ๑.  เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้างสังกัดโรงเรียนหลัก
เมืองมหาสารคาม ที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 ๒.  ยึดถือเป็นหลักการและแนวปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอของข้าราชการ  พนักงานราชการและลูกจ้าง  
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓.  ท าให้เกิดรูปแบบการปฏิบัติอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ือความน่าเชื่อถือ  เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 ๔.  ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างหน่วยงานและข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  ให้ใช้อ านาจ   
ในขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง  ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาต่อหน่วยงาน       
ต่อประชาชน  และต่อสังคม  ตามล าดับ 
 ๕.  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น  รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับหน่วยงานและข้าราชการทุกคน  พึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
 

หมวดที่  ๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ  ๑  ประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม      นี้ เรียกว่า  “ประกาศโรงเรียนหลักเมือง
มหาสารคาม   ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของทางราชการ
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม  พ.ศ. ๒๕63 
 ข้อ  ๒  ประกาศโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม     ว่าด้วย  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเพื่อ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม   พ.ศ. ๒๕63 นี้ 
 “ประมวลจริยธรรมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  ของข้าราชการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม    
 “ข้าราชการ”  หมายถึง  ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  พนักงานราชการ  และลูกจ้าง  ในโรงเรียนหลักเมือง
มหาสารคาม    
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน”  หมายถึง  สถานการณ์หรือการกระท าของบุคคล  (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ  พนักงานบริษัท  ผู้บริหาร)  มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง  จนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในต าแหน่งนั้น  การกระท าดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  ทั้งเจตนา



หรือไม่เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา  จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่งผิดแต่อย่างใด  พฤติกรรมเหล่านี้
เป็นการกระท าความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ที่ต้องค านึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์
ของส่วนรวม)  แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงประโยชน์  ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  หมายถึง  
คณะกรรมการจริยธรรมประจ าโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม    
 ข้อ  ๓  ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม     เป็นผู้รักษาการตามประกาศประมวล
จริยธรรมนี้ 

 
หมวดที่  ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 
 มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนส าหรับข้าราชการใน
โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม    
 ข้อ  ๔  ข้าราชการในโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม ทุกคนมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  
เพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการตามหลักธรรมาภิบาล  
โดยจะต้องยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมโดย 
 ๔.๑  ก าหนดให้ข้าราชการทุกคนต้องปฏิบัติดังนี้ 
  ๑)  ข้าราชการในโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม   ทุกคน  ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน  ตามราชกิจจานุเบกษา  ลงวันที่  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒   
  ๒)  รายงานเรื่องเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
  ๓)  ก าหนดขอบเขตความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐอ่ืน ๆ ที่เข้ามาติดต่องานด้วย  โดยตั้งอยู่บน
ฐานของความเป็นทางการ  เพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกกล่าวหาการให้อภิสิทธิ์พิเศษเฉพาะคน 
  ๔)  แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลประโยชน์ในด้านธุรกิจทั้งในนามของตนเองและในนามของ
ครอบครัว  หลีกเลี่ยงจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจของครอบครัว 
  ๕)  ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่องานอย่างเป็นธรรม  เท่าเทียมกัน  โดยปราศจากความเกรงกลัว
อิทธิพลหรือให้อภิสิทธิ์แก่ผู้อ่ืน 
  ๖)  การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายการป้องกันการทุจริต  
และนโยบายต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  กับการทุจริต  เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
  ๗)  ขอค าปรึกษาผู้บังคับบัญชา  ผู้อ านวยการกลุ่ม  หัวหน้างาน  หากมีข้อสงสัยในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
  ๘)  จงรักภักดีต่อหน่วยงานและมีจิตใจห้าวหาญที่ยึดประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน 

๔.๒  ห้ามข้าราชการทุกคนปฏิบัติในสิ่งต่อไปนี้ 
 ๑)  รับของขวัญทั้งในรูปของเงินและสิ่งของจากผู้ติดต่อ  และการรับของที่ระลึกในกรณีการ

เข้าเยี่ยม  ให้มอบให้หัวหน้าหน่วยงาน 
 ๒)  ห้ามรับรางวัลจากเจ้าหน้าที่รัฐ  ที่มาติดต่องานซึ่งตนเองได้ท าไปโดยหน้าที่ 
 ๓)  ห้ามรับรางวัลจากผู้ใด  ในการละเว้นการกระท าตามหน้าที่ของตน  ซึ่งควรต้องกระท า

ตามหน้าที่ 
 ๔)  ห้ามรับรางวัลใด ๆ ที่เป็นการแสดงหรือการโน้มน้าวให้ละเว้นการเลือกไม่ปฏิบัติต่อ

