
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โรงเรียนศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 



 
 

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย 
 
 
 
 



 
 

คำนำ 

 
โรงเรียนศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาสุโขทัย  

ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจจะเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน โดยวิเคราะห์ความเสี่ยง
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ตามมาตรฐาน COSO (The committee of Sponsoring 
Organizations of the Tread Way Commission) เพื่อกำหนดมาตรการสำคัญเร่งด่วน เชิงรุกในการป้องกันการ
ทุจริต การบริหารงานท่ีโปร่งใสตรวจสอบได้ และการแก้ไขปัญหาการกระทำผิดวินัยของครู  และบุคลากรทางการ
ศึกษาที่เป็นปัญหาสำคัญและพบบ่อย นอกจากนี้ ยังนำความเสี่ยงเกี่ยวกับปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับ
ซ้อนที่ได้นี้มากำหนดเป็นคู่มือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  เพื่อบรรลุเป้าหมายตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ 3 (พ.ศ.2561 – 2564) และเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากรใน
สังกัดและผู้ที่สนใจ เพื่อเป็นแนวทางการปฏิบัติให้เกิดความโปร่งใส ยึดประโยชน์ของส่วนรวมและราชการเป็น
สำคัญ 
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บทที่ 1 
ความหมายของ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 

 
ความหมายของ “ผลประโยชน์ทับซ้อน” 
  คำว่า Conflict of Interests มีการใช้คำในภาษาไทยไว้หลายคำเช่น “ผลประโยชน์ทับซ้อน”    
“ผลประโยชน์ขัดกัน” “ผลประโยชน์ขัดแย้ง” หรือ “การขัดกันแห่งผลประโยชน์”  ถ้อยคำนี้ถือเป็นรูปแบบหนึ่ง
ของการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ อันเป็นการกระทำท่ีขัดต่อหลังคุณธรรม จริยธรรมและหลักการบริหารกิจการ
บ้านเมืองที่ดี (Good Governance) โดยทั่วไป เรื่องผลประโยชน์ทับซ้อน จึงหมายถึง “ความทับซ้อน” ระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตน และผลประโยชน์สาธารณะที่มีผลต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ กล่าวคือ เป็น
สถานการณ์ที่เจ้าหน้าที่ของรัฐมีผลประโยชน์ส่วนตนอยู่และได้ใช้อิทธิพลในอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ
เพื่อให้เกิดประโยชน์ส่วนตัว โดยก่อให้เกิดผลเสียต่อผลประโยชน์ส่วนรวม มีหลากหลายรูปแบบ ไม่จำกัดอยู่ในรูป
ของตัวเงิน หรือทรัพย์สินเท่านั้น แต่รวมถึงผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่ในรูปตัวเงินหรือทรัพย์สิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

รูปแบบของผลประโยชน์ทับซ้อน แบ่งออกเป็น 7 รูปแบบ ได้แก่ 
  1.  การรับผลประโยชน์ต่างๆ (Accepting benefits) คือการรับสินบน หรือรับของขวัญหรือ
ผลประโยชน์ในรูปแบบอื่นๆ ท่ีไม่เหมาะสมและมีผลต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ี เช่น หน่วยงานราชการ รับเงิน
บริจาคสร้างสำนักงานจากนักธุรกิจหรือบริษัทธุรกิจที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน การใช้งบประมาณของรัฐเพื่อ
จัดซื้อจัดจ้างแล้วเจ้าหน้าท่ีได้รับของแถมหรือผลประโยชน์อื่นตอบแทน 
  2.  การทำธุรกิจกับตัวเอง (Self - dealing) หรือเป็นคู่สัญญา (Contracts) หมายถึง สถานการณ์ท่ี
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาที่ทำกับหน่วยงานที่ตนสังกัด เช่น กา รใช้ตำแหน่งหน้าที่ที ่ทำให้
หน่วยงานทำสัญญาซื้อสินค้าจากบริษัทของตนเองหรือจ้างบริษัทของตนเองเป็นที่ปรึกษา หรือซื้อท่ีดินของตนเอง
ในการจัดสร้างสำนักงาน 
  3.  การทำงานหลังจากออกจากตำแหน่งสาธารณะหรือหลังเกษียณ (Post - employment) 
หมายถึง  การท่ีบุคลากรออกจากหน่วยงานของรัฐ  และไปทำงานในบริษัทเอกชนท่ีดำเนินธุรกิจประเภทเดียวกับท่ี
ตนเองเคยมีอำนาจควบคุม กำกับ ดูแล 
  4.  การทำงานพิเศษ (Outside employment or moonlighting) เช่น เจ้าหน้าที่ของรัฐตั้งบริษัท
ดำเนินธุรกิจที่เป็นการแข่งขันกับหน่วยงานหรืองค์กรสาธารณะที่ตนสังกัด หรือการรับจ้างเป็นที่ปรึกษาโครงการ
โดยอาศัยตำแหน่งในราชการสร้างความน่าเช่ือถือว่าโครงการของผู้ว่าจ้างจะได้มีปัญหาติดขัดในการพิจารณาจาก
หน่วยงานท่ีตนสงกัดอยู่ 
  5.  การรับรู้ข้อมูลภายใน (Inside information)  หมายถึง สถานการณ์ที่ผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณะ
ใช้ประโยชน์จาการรู้ข้อมูลภายในเพื่อประโยชน์ของตนเอง เช่น ทราบว่าจะมีการตัดถนนไปตรงไหนก็รับไปซื้อท่ีดิน
โดยใส่ช่ือภรรยา หรือทราบว่าจะมีการซื้อท่ีดินเพื่อทำโครงการของรัฐก็รีบไปซื้อท่ีดินเพื่อเก็งกำไรและขายให้กับรัฐ
ในราคาท่ีสูงขึ้น 
  6.  การใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานเพื ่อประโยชน์ของธุรกิจส่วนตัว (Using your employer’s 
property for private advantage) เช่น การนำเครื่องใช้สำนักงานต่างๆกลับไปใช้ที ่บ้าน การนำรถยนต์ใน
ราชการไปใช้เพื่องานส่วนตัว 
  7.  การนำโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกตั้งเพื่อประโยชน์ในทางการเมือง (Pork - belling) เช่น 
การท่ีรัฐมนตรีอนุมัติโครงการของกระทรวงไปลงในพื้นท่ีหรือบ้านเกิดของตนเอง หรือการใช้งบประมาณสาธารณะ
เพื่อการหาเสียงเลือกตั้ง 
 
