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ส่วนที่ 1 
บทน า 

 

1. หลักการและเหตุผล  
 การมีผลประโยชน์ทับซ้อนถือเป็นการทุจริตคอร์รัปช่ันประเภทหนึ่ง เพราะเป็นการแสวงหา ประโยชน์
ส่วนบุคคลโดยการละเมิดต่อกฎหมายหรือจริยธรรมด้วยการใช้อ านาจในต าแหน่งหน้าท่ีไปแทรกแซง การใช้ดุลย
พินิจในกระบวนการตัดสินใจของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ จนท าให้เกิดการละท้ิงคุณธรรมในการปฏิบัติหน้าท่ีสาธารณะ 
ขาดความเป็นอิสระ ความเป็นกลาง และความเป็นธรรม จนส่งผลกระทบต่อประโยชน์สาธารณะของส่วนรวม 
และท าให้ผลประโยชน์หลักขององค์กร หน่วยงาน สถาบันและสังคมต้องสูญเสียไป โดยผลประโยชน์ท่ีสูญเสียไป
อาจอยู่ในรูปของผลประโยชน์ทางการเงิน คุณภาพการให้บริการ ความเป็นธรรมในสังคม รวมถึงคุณค่าอื่น ๆ 
ตลอดจนโอกาสในอนาคตต้ังแต่ระดับองค์กรจนถึงระดับสังคม อย่างไรก็ตามท่ามกลางผู้ท่ีจงใจกระท าความผิด 
ยังพบผู้กระท าความผิดโดยไม่เจตนาหรือไม่มีความรู้ในเรื่องดังกล่าวอีกเป็นจ านวนมาก จนน าไปสู่การถูกกล่าวหา
ร้องเรียนเรื่องทุจริตหรือถูกลงโทษทางอาญา ผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม (Conflict of interest : COI) เป็นประเด็นปัญหาทางการบริหารภาครัฐในปัจจุบัน
ท่ีเป็นบ่อเกิดของปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในระดับท่ีรุนแรงขึ้น และยังสะท้อนปัญหาการขาดหลักธรรมาภิ
บาลและเป็นอุปสรรคต่อการพัฒนาประเทศ อีกด้วย  
 ประเภทของความเส่ียงแบ่งออกเป็น 4 ด้านดังนี้  
  1. ความเส่ียงด้านกลยุทธ์ (StrategicRisk: S) หมายถึง ความเส่ียงเกี่ยวกับการบรรลุเป้าหมาย
และพันธกิจในภาพรวมท่ีเกิดจากเปล่ียนแปลงของสถานการณ์และเหตุการณ์ภายนอกท่ีส่งผลต่อกลยุทธ์ท่ี
ก าหนดไว้และการปฏิบัติตามแผนกลยุทธ์ไม่เหมาะสมรวมถึงความไม่สอดคล้องกันระหว่างนโยบายเป้าหมายกล
ยุทธ์โครงสร้างองค์กรภาวการณ์แข่งขันทรัพยากรและสภาพแวดล้อมอันส่งผลกระทบต่อวัตถุประสงค์หรือ
เป้าหมายขององค์กร  
  2.  ความเส่ียงด้านการด าเนินงาน (Operational Risk:  O) เกี่ยวข้องกับประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลหรือผลการปฏิบัติงานโดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากระบบงานภายในของ
องค์กร/กระบวนการเทคโนโลยีหรือนวัตกรรมท่ีใช้/บุคลากร/ความเพียงพอของข้อมูลส่งผลต่อประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลในการด าเนินโครงการ  
  3. ความเส่ียงด้านการเงิน (Financial Risk: F) เป็นความเส่ียงเกี่ยวกับการบริหารงบประมาณ
และการเงินเช่นการบริหารการเงินท่ีไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมท าให้ขาดประสิทธิภาพและไม่ทันต่อสถานการณ์หรือ
เป็นความเส่ียงท่ีเกี่ยวข้องกับการเงินขององค์การเช่นการประมาณการงบประมาณไม่เพียงพอและไม่สอดคล้อง
กับขั้นตอนการด าเนินการเป็นต้นเนื่องจากขาดการจัดหาข้อมูลการวิเคราะห์การวางแผนการควบคุมและการ
จัดท ารายงานเพื่อน ามาใช้ในการบริหารงบประมาณและการเงินดังกล่าว  
  4. ความเส่ียงด้านการปฏิบัติตามกฎหมาย/กฎระเบียบ (Compliance Risk: C) เกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติตามกฎระเบียบต่างๆโดยความเส่ียงท่ีอาจเกิดขึ้นเป็นความเส่ียงเนื่องจากความไม่ชัดเจนความไม่



