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การด าเนินการเพ่ือจดัการความเส่ียงการทุจริต ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

  ด้วยคณะรฐัมนตรีมมีติเมื่อวนัที่ 5 มกราคม 2559 ให้หน่วยงานเข้าร่วมการประเมนิ
คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency 
Assessment : ITA) ซึ่งเป็นเกณฑ์การประเมนิที่ต้องการให้หน่วยงานของรฐัยกระดบัการด าเนินของ
หน่วยงาน โดยมีประเมินในด้านการต่อต้านการทุจริตในองค์กรเกี่ย วกับการด าเนินงาน โดยมีการ
ประเมนิหลกัฐานเชงิประจกัษ์ (Evidence Based) ให้มกีารด าเนินการวเิคราะหค์วามเสีย่งเกี่ยวกบัการ
ปฏบิตัิงานตรวจสอบได ้การแก้ไขปัญหาการกระท าผดิวนิัยของเจ้าหน้าที่รฐัทีเ่ป็นปัญหาส าคญัและพบ
บ่อย นอกจากนี้ ยงัน าความเสีย่งเกีย่วกบัการปฏบิตังิานทีอ่าจเกดิการทุจรติของโรงเรยีนบา้นเชยีงวทิยา  
โดยผ่านกจิกรรมต่างๆดงันี้ 

  1. การสร้างจิตส านึกและปลูกฝังให้บุคลากรมีคุณธรรมจริยธรรมไม่กระท าการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ ไดม้กีารประกาศแสดงเจตจ านงสุจรติ เสรมิสรา้งคุณธรรม และความโปร่งใส
ในการบรหิารงานโดยผู้อ านวยการโรงเรยีนบ้านเชยีงวทิยาได้ประกาศเจตจ านงว่าจะเป็นแบบอย่างทีด่ี
ในการและความโปร่งใส ปราศจากการทุจรติ เพื่อเสรมิสร้างคุณธรรม จรยิธรรมและความโปร่งใส่ ใน
โรงเรยีนบา้นเชยีงวทิยา และใหค้ ามัน่ทีจ่ะน าพาคณะผูบ้รหิาร ครู พนักงานราชการ ลูกจา้ง และบุคลากร
ในโรงเรียนบ้านเชยีงวิทยาทุกคน ให้ปฏิบัติราชการด้วยความซื่อสตัย์ สุจริต ยุติธรรม ควบคู่กับการ
บรหิารจดัการบรหิารจดัการทีม่ปีระสทิธภิาพและร่วมมอืและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน 

  2. กฎระเบียบและแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัซ้ือจดัจ้าง การเงนิและบญัช ีโดยที่ใน
ปัจจุบนักฎระเบยีบและขอ้บงัคบัต่างๆ ที่เกี่ยวขอ้งกบัการเบกิจ่ายเงนิ การจดัซื้อจดัจ้าง มกีารปรบัปรุง
เปลี่ยนแปลงตามนโยบาย ท าให้บุคลากรผู้ปฏบิตัิงานขาดความรูค้วามเขา้ใจในเรื่องดงักล่าว ซึ่งอาจท า
ใหเ้กดิขอ้ผดิพลาดในการปฏบิตังิานได ้จงึไดจ้ดัส่งเจา้หน้าทีเ่กีย่วกบัการจดัซื้อจดัจา้ง การเงนิและบญัช ี
เขา้รบัการอบรมเพื่อลดขอ้ผดิพลาดจากการปฏบิตังิาน และลดโอกาสทีม่คีวามเสีย่งในเรื่องการทุจรติได ้

  3. การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงาน
ภาครฐั (Integrity and Transparency Assessment:ITA) เพื่อใหบุ้คลากรในโรงเรยีนบา้นเชยีงวทิยา ได้
เข้าใจเกี่ยวกับเกณฑ์การประเมินและการยกระดับการท างาน รวมทัง้เตรียมเอกสารหลักฐาน
ประกอบการประเมนิให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ จึงได้จดัส่งครูที่เกี่ยวข้องเขา้ร่วมประชุมซกัซ้อมท า
ความเขา้ใจเรื่องดงักล่าว 