 
 
 



 
 

  จากรูปแบบประเภทต่างๆ ของปัญหาความขัดแย้งกันในประโยชน์ส่วนตัวและประโยชน์ส่วนรวมจะ
เห็นว่าโอกาสความเป็นไปได้ท่ีจะเกิดปัญหามีสูงมากเพราะปัญหาดังกล่าวมีขอบเขตครอบคลุมพฤติกรรมท่ีเข้าข่าย
ความขัดแย้งอย่างกว้างขวาง ดังนั้น กลไกหรือเครื่องมือส่วนใหญ่ที่ใช้ในการจัดการกับปัญหาความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม คือ การมีหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการทำงานของบุคคล
สาธารณะรวมถึงการมีกฎหมายท่ีสามารถครอบคลุมถึงการกระทำผิดเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนทุกรูปแบบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 2 
กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้อง 

 
 มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมาตรการกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
 1.  พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และ
แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 
  มาตรา 100 ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดดำเนินกิจการดังต่อไปนี้ 
   (1)  เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้ส่วนเสียในสัญญาท่ีทำกับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น  
ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่งมีอำนาจกำกับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือดำเนินคดี 
   (2)  เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐท่ี
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ ่งมีอำนาจกำกับดูแลควบคุมตรวจสอบหรือ
ดำเนินคดี 
   (3)  รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานตากรัฐหน่วยราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือ
ราชการส่วนท้องถิ่นหรอเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐหน่วยงานราชการหน่วยงานของรัฐรัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วน
ท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมหรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นใน
ห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว 
   (4)  เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการที่ปรึกษาตัวแทนพนักงานหรือลูกจ้างในธุรกิจของ
เอกชน ซึ่งอยู่ภายใต้กำกับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือ
ปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้น อาจขัดแย้งต่อ
ประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ทางราชการหรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้
นั้น เจ้าหน้าที่ของรัฐตำแหน่งใดที่ต้องห้ามมิให้ดำเนินกิจการตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการปอ้งกัน
และปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) กำหนดโดยประกาศในราชกิจจานุเบกษาให้นำบทบัญญัติในวรรคหนึ่ง
มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามวรรคสองโดยให้ถือว่าการดำเนินกิจการของคู่สมรสดังกล่าวเป็นการ
ดำเนินกิจการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
  มาตรา 101 ให้นำบทบัญญัติมาตร 100 มาใช้บังคับกับการดำเนินกิจการของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าที่ของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีโดยอนุโลมเว้นแต่การเป็นผู้ถือหุ้นไม่เกิดร้อยละห้าของจำนวนหุ้นทั้งหมดท่ี
จำหน่ายได้ในบริษัทมหาชนจำกัด ซึ่งไม่ใช่บริษัทที่เป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐตามมาตรา 100(2) ที่ได้รับ
อนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ 
 
 



 
 

 
  มาตรา 102 บทบัญญัติมาตรา 100 มิให้นำมาใช้บังคับกับการดำเนินกิจการของเจ้าหน้าท่ีของรัฐซึ่ง
หน่วยงานที่มีอำนาจกำกับดูแลควบคุมหรือตรวจสอบการดำเนินงานของบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัด
มอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่ในบริษัทจำกัดมอบหมายให้ปฏิบัติจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดที่หน่วยงานของรัฐถือ
หุ้นหรือเข้าร่วมทุน 
  มาตรา 103 ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช.กำหนดบทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ที่พ้นจากการเป็น
เจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม 
   มาตรา 103/1 บรรดาความผิดท่ีบัญญัติไว้ในหมวดนี้ ให้ถือเป็นความผิดฐานทุจริตต่อหน้าท่ีหรือ
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าท่ีราชการหรือความผิดต่อตำแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรมตามประมวลกฎหมายอาญาด้วย 
บทลงโทษ 
  มาตรา 122 เจ้าหน้าที่ของงรัฐผู้ใดฝ่าฝืนบทบัญญัติมาตรา 100 มาตรา 101 หรือมาตรา 103 ต้อง
ระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับไม่เกินหกหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับกรณีความผิดมาตรา 100  วรรคสาม 
หากเจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดพิสูจน์ได้ว่าตนมิได้รู้เห็นยินยอมด้วยในการท่ีคู่สมรสของตนดำเนินการตามมาตรา 100 
วรรคหนึ่งให้ถือว่าผู้นั้นไม่มีความผิด 
 2.  ประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเรื่องหลักเกณฑ์การรับทรัพยสิ์น
หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.2543 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 103 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542  คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติจึงกำหนด
หลักเกณฑ์และจำนวนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับจากบุคคลได้โดยธรรมจรรยาไว้ดังนี้ 
   ข้อ 1  ประกาศนี้เรียกว่า “ประการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.2543” 
   ข้อ 2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
   ข้อ 3  ในประกาศนี้ “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่าการ
รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือจากบุคคลที่ให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียม
ประเพณีหรือวัฒนธรรมหรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันในสังคม “ญาติ” หมายความว่าผู้บุพการี ผู้สืบสันดาน 
พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน ลุงป้าน้าอา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส 



 
 

บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม “ประโยชน์อื่นใด” หมายความว่าส่ิงท่ีมีมูลค่าได้แก่การลดราคาการรับความ
บันเทิง การรับนบริการการรับการฝึกอบรมหรือส่ิงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
  ข้อ 4   ห้ามมิให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดจากบุคคลนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอำนาจตาม บทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามท่ีกำหนดไว้ในประกาศนี้ 
  ข้อ 5  เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ดังต่อไปนี้ 
   (1)  รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติ ซึ ่งให้โดยเสน่หาตามจำนวนที่เหมาะสมตาม
ฐานานุรูป 
   (2)  รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติ มีราคาหรือมูลค่าในการรับแต่ละ
บุคคลแต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
   (3)  รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลท่ัวไป 
  ข้อ 6  การับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัวหรอืมี
มูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่มีเหตุผลความจำเป็นที่จำต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี
มิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็นว่าไม่มีเหตุที่จะอนุญาตให้
เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยึดถือทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่ง
มอบหมายทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันที 
  ข้อ 7  การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์หรือมีราคาหรือมีมูลค่า
มากกว่าท่ีกำหนดไว้ในข้อ 5 ซึ่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐได้รับมาแล้วโดยมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี
มิตรภาพหรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคลเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือผู้บริหาร
สูงสุดของหน่วยงานสถาบันหรือองค์กรท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยทันทีท่ีสามารถกระทำได้เพื่อให้วินิจฉัยว่ามี
เหตุผลความจำเป็นความเหมาะสมและสมควรที่จะให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นไว้เป็น
สิทธิของตนหรือไม่ 
  ในกรณีที่ผู ้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหน่วยงานหรือสถาบันหรือองค์กรท่ี
เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นสังกัดมีคำสั่งว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์
นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว
ให้เป็นสิทธิของหน่วยงานท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว 
  เมื่อได้ดำเนินการตามความในวรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น ไม่เคยได้รับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวเลย 