ทันสมัยหรือความไม่ครอบคลุมของกฎหมายกฎระเบียบข้อบังคับต่างๆรวมถึงการท านิติกรรมสัญญาการร่าง

สัญญาท่ีไม่ครอบคลุมการด าเนินงานสาเหตุของการเกิดความเส่ียงอาจเกิดจากปัจจัยหลัก 2 ปัจจัยคือ 
   1) ปัจจัยภายในเช่นนโยบายของผู้บริหารความซื่อสัตย์จริยธรรมคุณภาพของบุคลากร
และ การเปล่ียนแปลงระบบงานความเช่ือถือได้ของระบบสารสนเทศการเปล่ียนแปลงผู้บริหารและเจ้าหน้าท่ี
บ่อยครั้งการควบคุมก ากับดูแลไม่ท่ัวถึงและการไม่ปฏิบัติตามกฎหมายระเบียบหรือข้อบังคับของหน่วยงาน เป็น
ต้น  
   2) ปัจจัยภายนอกเช่นกฎหมายระเบียบข้อบังคับของทางราชการการเปล่ียนแปลงทาง  
เทคโนโลยีหรอืสภาพการแขง่ขนัสภาวะแวดลอ้มทัง้ทางเศรษฐกิจและการเมือง เป็นตน้ 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง สภาวการณ์หรือข้อเท็จจริงท่ีบุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองข้าราชการ
พนักงานบริษัทหรือผู้บริหารซึ่งมีอ านาจหน้าท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐปฏิบัติหน้าท่ีในต าแหน่งหน้าท่ีท่ีบุคคลนั้น
รับผิดชอบอยู่และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวมซึ่งการกระท านั้นอาจจะเกิดขึ้นอย่างรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวท้ัง
เจตนาและไม่เจตนาและมีรูปแบบท่ีหลากหลายไม่จ ากัดอยู่ในรูปของตัวเงินหรือทรัพย์สินเท่านั้นแต่รวมถึง
ผลประโยชน์อื่นๆท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สินก็ได้อาทิการแต่งต้ังพรรคพวกเข้าไปด ารงต าแหน่งในองค์กร
ต่างๆท้ังในหน่วยงานราชการรัฐวิสาหกิจและบริษัทจ ากัดหรือการท่ีบุคคลผู้มีอ านาจหน้าท่ีตัดสินใจให้ญาติพี่น้อง
หรือบริษัทท่ีตนมีส่วนได้ส่วนเสียได้รับสัมปทานหรือผลประโยชน์จากทางราชการโดยมิชอบส่งผลให้บุคคลนั้น
ขาดการตัดสินใจท่ีเท่ียงธรรมเนื่องจากยึดผลประโยชน์ส่วนตนเป็นหลักผลเสียจึงเกิดขึ้นกับประเทศชาติการ
กระท าแบบนี้เป็นการกระท าท่ีผิดทางจริยธรรมและจรรยาบรรณ  
 การวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง กระบวนการวิเคราะห์ความเส่ียงท่ี
เป็นระบบในการบริหารปัจจัยและควบคุมกระบวนการปฏิบัติงานเพื่อลดมูลเหตุของโอกาส ท่ีจะท าให้เกิดความ
เสียหายจากการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน หรือความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและ
ผลประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ อันเกี่ยวเนื่องเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดกับการทุจริต กล่าวคือ ยิ่งมีสถานการณ์หรือ
สภาวการณ์ของการขัดกันของผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม มากเท่าใด ก็ยิ่งมีโอกาสก่อให้เกิด
หรือน าไปสู่การทุจริตมากเท่านั้น อาจเป็นเหตุท าให้  
 1. การปฏิบัติราชการตามอ านาจหน้าท่ีของข้าราชการเป็นไปในลักษณะท่ีขาดหรือมีความรับผิดชอบไม่
เพียงพอ  
 2. การปฏิบัติหน้าท่ีไปในทางท่ีท่าให้ประชาชนขาดความเช่ือถือในความมีคุณธรรมความมีจริยธรรม  
 3. การปฏิบัติหน้าท่ีโดยการขาดการค านึงถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และการยึด
มั่นในหลักธรรมาภิบาล  
 พร้อมกันนี้ ยังสามารถก าหนดมาตรการแนวทางการป้องกัน ยับย้ังการทุจริต ปิดโอกาสการทุจริต และ
เพื่อก าหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ การกระท าผิดวินัยของ
เจ้าหน้าท่ีรัฐท่ีเป็นปัญหาส าคัญและพบบ่อยอีกด้วย  
 