                         4. การวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัการปฏิบติังานท่ีอาจเกิดการทุจริต 
                         4.1 การให้ความรู้ในรู้แบบต่างๆ ดงัน้ี 
  -การจดัท าคู่มอื โรงเรยีนบ้านเชยีงวทิยาได้ท าคู่มอืการพฒันาส่งเสรมิการปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจรยิธรรมในการบรหิารจดัการผลประโยชน์ เพื่อสรา้งความเขา้ใจแก่บุคลากร 
และใหห้ลกีเลีย่งการกระท าทีเ่ขา้ขา่ยทุจรติ โดยมสีาระส าคญัเกีย่วกบัแนวคดิ ความหมายของการทุจรติ 
และสาระเกีย่วกบัประเภทหรอืรูปแบบทีเ่ขา้ขา่ยการทุจรติ และกรณีตวัอย่างการทุจรติในรูปแบบต่างๆ 
          -การจดัการความรู้ (Knowledge management) โดยการน าคู่มอืดงักล่าว ถ่ายทอดผ่าน
กระบวนการแลกเปลีย่นการเรยีนรูใ้นประชุมประจ าเดอืน และเผยแพร่ในเวป็ไซดข์องโรงเรยีนบา้นเชยีง
วทิยา 

 



 
 

  4.2 การด าเนินการวิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัการปฏิบติังานท่ีอาจเกิดการ
ทุจริต จากการวเิคราะหค์วามเสีย่งสามารถจ าแนกระดบัความเสี่ยงออกเป็น 4 ระดบั สูงมาก สูง ปาน
กลาง ต ่า และสามารถสรุปขอ้มูลการสเิคราะหค์วามเสีย่งเกีย่วกบัการปฏบิตัิงานทีอ่าจเกดิประโยชน์ทบั
ซอ้นของโรงเรยีนบา้นเชยีงวทิยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  ดงันี้ 
 

วิเคราะห์ความเส่ียงเก่ียวกบัการทุจริต 

ประเดน็การ
ทุจริต 

มีการทุจริตอย่างไร โอกาสเกิด
การทุจริต

(1/4) 

ระดบัของ
ผลกระทบ

(1-4) 

มาตรการป้องกนั
ความเส่ียงการทุจริต 

การจดัซือ้จดัจา้ง หวัหน้า/จนท.พสัดุเลอืกซื้อรา้นที่
ตนเองสนทิหรอืเป็นญาตหิรอืรา้นที่
ตนเองคยุไดง้่าย 

4 4 -ปรบัเปลีย่นรา้นคา้ใน
การจดัซือ้วสัด ุ
-เขม้งวดในการตรวจ
รบัพสัดุหรอืการจา้ง 

การจดัโครงการ/
กจิกรรม 

มกีารเลอืกพืน้ทีใ่นการจดั
โครงการ/กจิกรรมเจา้หน้าทีคุ่น้เคย
เป็นการส่วนตวั 

4 4 -พจิารณาพืน้ทีท่ี่
ประสบปัญหาและมี
ความจ าเป็นล าดบัแรก 

การบรหิารงาน
บุคคล 

มกีารรบับุคคลทีเ่ป็นเครอืญาตหิรอื
บุคคลทีต่นเองไดร้บัผลประโยชน์
เขา้ท างาน 

4 4 -มกีารประกาศรบัสมคัร
และด าเนินการคดัเลอืก
อย่างโปร่งใสและ
ตรวจสอบได ้

การน าทรพัยส์นิ
ของราชการมา
ใชใ้นเรื่อง
ส่วนตวั 

เช่น การใชอุ้ปกรณ์ส านักงานต่างๆ 
รถยนต์โรงเรยีน  ไฟฟ้า ฯลฯ 

4 4 -มกีารท าทะเบยีน
ควบคุมการใชง้านและ
การเบกิจ่ายอยา่ง
เคร่งครดั                          

การปฏบิตัหิน้าที่
โดยมชิอบของ
บุคลากร 

การละเลย ละทิง้หน้าที ่ การ
ทอดทิง้หน้าที ่ในการปฏบิตัหิน้าที่
การสอนของครู/บุคลากร 

4 4 -นิเทศ  ตดิตาม ตรวจ
แบบบนัทกึการเขา้
สอน/การท างานทกุวนั 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

ประเดน็การ
ทุจรติ 

มกีารทุจรติอย่างไร โอกาสเกดิ
การทุจรติ
(1/4) 

ระดบัของ
ผลกระทบ
(1-4) 

มาตรการป้องกนัความ
เสีย่งการทุจรติ 

การลงชื่อ เขา้-
ออก เวลาปฏบิตัิ

หน้าที ่

การลงเวลาไม่ตรงตามความเป็น
จรงิ 

4 4 -มสีมุดขออนุญาตไป
พืน้ทีอ่ืน่ 

การใชส้าธารณะ
ประโยชน์ 

 -การใชร้ถ
โรงเรยีน 

-การใชพ้สัดุ
ครุภณัฑ ์

การน าสิง่ของสาธารณะไปใช้
ประโยชน์ส่วนตน 

 