 
 

  ในกรณีท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดำรงตำแหน่งผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็น
หัวหน้าส่วนราชการระดับกระทรวงหรือเทียบเท่าหรือเป็นกรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือเป็น
กรรมการหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานของรัฐให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์
นั ้นต่อผู้มีอำนาจแต่งตั ้งถอดถอน ส่วนผู้ที ่ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการและกรรมการในองค์กรอิสระตาม
รัฐธรรมนูญหรือผู้ดำรงตำแหน่งท่ีไม่มีผู้บังคับบัญชาท่ีมีอำนาจถอดถอน ให้แจ้งต่อคณะกรรมการป.ป.ช. ท้ังนี้ เพื่อ
ดำเนินการตามความในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
  ในกรณีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้ได้รับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ดำรงตำแห่งสมาชิกสภาผู้แทน
ราษฎรหรือสมาชิกวุฒิสภาหรือสมาชิกสภาท้องถิ่นให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์นั้นต่อประธานสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภาหรือประธานสภาท้องถิ่นหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเป็นสมาชิก
แล้วแต่กรณีเพื่อดำเนินการตามวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
  ข้อ 8  หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้
บังคับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 
 
 3.  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 
  ข้อ 22  เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเจ้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลท่ีได้รับอนุญาต
จากคณะกรรมการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไรซึ่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่ กระทำการ
ดังต่อไปนี้ 
   (1)  ใช้หรือแสดงตำแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการดำเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการโฆษณาด้วย
ส่ิงพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์ หรือส่ือย่างอื่นหรือด้วยวิธีการอื่นใด 
   (2)  ใช้  ส่ัง  ขอร้อง  หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยทำการเรี่ยไรให้ หรือกระทำ
ในลักษณะให้ผู้นั้นอยู่ในภาวะจำยอมไม่สามารถปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยทำการเรี่ยไรไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม 
 
 4.  ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
  3.1  ส่วนคำปรารภได้กล่าวถึงค่านิยมหลักของมารฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง
และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 9 ประการของนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 9 ข้อ ดังนี้ 
   (1)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (2)  การมีจิตสำนึกท่ีดีซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
   (3)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 



 
 

   (4)  การยืนหยัดทำในส่ิงท่ีถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
   (5)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
   (6)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
   (7)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
   (8)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (9)   การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  3.2  หมวด 2 ข้อ 5 ให้ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนโดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
   (1)  ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูง 
หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่าง
จากบุคคลอื่นเพราะความชอบหรือชัง 
   (2)  ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร  บริการ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของทาง
ราชการ เพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่นเว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 
   (3)  ไม่กระทำการใดหรือดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบ
แคลงหรือสงสัยให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระทำดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และ
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาเมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้ว จึงปฏิบัติตามนั้น 
   (4) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่นในราชการรัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มีความ
ขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม          อัน
จำเป็นต้องวินิจฉัยหรือช้ีขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 

3.2 หมวด 2 ข้อ 6 ให้ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตำแหน่งหน้าท่ี
และไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมโดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี้ 

  (1)  ไม่เรียกรับหรือยอมจะรับหรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับหรือยอมจะรับของขวัญแทนตนหรือญาติของ
ตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติหน้าที่ ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าท่ี
หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณีหรือให้แกบุคคลท่ัวไป 

  (2)  ไม่ใช้ตำแหน่งหรือการกระทำการท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ 
  (3)  ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการการดำเนินการหรือการทำนิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคล

อื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2550 และ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2554 

 



 
 