 



2. วัตถุประสงค์  
 1. เพื่อสร้างสืบทอดวัฒนธรรมสุจริตและแสดงเจตจ านงสุจริตในการบริหารราชการให้เกิดความคิด
แยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
 2. เพื่อแสดงความมุ่งมั่นในการบริหารราชการโดยใช้หลักธรรมาภิบาล  
 3. เพื่อตรวจสอบการบริหารงานและการปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าท่ีรัฐไม่ให้เกิดการแสวงหา
ผลประโยชน์ส่วนตัวในต าแหน่งหน้าท่ีอันมิควรได้โดยชอบตามกฎหมายให้ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรมเป็น
แบบอย่างท่ีดียืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้องเป็นธรรมถูกกฎหมายโปร่งใสและตรวจสอบได้  
 4. เพื่อสร้างความเช่ือมั่นศรัทธาต่อการบริหารราชการแผ่นดินแก่ผู้รับบริการผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและ

ประชาชน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ส่วนที่ 2 
การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
1. การวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 
Interest)  
 การวิเคราะห์ความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน เป็นการวิเคราะห์ระดับโอกาสท่ีจะเกิดผลกระทบของ
ความเส่ียงต่างๆ เพื่อประเมินโอกาสและผลกระทบของความเส่ียง  และด าเนินการวิเคราะห์ และจัดล าดับ    
ความเส่ียง  
 โดยการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้  
  1) การพิจารณากระบวนงานท่ีมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

- กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้เงินและมีช่องทางท่ีจะท าประโยชน์ให้แก่ตนเอง และ
พวกพ้อง  
-  กระบวนงานท่ีเกี่ยวข้องกับการใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีซึ่งมีโอกาสใช้อย่างไม่

 เหมาะสมคือ มีการเอื้อประโยชน์หรือให้ความช่วยเหลือพวกพ้องการกีดกันการสร้าง
อุปสรรค  
- กระบวนงานท่ีมีช่องทางเรียกร้องหรือรับผลประโยชน์จากผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องซึ่งส่งผล

ทางลบต่อผู้อื่นท่ีเกี่ยวข้อง  
  2) โดยมีกระบวนงานท่ีเข้าข่ายมีโอกาสเส่ียงต่อการทุจริตหรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  

- การรับ  
- จ่ายเงิน  
- การบันทึกบัญชีรับ  
- จ่าย/ การจัดท าบัญชีทางการเงิน  
- การจัดซื้อจัดจ้างและการจ้างบริการ  
- การก าหนดคุณลักษณะวัสดุครุภัณฑ์การก าหนดคุณสมบัติผู้ท่ีจะเข้าประมูลหรือขาย

สินค้า  
- การตรวจรับวัสดุครุภัณฑ์  
- การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีไม่เป็นไปตามข้ันตอนและระเบียบการจัดซื้อจัดจ้าง  
- การคัดเลือกบุคคลเข้ารับราชการ  
- การจัดหาพัสดุ  
- การจัดท าโครงการฝึกอบรมศึกษาดูงานประชุมและสัมมนา  
- การเบิกค่าตอบแทน  
- การใช้รถไปราชการ  