บุคคลใดที่เกิดจากการกระท าหน้าที่ของตนเอง 
 



 ๕)  ห้ามกระท าโดยการจงใจหรือตั้งใจในการแก้ไขหรือกรอกข้อความท าให้เกิดความ
ผิดพลาดของข้อความในเอกสารการท างาน 

 ๖)  ห้ามรับเชิญงานเลี้ยงหรือห้ามการรับเชิญไปรับประทานอาหารจากผู้ที่มาติดต่องานด้วย  
เพ่ือป้องกันการถูกกล่าวหา 

 ๗)  ห้ามรับของขวัญจากผู้ใดที่มาติดต่องานด้วย  เข้ามาเก่ียวข้องในการจัดเลี้ยงที่ตน
ด าเนินการอยู่ 

 ๙)  ห้ามรับจ้างหรือรับค่าตอบแทนการจ้างงานเป็นค่าล่วงเวลา  เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบ
จากผู้มีอ านาจ 

 ๑๐)  ห้ามรับค่าธรรมเนียม  ค่าบริการจากผู้ใด  จากการให้บริการตามหน้าที่ของตนเอง 
 ๑๑)  ห้ามรับค่าตอบแทน  หรือค่าชดเชยใด ๆ จากผู้รับสัญญาที่เข้ามารับโครงการใน

หน่วยงาน 
 ๑๒)  ห้ามลงทุนในธุรกิจกับผู้ใด  ที่ติดต่อเกี่ยวข้องงานกับตนเองอยู่ 
 ๑๓)  ห้ามมีผลประโยชน์ร่วมกันกับร้านค้า  เช่นเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการ  เป็นต้น  ใน

การซื้อของก็ห้ามซื้อจากร้านค้าที่มีส่วนได้เสียนี้  ในราคาเท่ากันแต่คุณภาพต่ ากว่า 
 ๑๔)  ห้ามรับค่าตอบแทน (Commission)  หรือเงินส่วนแบ่งโดยทุจริต  จากผู้รับสัญญาที่

เกิดจากการให้บริการหรือสิ่งของใด ๆ  
 ๑๕)  ห้ามรับข้อเสนอหรือรับบริการโดยไม่คิดเงิน  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ค่าบริการ

ในการตกแต่งสถานที่  จากผู้ใดที่ติดต่องานอยู่ด้วย 
 ๑๖)  ห้ามใช้ความสัมพันธ์เอาอกเอาใจแก่ผู้ใดที่ติดต่องานด้วยจนเกิดเหตุอันควรด้วยการ

ปฏิบัติในเชิงให้อภิสิทธิ์  หรือชอบพอเป็นพิเศษ 
 ๑๗)  ห้ามรับค่าตั๋วชมฟุตบอล  ภาพยนตร์หรืออ่ืน ๆ จากผู้รับสัญญาของหน่วยงาน 
 ๑๘)  ห้ามจัดประชุมอย่างเป็นทางการหรือเพ่ือจัดการต่อรองกับผู้รับสัญญาในสถานที่ของ

หน่วยงาน  หรือใช้สถานที่ท างานของผู้รับสัญญา  เว้นแต่มีเหตุผลที่จ าเป็นต้องท าเช่นนั้น 
 ๑๙)  ห้ามไปหา  เยี่ยมเยียนสถานที่ท างานหรือบ้านของผู้รับสัญญาที่ติดต่องานกันอยู่  
 ๒๐)  ห้ามรับเงินกู้ยืมไม่ว่าโดยมีประกันหรือไม่มีประกันจากผู้รับสัญญาที่ติดต่องานด้วย 
 ๒๑)  ห้ามไม่ให้รับค่าใช้จ่ายส่วนตัวใด ๆ จากผู้รับสัญญา 
 ๒๒)  ห้ามให้ผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาแทรกแซงการท างานตามหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
 ๒๓)  ห้ามท าลายหรือสร้างความเสื่อมเสียแก่หน่วยงาน  เช่น  ให้ค าชี้แนะแก่ผู้รับสัญญา

ในทางท่ีตักตวงประโยชน์หรือชี้แนะช่องโหว่ในสัญญาให้ผู้รับสัญญา  ทั้งนี้ไม่ว่าจะได้รับรางวัลตอบแทนหรือไม่
ได้รับรางวัลตอบแทนก็ตาม   

 ๒๔)  ห้ามใช้เวลาราชการไปดูแลธุรกิจส่วนตัว 
 ๒๕)  ห้ามเวลาราชการ  เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานแสวงหา

ประโยชน์ส่วนตัว  ด้วยการตดิต่อซื้อขายสินค้า 
 ๒๖)  ห้ามน าข้อมูลลับของหน่วยงานไปเปิดเผย  เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูป

ของเงินหรือประโยชน์อื่นใด  หรือน าข้อมูลไปเปิดเผยญาติหรือพวกพ้อง  และแสวงหาประโยชน์จากข้อมูล
เหล่านั้น  เช่น  ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  เป็นต้น 

 ๒๗)  ห้ามน าทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น  เช่น  การน า
รถยนต์ของราชการไปใช้ส่วนตัว 

 
 



 ๒๘)  ห้ามเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
 ๒๙)  ห้ามท าหลักฐานการไปราชการเป็นเท็จ 
 ๓๐)  ห้ามรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จใน

การตรวจรับพัสดุหรือการจ้างทุกกรณี 
 ๓๑)  ห้ามหน่วยงานซื้อของที่คุณภาพต่ าหรือปริมาณต่ า  ราคาสูง 
 ๓๒)  ห้ามหน่วยงานซื้อของในราคาแพงกว่าปกติ  หรือแพงกว่าท้องตลาด 
 

หมวด  ๓ 
ส่วนที ่ ๑ 

กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ข้อ  ๕  ให้โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม   มีหน้าที่ควบคุม  ก ากับให้มีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

 ๑)  ประชุม  สัมมนาเพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันเพ่ือไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแก่
ข้าราชการ 

 ๒)  ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หรือระเบียบ  เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓)  ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี  และ

ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
 ๔)  ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  มิให้ถูกกลั่น

แกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  อันมีประโยชน์ต่อการแต่งตั้งโยกย้าย  เลื่อนขั้นเงินเดือน  การแต่งตั้ง
กรรมการสอบสวนวินัย  หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น  เว้นแต่  จะได้รับความเป็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

 ๕)  อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 
ข้อ  ๖  ให้โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม     แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการขั้นเพ่ือ

ควบคุม  ก ากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
คณะกรรมการการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

ประกอบด้วย 
 ๑)  ผู้อ านวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม   ก ากับดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล  

เป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรม 
 ๒)  หัวหน้ากลุ่มการบริหารงานทุกกลุ่ม  เป็น  คณะกรรมการ 
 ๓)  นิติกร  เป็น  คณะกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ประกอบด้วย

ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 
ข้อ  ๗  คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  มี

อ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
 ๑)  ควบคุม  ก ากับ  ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม  เกี่ยวกับ

การปฏิบัติเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนนี้  ในโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม    
 



 ๒)  สอดส่องดแูลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีที่มีข้อสังเกตหรือมีข้อ
ร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ให้ส่งเรื่องให้
ผู้อ านวยการโรงเรียนโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม   เพ่ือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเร็ว 

๓)  ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรม มอบหมายมีอ านาจหน้าที่   
ขอให้กระทรวง  ทบวง  กรม  หน่วยงาน  รัฐวิสาหกิจ  หนว่ยงานอื่นของรัฐ  หรือห้างหุ้นส่วน  บริษัท  ชี้แจง  
ข้อเท็จจริง  ส่งเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด  มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีสอบสวน 

๔)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  อย่างตรงไปตรงมา  มิให้ 
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
  การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้
บังคับโดยอนุโลม 
 

ส่วนที่  ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 ข้อ  ๘  การฝ่าฝืนมาตรฐานประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ตามความในหมวด  ๒  เป็นความผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย  พระราบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๔๗  หรือ
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ  พ.ศ.๒๕๓๗  ให้บังคับบัญชาพิจารณา
ด าเนินการทางวินัยตามควรแต่กรณี 

 
หมวด  ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 
 ข้อ  ๙  การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือ
ด าเนินการที่ถูกต้อง  หรือตักเตือน  หรือน าไปประกอบการพิจารณา  ในการเข้าสู่ต าแหน่ง  การพ้นจาก
ต าแหน่ง  หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
 ข้อ  ๑๐  การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่  ให้
พิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืน  ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ  ความส าคัญและระดับต าแหน่ง
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน  อายุ  ประวัติ  และความประพฤติในอดีต  สภาพแวดล้อมแห่ง
กรณี  ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนและเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 
 
 ทัง้นี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  ประกาศ  ณ  วันที่ 3  เดือน สิงหาคม  พ.ศ.๒๕๖3 
 
 
 

                      (นายบุญจันทร์  ยัพราษฎร์) 
                ผู้อ านวยการโรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม      
หมายเหตุ 
 ๑.  ข่าวงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 