 5.  นโยบายของรัฐบาล 
  รัฐบาลได้กำหนดนโยบายในเรื่องการป้องกันและการปราบปรามการทุจริตและการบริหารกิจการ
บ้านเมืองตามหลักธรรมาภิบาล (G OOD GOVERNANCE) 6 ประการ ประกอบด้วย 
  1.  หลักนิติธรรม (Rule of Law) เพื่อส่วนรวม สังคมยอมรับ และเต็มใจปฏิบัติ เป็นหลักท่ีถือเป็นกฎ 
กติกาในสังคมท่ีทุกคนมีส่วนเกี่ยวข้อง มีระบบลงโทษท่ีเหมาะสม รวมทั้งมีการบังคับใช้ท่ีคำนึงถึงสิทธิและเสรีภาพ
ของประชาชน จะช่วยควบคุมการใช้อำนาจของรัฐให้เป็นไปอย่างชอบธรรม พร้อมกับช่วยคุ้มครองสิทธิ และ
เสรีภาพของประชาชนไม่ให้ถูกละเมิดโดยการใช้อำนาจรัฐ 
  2.  หลักคุณธรรม (Ethic) สำหรับเจ้าหน้าที่และข้าราชการให้มีคุณธรรม  ซื่อสัตย์  สุจริต  เป็นการ
พัฒนาให้บุคลากรของภาครัฐยึดมั่นในความถูกต้อง การส่งเสริม สนับสนุนให้ประชาชนพัฒนาตนเองเพื่อให้เป็นผู้ท่ี
มีความซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย ประกอบอาชีพสุจริต ท้ังนี้ เพราะระบบคุณค่าและค่านิยมต่างๆ ในระบบราชการจะ
เป็นปัจจัยกำหนดพฤติกรรมของข้าราชการ และช้ีนำวิธีการให้บริการแก่ประชาชนด้วย 
  3.  หลักความโปร่งใส (Transparency) โปร่งใส ตรวจสอบได้ การทำงานที่เปิดเผยและสามารถ
ตรวจสอบได้ จะส่งผลให้การทุจริต คอรัปช่ันและความด้วยประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของข้าราชการลดลงและ
ทำให้ข้าราชการมีความรับผิดชอบต่อการทำงานและผลของงาน มีการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องเป็นธรรมและ
ก่อให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนและประเทศชาติโดยรวมมากขึ้น 
  4.  หลักการมีส่วนร่วม (Public Participacy) ประชาชนมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและ
ตัดสินใจ เป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมรับรู้ มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการตัดสินใจ การมีส่วน
ร่วมจึงเป็นการะบวนการที่ประชาชนผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการตัดสิน ใจในเรื ่องต่างๆ ดังนั้น การมี          
ส่วนร่วมจึงเป็นการสื่อสารสองทาง มีการแลกเปลี่ยนข้อมูลและรับฟังความเห็นซึ่งกันและกันระหว่างรัฐ กับ
ประชาชน  ในขณะเดียวกันจะก่อให้เกิดกระบวนการติดตาม ตรวจสอบนโยบายและการดำเนินงานของรัฐให้
ดำเนินงานท่ีรับผิดชอบต่อสังคมมากขึ้น 
  5.  หลักความรับผิดชอบ (Responsibility) เจ้าหน้าท่ีและข้าราชการต้องร่วมกันรับผิดชอบในงานท่ี
ทำเป็นกระบวนการทำงานที่จะช่วยเสริมสร้างประสิทธิภาพการทำงานให้ดีขึ ้น ความสำนึกรับผิดชอบต่อการ
ปฏิบัติงานของหน่วยงานจะต้องมีลักษณะสำคัญ 6 ประการ คือ การมีเป้าหมายท่ีชัดเจน ทุกคนเป็นเจ้าของร่วมกัน 
การปฏิบัติการอย่างมีประสิทธิภาพ การจัดการพฤติกรรมท่ีไม่เอื้ออำนวยให้เกิดการรับผิดชอบ การทำงานอย่างไม่
หยุดยั้ง การมีแผนสำรอง และการติดตามประเมินผลการทำงาน 
  6.  หลักความคุ้มค่า (Effectiveness) การใช้ทรัพยากรเกิดประโยชน์สูงสุด โดยนำปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาปรับใช้ คือ ความมีเหตุผล ความพอประมาณ และความมีภูมิคุ้มกัน ทนต่อการเปลี่ยนแปลงภายใน
สถานการณ์ต่างๆ ซึ่งการพัฒนาที่ยั่งยืนจะต้องบริหารจัดการและใช้ทรัพยากรที่มีอยู่อย่างจำกัด ให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ส่วนรวม  คำนึงถึงความประหยัด ความคุ้มค่า โดยยึดถือประชาชนเป็นเป้าหมายสูงสุดใน การทำงาน 



 
 

บทที่ 3 
แนวทางปฏิบัติเพือ่ปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
แนวทางปฏิบัติเพือ่ปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

1.  ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนมีหน้าท่ีควบคุม  ดูแลให้ครู  และบุคลากรทางการศึกษาของ 
โรงเรียนปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด 

2. ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ต้องไม่อาศัยตำแหน่งหน้าท่ี แสวงหาผลประโยชน์ใดๆให้แก่ 
ตนเองและผู้อื่น 

3. ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ต้องไม่อาศัยโอกาสในการปฏิบัติหน้าท่ี รับหรือเรียกรับ  
หรือยอมรับผลประโยชน์ใด ๆ  ให้แก่ตนเองและผู้อื่น 

4. ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ต้องไม่ดำเนินการใด ๆ  ท่ีเป็นการให้ของขวัญ ของกำนัล  
หรือจ่ายผลประโยชน์ท้ังท่ีเป็นตัวเงิน และประโยชน์แบบอื่น ให้ได้มาซึ่งผลการเรียนของนักเรียน 

5. ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ต้องไม่ดำเนินการใด ๆ ท่ีเป็นการช่วยเหลือญาติมิตรหรือ 
นักเรียนท่ีมีความสนิทสนมให้ได้รับผลการเรียนท่ีดีขึ้น 

6. ห้ามครู  และบุคลากรทางการศึกษา  นำทรัพย์ใดๆของทางราชการไปใช้เพื่อประโยชน์ 
ส่วนตนหรือผู้อื่น 

7. ห้ามครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ใช้เวลาทำการของราชการ ปฏิบัติงานอื่นท่ีมิใช่งาน 
ราชการ 

8. ห้ามครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ใช้ข้อมูลทางลับของทางราชการ เพื่อแสวงหา 
ประโยชน์แก่ตนหรือพวกพอ้งหรือครอบครัวหรือคนรู้จัก 

9. ห้ามครู  และบุคลากรทางการศึกษา  กระทำการใดๆอันเป็นการเบียดเบียนผลประโยชน์ท่ี 
เป็นตัวเงินหรือประโยชน์อืน่ใดของผู้ใต้บังคับบัญชา 
หลักการ 4 ประการสำหรับการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน 

1. ป้องกันผลประโยชน์สาธารณะ 
2. สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด 
3. ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นแบบอย่าง 
4. สร้างวัฒนธรรมองค์กร  แนวทางการบริหารเพื่อปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
 
 



 
 

กรองการทำงาน มี 6 ขั้นตอน 
  ขั้นตอนท่ี 1  ระบุว่ามีผลประโยชน์ทับซ้อนแบบใดบ้างท่ีมักเกิดขึ้นในองค์กร 

ขั้นตอนท่ี 2  พัฒนานโยบายท่ีเหมาะสม รวมถึงกลยุทธ์การจัดการและแก้ไขปัญหา 
ขั้นตอนท่ี 3  ให้การศึกษาแก่เจ้าหน้าท่ีและผู้บริหารระดับต่างๆ รวมถึงเผยแพร่นโยบาย 

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนให้ท่ัวถึงในองค์กร 
ขั้นตอนท่ี 4  ดำเนินการเป็นแบบอย่าง 
ขั้นตอนท่ี 5  ส่ือสารให้ผู้มีส่วนได้เสีย ผู้รับบริการ ผู้สนับสนุนองค์กร และชุมชนทราบถึงความ