- ฯลฯ  
  3) ความเสียหายท่ีจะเกิดขึ้นหากไม่มีการป้องกันท่ีเหมาะสม  

- สูญเสียงบประมาณ  
- เปิดช่องทางให้เจ้าหน้าท่ีใช้อ านาจหน้าท าให้ผู้ปฏิบัติใช้โอกาสกระท าผิดในทางมิชอบ 

ด้วยหน้าท่ี  
- เสียช่ือเสียงและความน่าเช่ือถือของหน่วยงาน  

 4) แนวทางการป้องความเส่ียงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  
  (1) การเสริมสร้างจิตส านึกให้บุคลากรของโรงเรียนวัดอุเบกขารามรังเกียจการทุจริต
ทุกรูปแบบ เช่น  
  - การส่งเสริมการปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการครู  
  - เผยแพร่ค่านิยมสร้างสรรค์ให้แก่ข้าราชการครู  
  - จัดโครงการฝึกอบรมด้านคุณธรรมจริยธรรมให้กับข้าราชการครู  
  - การส่งเสริมให้ผู้บังคับบัญชาเป็นตัวอย่างท่ีดี  
  (2) การป้องกันเหตุการณ์หรือพฤติกรรมท่ีอาจเป็นภัยต่อหน่วยงาน เช่น  
  - การแจ้งเวียนหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารงานบุคคลท่ีโปร่งใสและเป็นธรรม  
  - การเผยแพร่หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด  
  - การตรวจสอบติดตามประเมินผลและรายงานผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
    อย่างสม่ าเสมอและต่อเนื่อง  
  - จัดช่องทางการร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบ 

 

2. ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน (Risk Assessment for Conflict of 

Interest) 
 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2
ปีงบประมาณ 2564 ได้มีการวิเคราะห์และจัดล าดับความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อนในปีงบประมาณ 2564 
พบกระบวนงานท่ีเข้าข่ายโอกาสเส่ียงต่อการทุจริต หรือท่ีอาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ดังนี้ 

  

ผลการวิเคราะห์ความเส่ียงและจัดล าดับความส าคัญของความเส่ียงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน 

ผลการวิเคราะห์ความเสี่ยงด้านผลประโยชน์ทับซ้อน จัดล าดับความส าคัญของความเสี่ยง 
การใช้เวลาราชการท างานส่วนตน ล าดับ(1) = 4 ปานกลาง 
การใช้กระแสไฟฟ้าของ โรงเรียนชาร์ตอุปกรณ์ไฟฟ้า
ส่วนตัว 

ล าดับ(2) = 1 ต่ า 

การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ของโรงเรียนส่วนตน ล าดับ(3) = 2 ต่ า 



ส่วนที่ 3 
การด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

 
แนวทางการด าเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต หรือการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนวัดอุเบกขาราม  
 ตามท่ีโรงเรียนวัดอุเบกขาราม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
ปีงบประมาณ 2564 พบความสัมพันธ์ระหว่างโอกาสท่ีจะเกิดความเส่ียงและผลกระทบของความเส่ียงต่อ
กิจกรรม หรือภารกิจของหน่วยงานว่าก่อให้เกิดระดับของความเส่ียง โดยได้เรียงล าตามดังในตาราง 

ล าดับ ปัจจัยความเสี่ยงในการเกิดการทุจริต โอกาส ผลกระทบ 
ระดับความ

เสี่ยง 
ล าดับความ

เสี่ยง 
1 การใช้เวลาราชการท างานส่วนตน 2 2 4 (1) 

2 
การใช้กระแสไฟฟ้าของ โรงเรียนชาร์ต
อุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัว 

1 1 1 (2) 

3 การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ของโรงเรียนส่วนตน 2 1 2 (3) 
 