4 4 -มกีารบนัทกึการใช้
ต่างๆ 

-มกีารรายงานทุกครัง้ 

-สรา้งจติส านกึ 
คุณธรรม จรยิธรรม 

-ใชง้านตามความเป็น
จรงิ 

การจดัประชุม 
สมัมนา ศกึษาดู
งาน ต่างๆ 

ผูร้บัผดิชอบโครงการมสีมัพนัธท์ี่
ใกลช้ดิกบัเจา้ของกจิการหรอืผูม้ี

ส่วนเกีย่วขอ้งกบัสถานที ่

2 1 -สถานที ่มคีวาม
เหมาะสมกบั
งบประมาณ 

-วทิยาการมคีวามรู้
ความเหมาะสมกบังาน
หรอืโครงการนัน้ๆ 

 

 5 การจดัท าแผนปฏิบติัการป้องกนัและปราบปรามการทุจริต ประจ าปี 2563 

 โรงเรยีนบา้นเชยีงวทิยา ไดเ้ลง็เหน็ถงึความส าคญัในการเป็นหน่วยของรฐัทีร่่วมขบัเคลื่อนการ
ด าเนินการตามมาตรการในการป้องกนัและแกไ้ขปัญหาการทุรจติประพฤตชิอบในหน่วยงานราชการและ
ด าเนินการสรา้งจติส านกึใหก้บัครู พนักงานราชการ และบุคลากรในโรงเรยีนรงัเกยีจการทรุจรติทุกรูป
แบบอย่างจรงิจงัโดยมกีระบวนการด าเนินการทีส่ าคญัเป็นแนวทางและขอ้เสนอแนะทีจ่ะน าไปปรบัปรุง
แผนปฏบิตักิารป้องกนัและปราบปรามการทรจุรติ ประจ าปี 2563 ดงันี้ 
   5.1 ส่งเสรมิใหม้กีารรณรงคแ์ละสรา้งความตระหนักคุณธรรม จรยิธรรมและการ
ป้องกนัและปราบปรามการทรุจรติใหก้บัครู พนกังานราชการ และบุคลากรของโรงเรยีนบา้นเชยีงวทิยา   

 

 



 

ใหท้ัว่ถงึและครอบคลมุทัง้หน่วยงานอยา่งต่อเนื่อง โดยผ่านกระบวนการฝึกอบรม การประกาศแนว
ทางการปฏบิตังิาน การมอบนโยบายของผูบ้รหิารและการเผยแพร่ประชาสมัพนัธ์ 
   5.2 การวางแนวทางและมาตรการการจดัซือ้จดัจา้ง เพือ่เป็นกลไกลในการ
ป้องกนัและปราบปรามการทุจรติหรอืผลประโยชน์ทบัซอ้นได ้รวมทัง้การจดัส่งเจา้หนา้ทีท่ีเ่กีย่วขอ้งกบั
การจดัซือ้จดัจา้งเขา้รบัการฝึกอบรม เพื่อใหก้ารปฏบิตังิานถูกตอ้ง มปีระสทิธภิาพ โปร่งใส และ
สอดคลอ้งกบัระเบยีบ กฎเกณฑใ์หม่ๆ 
   5.3 การจดัท าคู่มอืการพฒันาส่งเสรมิการปฏบิตัติามมาตรฐานทางจรยิธรรม 
การบรหิารจดัการ โดยผ่านกระบวนการวเิคราะหป์ระเดน็ความเสีย่งทีจ่ะน าไปสู่การทุจรติ ความเสีย่ง
เกีย่วกบัการปฏบิตังิานทีอ่าจเกดิการทุจรติในรปูแบบต่างๆ ที่อาจเกดิขึน้ มกีารวเิคราะหปั์จจยัการเกดิ
การทุจรติ การเกดิผลกระทบต่อประชาชน 
   5.4 การสรา้งการมสี่วนร่วมจากทกุภาคส่วน โดยเฉพาะผูใ้หบ้รกิารและผูม้สี่วน
ไดส้่วนเสยี ใหเ้กดิความร่วมมอืเป็นผูเ้ฝ้าระวงั การแจง้เบาะแส และมสีื่อรณรงคส์รา้งความรูค้วามเขา้ใจ
ในนโยบายผูบ้รหิาร เพื่อใหเ้กดิพลงัทีเ่ขม้แขง็ในการช่วยกนัป้องกนัการทจุรติ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 

 
ประกาศโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา  

เร่ือง เจตจํานงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 

โรงเรียนบ้านเชียงวิทยามีความตระหนัก และให้ความสำคัญกับการบริหารงานด้วยคุณธรรมและ
ความโปร่งใส ตามนโยบาย(นายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ จันทรโอชา) เมื่อวันท่ี 12 กันยายน 2557 ในด้าน
การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤตมิิ
ชอบใน ภาครัฐ ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2552 และตามคู่มือการประเมินคุณธรรม
และความโปร่งใสในการดําเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : 
ITA) ของสำนักงานคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.)  