มุ่งมั่นในการจัดการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
ขั้นตอนท่ี 6  บังคับใช้นโยบายและทบทวนนโยบายสม่ำเสมอ รายละเอียดในการปฏิบัติตามแนว

ทางการบริหารเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
1) การระบุผลประโยชน์ทับซ้อน 
2) พัฒนากลยุทธ์และตอบสนองอย่างเหมาะสม 
3) ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าท่ีและหัวหน้างานระดับสูง 
4) ดำเนินการเป็นแบบอย่าง 
5) ส่ือสารกับผู้มีส่วนได้เสีย 
6) การบังคับใช้และทบทวนนโยบาย 

ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อนที่พบเหน็บ่อย 
1. การนำทรัพย์สินของโรงเรียนมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว  เช่น  ใช้โทรศัพท์ของหน่วยงานติดต่อ 

ธุรกิจส่วนตัว เป็นต้น 
2. การตัดสินผลการเรียนเอื้อต่อญาติหรือนักเรียนใกล้ชิด 
3. การใช้ข้อมูลของโรงเรียนเพื่อแสดงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง   
4. การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่โรงเรียน  หรือครูใช้เวลาราชการไปทำงาน 

ส่วนตัว 
5. การนำบุคลากรของโรงเรียนมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
6. การรับสินบทหรือรับของขวัญในรูปของเงินหรือผลประโยชน์อื่นใด ส่งผลให้มีการตัดสินใจ 

ท่ีเอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น 
7. การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการท่ีคุ้นเคย 
8. การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
9. การให้ของขวัญหรือของกำนัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์ท่ีมิชอบ 
10. การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 



 
 

11. การท่ีมีหน้าท่ีดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้าทีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อประโยชน์ 
ของตนเองหรือผู้อื่น 
 

บทที่ 4 
มาตรการขับเคลื่อนเพื่อปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 
โรงเรียนศรีนคร  อำเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย  ได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส 

เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทางปฏิบัติค่านิยมสำหรับครู  และบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียน  ให้ยึดถือปฏิบัติ
ควบคู่กับกฎระเบียบและข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งมั่นที่จะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจ ด้วยความโปร่งใส 
ซื่อสัตยสุ์จริต มีคุณธรรม ปราศจากทุจริต เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยนโยบายและแนวทาง
ให้ครู  และบุคลากรทางการศึกษาถือปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้ 
1.  นโยบาย 

1.1  ด้านความโปร่งใส 
1)  นโยบายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการดำเนินงานใน

ขั้นตอนต่าง ๆ  ของโรงเรียน  ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดทำแผนงาน ร่วมดำเนินการ และ
ร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน 

2)  นโยบายการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง จะต้อง
ดำเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสทุกขั้นตอน ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

3)  นโยบายการให้  การเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลของโรงเรียน  โดยต้องให้และเปิดเผยข้อมูลต่างๆ 
ของโรงเรียนอย่างชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถเข้าถึง
ข้อมูลต่าง ๆ  ของโรงเรียนได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 

4)  นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การให้บริการของโรงเรียนโดยดำเนินการ
และจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของครู  และบุคลากรทางการศึกษาที่ไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อ
หน้าท่ี 

1.2  ด้านความพร้อมรับผิด 
1)  นโยบายความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน โดยการปฏิบัติงานของครู  และบุคลากรทางการศึกษา

ในทุกขั้นตอน ต้องถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆอย่างเคร่งครัดและกล้ารับผิดชอบในผลการ
ปฏิบัติงานของตน 

2)  นโยบายท่ีแสดงถึงทิศทาง เจตจำนง ของผู้บริหารในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริตและพร้อม
รับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาดโดยการกำหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารท่ีจะต้องมีเจตจำนงในการ



 
 

บริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าด้วยการ
ขับเคล่ือนงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 

1.3  ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
1)  นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันมิให้ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ที่ใช้ตำแหน่งหน้าที่ในการเอื้อ

ประโยชน์ โดยต้องมีนโยบาย/แนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าท่ีใช้ตำแหน่งหน้าท่ีในการเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง 
พวกพ้องของตนเองหรือผู้อื่นผู้ใด 

2)  นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  เรียกร้องรับเงิน สิ่งของ หรือ
ผลประโยชน์อื่นใดจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยต้องมีแนวทางป้องกันการปฏิบัติงานของครู  และบุคลากรทางการ
ศึกษา  ในโรงเรียนท่ีเป็นพฤติกรรมท่ีเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าท่ี เช่น การเรียกรับเงิน ส่ิงของ หรือผลประโยชน์ใดๆ 
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานของตนเองหรือการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี /การใช้
ตำแหน่งหน้าท่ีของตนเองอย่างไม่เป็นธรรมเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องหรือผู้อื่นผู้ใด 

3)  นโยบายเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย โดยผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ที ่ไม่เป็น
พฤติกรรมที่เข้าค่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื ้อหนุน กัน
ระหว่างผู้บริหารของโรงเรียนกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีเป็นหน่วยเอกชนเพื่อเอื้อผลประโยชน์   

1.4  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
1)  นโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยการสร้างให้ครู  

และบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถ
แยกแยะประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้ 

2)  นโยบายการสร้างวัฒนธรรมเพื่อให้เกิดวัฒนธรรมที่ไม่ทนต่อการทุจริตจนก่อให้เกิดวัฒนธรรมใน
การร่วมต่อต้านทุจริตได้ โดยการปลูกฝัง สั ่งสอน หรือถ่ายทอดพฤติกรรมและทัศนคติในการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าท่ีจนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 

3)  นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและ
ปราบปราบการทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงานท่ีเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

1.5  ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน 
1)  นโยบายเกี่ยวกับการกำหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ชัดเจนและ

เป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน มีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยการ
กำหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

2)  นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล การพิจารณาความดีความชอบ ต้องเป็นไปด้วยความ
ยุติธรรมและมีคุณธรรม 

 



 
 

3)  นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ โดยการบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใสและ
ตรวจสอบได้ 

4)  นโยบายในการมอบหมายงานท่ีมีความเป็นธรรม เท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติโดยพฤติกรรมของ
หัวหน้างานต้องแสดงถึงการคุณธรรมในการส่ังงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและคำนึงถึงขอบเขต
อำนาจหน้าที่ตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคนอย่างเสมอภาค
และเท่าเทียมกัน 