 โรงเรียนวัดอุเบกขาราม สังกัดส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาก าแพงเพชร เขต 2 
ปีงบประมาณ 2565 จึงได้วางแผนแนวทางการด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริต หรือการขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนวัดอุเบกขาราม ดังนี้ 
 1. การใช้เวลาราชการท างานส่วนตน 
  โรงเรียนวัดอุเบกขารามวางแผนแนวทางการด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริตราด้าน
การใช้เวลาราชการท างานส่วนตน โดยด าเนินโครงการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและธรรมาภิบาลโรงเรียน 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อให้บุคลากรในโรงเรียนเกิดความตระหนักรู้ในการป้องกันการทุจริต           
มีค่านิยมร่วมต้านทุจริต มีจิตส านึกสาธารณะ เสริมสร้างจิตส านึก และสามารถแยกแยะระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ท้ังยังก าหนดมาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและมาตรการ กลไก การ
ป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 2. การใช้กระแสไฟฟ้าของ โรงเรียนชาร์ตอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัว 
  โรงเรียนวัดอุเบกขารามวางแผนแนวทางการด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริตราด้าน
การใช้กระแสไฟฟ้าของ โรงเรียนชาร์ตอุปกรณ์ไฟฟ้าส่วนตัว โดยการก าหนดมาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย มาตรการกลไกการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และ
มาตรการประหยัดพลังงาน 
 
 



 3. การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ของโรงเรียนส่วนตน 
  โรงเรียนวัดอุเบกขารามวางแผนแนวทางการด าเนินการเพื่อจัดการความเส่ียงการทุจริตราด้าน
การใช้วัสดุ อุปกรณ์ ของโรงเรียนส่วนตน โดยการก าหนดมาตรการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาตรการ 
กลไก การป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม และมาตรการใช้วัสดุอุปกรณ์ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ประกาศโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

เร่ือง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน กับผลประโยชน์ส่วนรวม  

ของโรงเรียนวัดอุเบกขาราม 

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

  ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ.2560 – 2564)        
มีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง โดยประชาชนไทยต้องก้าวข้าม ค่านิยม 
อุปถัมภ์และความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานโรงเรียนบ้านวัดอุเบกขาราม 
เป็นไปด้วยความโปร่งใสตรวจสอบได้ทุกขั้นตอนเปิดเผย และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมทั้งได้รับความ
ไว้วางใจและความเช่ือมั่นจากประชาชนจึงได้กำหนดมาตรการในการป้องกันการขัดกัน ระหว่างผลประโยชน์ส่วน
ตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนบ้านวัดอุเบกขาราม ให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เพื่อป้องกันการทุจริต
และประพฤติมิชอบ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครอง ประโยชน์ของรัฐ  
 เพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โรงเรียนบ้านวัดอุเบกขา
ราม จึงขอประกาศใช้มาตรการดังกล่าว เพื่อให้ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังลูกจ้าง ของ
โรงเรียนบ้านวัดอุเบกขารามยืดถือปฏิบัติ อย่างเคร่งครัด ดังมาตรการแนบท้ายประกาศนี้  

 
 
 

ประกาศ ณ วันท่ี 1 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2563 
 
 
 
 

นายยุทธนา  หงสไกร 
ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านวัดอุเบกขาราม 

 

 

 

 



มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
โรงเรียนบ้านวดัอุเบกขาราม 

…………………………………………………………… 
 การขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of interest) คือ การตัดสินใจท่ีถูกแทรกแซงด้วยผลประโยชน์ 
ส่วนตนหรือพวกพ้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์ส่วนตน โดยทำให้ผลประโยชน์ของสังคมส่วนใหญ่ต้องเสียไป หรือ
เรียกว่า“การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม หรือผลประโยชน์
ทับซ้อน”ซึ่งการกระทำดังกล่าวเป็นเรื่องท่ีเกี่ยวกับการฝ่าฝืนจริยธรรมถือว่าเป็น การทุจริต ประพฤติมิชอบท่ีมัก
เกิดขึ้นในหน่วยงานราชการของประเทศไทยโดยเฉพาะปัจจุบันสถานการณ์ การทุจริตได้มีการเปล่ียนแปลงอย่าง
รวดเร็วและต่อเนื่องทำให้มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ ปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับปัญหา
และสถานการณ์ท่ีเผชิญอยู่หรือกำลังเปล่ียนแปลงไป ดังนั้น หน่วยงานทุกภาคส่วนจึงจำเป็นต้องร่วมมือกัน
ต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้มีมาตรฐานความโปร่งใส เทียบเท่าสากล โรงเรียนบ้านวัดอุเบกขารามจึงได้
ตระหนักและเห็นความสำคัญต่อการ ป้องกันการทุจริตในองค์กร ดังท่ียุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ประกาศ คณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.2543 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไร
ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 และ ตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ
หน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้วางมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเอาไว้ 
ดังนั้น โรงเรียนบ้านวัดอุเบกขาราม จึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันมิให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้  
 

การปฏิบัติตนในระหว่างท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่า 
ด้วย การป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2561 ดังนี้  
 1. เจ้าพนักงานของรัฐ (เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรง
ตำแหน่งในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ ป.ป.ช.) ต้องปฏิบัติ ดังนี้  
  1.1 ไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีทำกับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าพนักงานของรัฐ ผู้
นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอำนาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกำกับ ดูแล ควบคุม 
ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี  

  1.2 ไม่เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐ 
ท่ีเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งอำนาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม ใน
การกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือดำเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจำกัดหรือ บริษัทมหาชน จำกัด 
ไม่เกินจำนวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด โดยต้องดำเนินการไม่ให้ลักษณะดังกล่าวภายใน สามสิบวันนับแต่
วันท่ีเข้าดำรงตำแหน่ง  



  1.3 ไม่รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือราชการ 
ส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วน หรือบริษัทท่ีรับ 
สัมปทาน หรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ในฐานท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งมีอ านาจไม่ว่าโดยตรง 
หรือโดยอ้อมในการ ก ากับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือด าเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท จ ากัดหรือ 
บริษัทมหาชน จ ากัด ไม่เกิน จ านวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด โดยต้องด าเนินการไม่ให้มีลักษณะ ดังกล่าว 
ภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีเข้าด ารงต าแหน่ง 
  1.4 ไม่เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือลูกจ้างในธุรกจิ 
ของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การก ากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น 
สังกัด หรือปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้น 
อาจขัดหรือ แย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระ 
  1.5 ไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจค านวณเป็นเงินได้จากผู้ใดนอกเหนือจาก 
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง 
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจ านวนท่ี 
คณะกรรมการ ป.ป.ช. ก าหนด และให้รวมถึงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น 
พนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วย แต่ไม่ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากบุพการี 
ผู้สืบสันดาน หรือญาติท่ีให้ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูป 
 2. คู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสด้วย 
ต้องปฏิบัติตามข้อ 1 (1.1 – 1.4) เช่นเดียวกัน เว้นแต่เป็นกรณีท่ีคู่สมรสนั้นด าเนินการอยู่ก่อนท่ีเจ้าพนักงาน ของ
รัฐจะเข้าด ารงต าแหน่ง 
 

การปฏิบัติตนในระหว่างท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการ
เรี่ยไร ของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2544 ดังนี้  
 กรณีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีได้รับอนุญาตจาก คณะกรรมการ 
ควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่กระทำการ ดังต่อไปนี้  
 1. ใช้หรือแสดงตำแหน่งหน้าท่ีให้ปรากฏในการดำเนินการเรี่ยไรไม่ว่าเป็นโฆษณาด้วยส่ิงพิมพ์ ตาม
กฎหมายว่าด้วยการพิมพ์หรือส่ืออย่างอื่นหรือด้วยวิธีการอื่นใด  

 2. ใช้คำส่ังขอร้องหรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลใดช่วยทำการเรี่ยไรให้หรือกระทำ ในลักษณะ
ให้ผู้นั้นอยู่ในภาวะจำยอม ไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเล่ียงท่ีจะไม่ช่วยทำการเรี่ยไรไม่ว่าทางตรง หรือทางอ้อม 
ท้ังนี้ ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา รวมท้ังลูกจ้างในโรง เรียนบ้านวัดอุเบกขาราม ยึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หากผู้ใดกระทำการอันเป็นการฝ่าฝืน มาตรการดังกล่าว ให้ถือว่าเป็น 
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าท่ีราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม  

………………………………………………………… 