5)  นโยบายท่ีให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออำนวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของครู  และ
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียน 

1.6  ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน คือ หน่วยงานต้องมีรูปแบบ วิธีการ การส่ือสารเพื่อถ่ายทอดเกี่ยวกับ
นโยบายทั้ง 5 ด้าน ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานรับทราบเพื ่อให้เกิดความตระหนักและให้ความสำคัญถึงการ
ปฏิบัติงานท่ีมีคุณธรรมความโปร่งใส 
2.  แนวทางการปฏิบัติ 
  2.1  บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชน
ด้วยการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม 
  2.2  ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม 
นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต 
  2.3  ตัดสินผลการเรียนด้วยความตรงไปตรงมา ซื่อสัตย์สุจริต  และเป็นไปตามระเรียบการวัดผลและ
ประเมินผล 
  2.3  ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและเปิดโอกา
รสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดย
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
  2.4  กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผู้ท่ีทุจริตอย่างจริงจัง 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

 ประกาศโรงเรยีนศรีนคร 
เรื่อง  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนศรีนคร 

_____________________________________ 

  ข้าพเจ้า  นายอนุชิต กมล ในฐานะผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร  อำเภอศรีนคร  จังหวัดสุโขทัย  ขอ
ประกาศเจตนารมณ์ว่าจะบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตตามหลักธรรมมาภิบาล  อย่างโปร่งใส  ตรวจสอบได้
พร้อมรับผิดชอบเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่า  โรงเรียนศรีนคร  อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย  มีเจตจำนง
ต่อต้านการทุจริตคอรัปช่ันทุกรูปแบบและยึดมั่นทำให้โรงเรียนศรีนคร  เป็นองค์กรธรรมมาภิบาลและความโปร่งใส  
ทั้งนี้  ขอให้บุคลากรทุกคนมุ่งนั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  มีคุณธรรม  และปราศจากการ
ทุจริตภายใต้นโยบาย  ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  ด้านความโปร่งใส  คือ  เปิดเผยข้อมูลการดำเนินภารกิจของโรงเรียน  รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อจัด
จ้าง  เปิดโอกาสให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  และมีระบบการบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียนท่ีชัดเจน 
  ๒.  ด้านความพร้อมรับผิด  คือ  มุ่งมั่นตั้งใจปฏิบัติราชการอย่างเต็มประสิทธิภาพภายใต้กฎหมาย  
ระเบียบ  วิธีการที่ถูกต้อง  รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการบริหารงาน  และพร้อมที่จะถูกตรวจสอบเพื่อให้
ประชาชาชนเช่ือมั่นต่อโรงเรียนศรีนคร 
  ๓.  ด้านความปลอดจากการทุจริต  คือ  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าท่ี
เอื้อประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือรับสินบน 
  ๔.  ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน  คือ  กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน   
มีความเป็นธรรมในการปฏิบัติงาน  อำนวยความยุติธรรมและมีความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล   
การบริหารจัดการงบประมาณ  และการมอบหมายงาน  

  จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน  

   ประกาศ ณ วันท่ี  1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
  
 

(นายอนุชิต กมล) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร 

 
 
 



 
 

 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนศรีนคร 
เร่ือง  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ 

---------------------------------------------------------------------- 
  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พ.ศ.๒๕๕๗ พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.๒๕๔๐ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมือง
ที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ – พ.ศ.๒๕
65) และนโยบายของรัฐบาล ข้อที่ ๑๐ ส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกัน
ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ กำหนดให้ปลูกฝังค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม และจิตสำนึกใน
การรักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการและความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐทีมีประสิทธิภาพ 
เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐทุกระดับและตอบสนองความ
ต้องการพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน เพื่อสร้างความเช่ือมั่นในระบบราชการ นั้น 
  โรงเรียนศรีนคร จึงได้กำหนดนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส เพื่อเป็นมาตรฐานและแนวทาง
ปฏิบัติค่านิยมสำหรับข้าราชการและบุคลากรหน่วยงานให้ยึดถือปฏิบัติควบคู่กับกฎ ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ 
โดยมุ่งท่ีจะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต 
เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว ซึ่งประกอบด้วยนโยบายและแนวทางให้ข้าราชการและบุคลากรในหน่วยงานถือ
ปฏิบัติและดำเนินการ ดังนี้ 
  ๑.  นโยบาย 

      ๑.๑  ด้านความโปร่งใส 
  ๑)  นโยบายเกี่ยวกับการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการ

ดำเนินงานในขั้นตอนต่างๆของหน่วยงาน ตั้งแต่การแสดงความคิดเห็น ร่วมวางแผนและจัดทำแผนงาน ร่วม
ดำเนินการ และร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน 

  ๒)  นโยบายการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง โดยดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 
จะต้องดำเนินการและส่งเสริมให้เกิดความโปร่งใสทุกขั้นตอน ตามท่ีกฎหมายกำหนด 

  ๓)  นโยบายการให้  การเปิดเผยและการเข้าถึงข้อมูลขององค์กร โดยต้องให้และเปิดเผยข้อมูล
ต่างๆ ของหน่วยงานอย่างชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน รวมถึงการให้ประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย สามารถ
เข้าถึงข้อมูลต่างๆของหน่วยงานได้โดยสะดวกและรวดเร็ว 

  ๔)  นโยบายการจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน การให้บริการของหน่วยงานโดย
ดำเนินการและจัดการเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีท่ีไม่โปร่งใสหรือทุจริตต่อหน้าท่ี 

            ๑.๒  ด้านความพร้อมรับผิด 
  ๑)  นโยบายความพร้อมรับผิดในการปฏิบัติงาน โดยการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในทุกขั้นตอน 

ต้องถูกต้องตามกฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆอย่างเคร่งครัดและกล้ารับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของตน 



 
 

  ๒)  นโยบายที่แสดงถึงทิศทาง เจตจำนง ของผู้บริหารในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์ สุจริตและ
พร้อมรับผิดชอบเมื่อเกิดความผิดพลาดโดยการกำหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารท่ีจะต้องมีเจตจำนงในการ
บริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตและพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาดเพื่อสร้างความเชื่อมั่นแก่สังคมว่าด้วยการ
ขับเคล่ือนงานจะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 

       ๑.๓  ด้านความปลอดภัยจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน 
  ๑)  นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันมิให้เจ้าหน้าท่ีท่ีใช้ตำแหน่งหน้าท่ีในการเอื้อประโยชน์ โดยต้องมี

นโยบาย/แนวทางเพื่อป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าท่ีใช้ตำแหน่งหน้าท่ีในการเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง พวกพ้องของตนเอง
หรือผู้อื่นผู้ใด 

  ๒)  นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันไม่ให้เจ้าหน้าที่เรียกร้องรับเงิน สิ่งของ หรือผลประโยชน์อื่นใด
จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  โดยต้องมีแนวทางป้องกันการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีในหน่วยงานท่ีเป็นพฤติกรรมท่ีเข้า
ข่ายการทุจริตต่อหน้าท่ี เช่น การเรียกรับเงิน ส่ิงของ หรือผลประโยชน์ใดๆ จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย เพื่อแลกกับการ
ปฏิบัติงานของตนเองหรือการปฏิบัติ/ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่/การใช้ตำแหน่งหน้าที่ของตนเองอย่างไม่เป็นธรรม
เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้องหรือผู้อื่นผู้ใด 

  ๓)  นโยบายเกี่ยวกับความปลอดจากการทุจริตเชิงนโยบาย โดยผู้บริหารต้องปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่
เป็นพฤติกรรมที่เข้าค่ายการทุจริตในเชิงนโยบาย ซึ่งมีลักษณะเป็นการทุจริตที่เกิดจากความสัมพันธ์เกื้อหนนุกัน
ระหว่างผู้บริหารของหน่วยงานกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เป็นหน่วยธุริกจเอกชนเพื่อเอื ้อผลประโยชน์ในสัญญา 
โครงการหรือสัมปทานของหน่วยงานแลกเปลี่ยนกับการกำหนดนโยบายหรือการอนุมัติใดๆของผู้บริหารของ
หน่วยงาน 

       ๑.๔  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร 
      ๑)  นโยบายเกี่ยวกับการดำเนินการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในหน่วยงาน โดยการสร้าง

ให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานมีความเข้าใจเกี ่ยวกับการกระทำที่เป็นผลประโยชน์ทับซ้อนหรือสามารถแยกแยะ
ประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวมได้ 

   ๒)  นโยบายการสร้างวัฒนธรรมเพื ่อให้เกิดวัฒนธรรมที ่ไม่ทนต่อการทุจริตจนก่อให้เกิด
วัฒนธรรมในการร่วมต่อต้านทุจริตได้ โดยการปลูกฝัง สั ่งสอน หรือถ่ายทอดพฤติกรรมและทัศนคติในการ
ปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีจนกลายเป็นแนวทางปฏิบัติหรือวัฒนธรรมของหน่วยงาน 

  ๓)  นโยบายการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร โดยการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกัน
และปราบปราบการทุจริต การตรวจสอบถ่วงดุลภายในหน่วยงานท่ีเข้มแข็งและมีประสิทธิภาพ 

       ๑.๕  ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน 
  ๑)  นโยบายเกี่ยวกับการกำหนดคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักที่ชัดเจน

และเป็นไปตามระเบียบ ขั้นตอน มีระบบป้องกันและตรวจสอบเพื่อป้องกันการละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยการ
กำหนดให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน 

  ๒)  นโยบายคุณธรรมในการบริหารงานบุคคล เช่น การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย การพิจารณา
ความดีความชอบ ต้องเป็นไปด้วยความยุติธรรมและมีคุณธรรม 

  ๓)  นโยบายคุณธรรมในการบริหารงบประมาณ โดยการบริหารงบประมาณด้วยความโปร่งใส
และตรวจสอบได้ 



 
 

  ๔)  นโยบายในการมอบหมายงานที่มีความเป็นธรรม เท่าเทียมและไม่เลือกปฏิบัติ โดย
พฤติกรรมของหัวหน้างานต้องแสดงถึงการคุณธรรมในการสั่งงานหรือมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาและ
คำนึงถึงขอบเขตอำนาจหน้าท่ีตามกฎหมายของผู้รับมอบหมายงาน มีความเป็นธรรมแก่ผู้รับมอบหมายงานทุกคน
อย่างเสมอภาคและเท่าเทียมกัน 

  ๕)  นโยบายที่ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมที่เอื้ออำนวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของ
บุคลากรในองค์กร 

           ๑.๖  ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน คือ หน่วยงานต้องมีรูปแบบ วิธีการ การสื่อสารเพื่อ
ถ่ายทอดเกี ่ยวกับนโยบายท้ัง ๕ ด้าน ให้เจ้าหน้าที ่ในหน่วยงานรับทราบเพื ่อให้เกิดความตระหนักและให้
ความสำคัญถึงการปฏิบัติงานท่ีมีคุณธรรมความโปร่งใส 
  ๒.  แนวทางการปฏิบัติ 
       ๒.๑  บริหารงานและปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยการบริการท่ีรวดเร็ว ถูกต้อง เสมอภาค โปร่งใสและเป็นธรรม 
        ๒.๒  ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจยึดหลักคุณธรรม 
จริยธรรม นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต 
        ๒.๓  ดำเนินการจัดซื้อ จัดจ้าง ส่งเสริมการดำเนินการให้เกิดความโปร่งใสในทุกขั้นตอนและเปิด
โอการสให้ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วม ในการตรวจสอบการปฏิบัติงานโดย
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ 
              ๒.๔ กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผู้ท่ีทุจริต อย่างจริงจัง 
 

  จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 
 

  ประกาศ ณ วันท่ี  1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
  
 

(นายอนุชิต กมล) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 

คำสั่งโรงเรียนศรีนคร 
ที่  ๑๖๗ / ๒๕๖5 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี่ยงการปฏบิัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
และจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทจุริต ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖5 

---------------------------------------------------------------------- 
 ด้วยโรงเรียนศรีนคร จะดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน  ประจำปี
งบประมาณ ๒๕65 เพ่ือเป็นส่วนหน่ึงของการจัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนศรีนคร ประจำปี
งบประมาณ ๒๕65 และใช้ในการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency) เพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปอย่างโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเป็นไปตามมาตรฐานการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส ในการดำเนินงานของหน่วยงาน
ภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) จ ึงขอแต่งตั ้งคณะกรรมการวิเคราะห์ความเสี ่ยงเกี ่ยวกับการ
ปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ดังต่อไปน้ี 

๑. นายอนุชิต กมล    ประธานกรรมการ 
๒. นางสาววิมพ์วิภา ระลึก    รองประธานกรรมการ 
๓. นายลภชัย พรมวิหาร    รองประธานกรรมการ 
๔. นายพยนต์  พูลรักษ ์    กรรมการ 
๕. นางศิริวรรณ วชริเมธี    กรรมการ 
๖. นางเบญจมาศ  อยู่เชื้อ    กรรมการ 
๗. นายเชื้อ พุทธา     กรรมการ 
๘. นางศิริวัฒน์  จีนทั่ง    กรรมการและเลขานุการ 
๙. นางจามจุร ี  พูลรักษ ์    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๐. นางสาวสันต์หทัย จุลเกตุ   กรรมการและผู้เช่วยเลขานุการ 

โดยให้มีหน้าท่ี ดังน้ี 
๑. เคราะห์ความเสี่ยงเก่ียวกับการปฏิบัติงานที่อาจเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ  

๒๕๖๓ ของแต่ละกลุ่มงาน เรียงลำดับความสำคัญของความรุนแรงของผลประโยชน์ทับซ้อนขององค์กร 
๒. จัดทำมาตรการผลประโยชน์ทับซ้อนของโรงเรียนศรีนคร 
๓. จัดทำแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตของโรงเรียนศรีนคร 
๔. ดำเนินการอื่นๆตามท่ีได้รับมอบหมาย 

 
 ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

   สั่ง ณ วันที่  1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
  
 

(นายอนุชิต กมล) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร 

 



 
 

 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนศรีนคร 
เร่ือง  มาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน 

และการบริหารจัดการเรื่องร้องเรียน 
---------------------------------------------------------------------- 

  การป้องกันการต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นไปตามนโยบายรัฐบาล ตลอดจนการบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียนอย่างมีประสิทธิภาพ โรงเรียนศรีนคร ให้ความสำคัญกับการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ัน 
ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตสำนึกในการต่อต้านทุจริตและคอร์รัปช่ันในทุกรูปแบบมา
อย่างต่อเนื่อง จึงได้จัดทำมาตรการป้องกันการทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทนและการ
บริหารจัดการเรื่องร้องเรียน ดังต่อไปนี้ 
  ๑.  ครูตัดสินผลการเรียนของนักเรียนอย่างตรงไปตรงมา  ตรวจสอบได้  เป็นไปตามระเบียบ 
ว่าด้วยการวัดผลประเมินผล  ไม่เรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน 
  ๒.  การดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ให้เจ้าหน้าที่ผู ้มีหน้าที่ในการตรวจสอบ ดำเนินการตรวจสอบให้
เป็นไปตามระดับกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด 
  ๓.  การพิจารณาอนุมัติ  อนุญาต ให้ดำเนินการด้วยความรวดเร็ว เสมอภาค เป็นธรรม และจะต้อง
จัดทำขั้นตอนการให้บริการเพื่อให้นักเรียน  ผู้ปกครอง  ประชาชนทราบ 
  ๔.  ครู  และบุคลากรทางการศึกษาทุกระดับชั้นต้องงดเว้นการให้ การรับสินบน ตลอดจนต้องไม่
กระทำการใดๆ อันเป็นการไม่ชอบด้วยหน้าท่ีและกฎหมาย 
  ๕.  ผู้บังคับบัญชาทุกระดับช้ันต้องเข้มงวดกวดขันการปฏิบัติราชการ โดยไม่ให้เกิดช่องว่างใน   การ
ทุจริต หรือการให้ และการรับสินบนได้ 
  ๖.  หากมีกรณีการทุจริต การเรียกรับ การให้สินบน หรือมีข้อร้องเรียนอื่นๆ ให้ทำการร้องเรียนเป็น
หนังสือลงลายมือชื ่อผู ้ ร ้องเร ียน พร ้อมแนบพยานหลักฐานที ่ เก ี ่ยวข ้อง ส่งโดยตรงต่อผู ้อำนวยการ                  
โรงเรียนศรีนคร เลขท่ี ๔๑๔ หมู ่๓ ตำบลศรีนคร อำเภอศรีนคร จังหวัดสุโขทัย 65๑๘๐ ท้ังนี้ ข้อมูลการร้องเรียน
จะเก็บรักษาไว้เป็นความลับ 
  ๗.  โรงเรียนศรีนคร จะดำเนินการตรวจสอบเรื ่องร้องเรียน โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมของท้ัง           
ผู้ถูกร้องเรียน และผู้ร้องเรียน โดยจะตรวจสอบข้อเท็จจริงให้ส้ินสงสัย ซึ่งภายหลังจากได้รับเรื่องร้องเรียนจะแจ้งให้
ทราบการดำเนินการภายในสิบห้าวัน และเมื่อได้ดำเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเสร็จส้ินและได้ดำเนินการตาม
อำนาจหน้าท่ีแล้ว จะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบภายในหกสิบวันนับแต่วันดำเนินการแล้วเสร็จ 
  ๘.  การให้หร ือการร ับของขว ัญหรือประโยชน์อ ื ่นใด ให้ถ ือปฏิบัต ิตามประกาศสำนักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน เรื่องแนวทางการรับการให้ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประกาศ ณ วันท่ี ๑๖ 
มิถุนายน ๒๕๖๒ 



 
 

  ๙.  การรับนักเรียน ให้ถือปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์             
ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ตามมติ
คณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ ที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงศึกษาธิการ คือ รับทราบมาตรการปอ้งกัน
การทุจริตในการเรียกรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ตอบแทน เพื่อโอกาสในการเข้าเรียนในสถานศึกษา 
  ๑๐. การรับรองต่างๆ ให้ถือปฏิบัติตามปกติประเพณีตามความเหมาะสม โดยระมัดระวังไม่ให้มีการ
รับรองในลักษณะท่ีเป็นการตอบแทนหรือจูงใจเพื่อให้ได้รับผลตอบแทนส่ิงหนึ่งส่ิงใด 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
    

  ประกาศ ณ วันท่ี  1 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2565 
  
 

(นายอนุชิต กมล) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีนคร 

 