  ข้าพเจ้าขอแสดงเจตจํานงในฐานะผู้บริหารโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ที่พร้อมจะส่งเสริมสนับสนุนให้
ข้าราชการและบุคลากรในสังกัดทุกคนปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม ความโปร่งใสในการดำเนินงานอย่างมี 
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล พร้อมท่ีจะรักษาผลประโยชน์ของรัฐและมอบความเป็นธรรมแก่ประชาชนอย่าง 

เสมอภาคและเท่าเทียม  

ข้าพเจ้าจะปฏิบัติหน้าท่ีด้านการบริหารในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ ด้วยสํานึก
และตระหนักในความรับผิดชอบที่มีอยู่จะตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มสติปัญญาความสามารถด้วยความสุจริต
เที่ยงตรง และด้วยความมีสติยั ้งคิด รู้ว่าสิ่งใดถูก สิ่งใดผิด สิ่งใดควรงดเว้น เพื่อให้งานที่ทำปราศจากโทษ
เสียหาย และบังเกิดประโยชน์สูงสุด โดยยึดหลักธรรมาภิบาลในการบริหารงานและยืนหยัดต่อต้านการทุจริต
ทุกรูปแบบ ท้ังนี้ เพื่อประโยชน์สูงสุดของประชาชน โดยจะดำเนินการ ดังนี้  

1. ปฏิบัติงานทุกขั้นตอนตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับอย่างครบถ้วน เคร่งครัด ตลอดจน
ส่งเสริม ให้บุคลากรปฏิบัติงานตามกฎหมาย ระเบียบ และขอบังคับท่ีกำหนด  

2. ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ค่านิยมในการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน รู้จักแยกแยะ ผล 
ประโยชน์ส่วนตนกับประโยชนส่วนรวมให้ได้ เพื่อปลูกฝังจิตสํานึกในด้านคุณธรรมและป้องกันการทุจริต   
คอร์รัปชันในหน่วยงาน รวมถึงมีการถ่วงดุลภายในท่ีเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ ซึ่งจะทำใหบุ้คลากรในโรงเรียน
บ้านเชียงวิทยา ตระหนักถึงผลร้าย ภัยของการทุจริตคอร์รัปชันต่อส่วนราชการ และประเทศชาติ เพื่อให้เกิด
วัฒนธรรมการต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปชัน  

3. ไม่ยอมรับพฤติกรรมการทุจริตคอร์รัปชัน และไม่ทนต่อการทุจริตท่ีก่อใหเกิดการลงโทษทางสังคม 
(Social Sanction) อันจะส่งผลให้บุคลากรในโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา เกิดความละอายหรือความกลัวที่จะ 
กระทําการทุจริตคอร์รัปชัน  
 4. ส่งเสริมสนับสนุนให้ปลูกฝังจิตสํานึกให้ผู้เรียนตระหนักถึงผลร้าย และต่อตา้นการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

5. แนวทางการดำเนินการและกิจกรรมความร่วมมือ 



5.1 ประสานงานและให้ความร่วมมือในการดําเนินงานขับเคล่ือนยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี ๓ (พ.ศ. 2560 – 2564)  

5.2 ทุกโรงเรียนและบุคลากรในสังกัดประสานความร่วมมือเข้าร่วมเป็นเครือข่ายป้องกัน
และปราบปรามการทุจริตในโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา  

  5.3 ร่วมกันดำเนินการศึกษาวิจัย รวบรวมองค์ความรู้ด้านการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต  

5.4 ร่วมจัดให้ความรู้เกี่ยวกับยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ระยะที่ 3 (พ.ศ. 2560 – 2564) โดยเฉพาะแนวทางการส่งเสริมด้านคุณธรรม จริยธรรม แก่คณะผู้บริหาร 
ข้าราชการ ครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ซึ่งมีส่วนเกี่ยวของกับการจัด
การศึกษาของ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ทุกระดับ เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจและการมีส่วนร่วมในการ
เผยแพร่รณรงค์ให้เยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนทั่วไป เขามามีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมต่อต้านการ
ทุจริต และมีส่วนร่วมเป็นเครือข่ายปอ้งกันและปราบปรามการทุจริต  

5.5 ร่วมจัดให้ความรู้เกี ่ยวกับการเฝ้าระวังและการตรวจสอบเพื่อต่อต้านการทุจริตแก่
ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา เพื่อสร้าง
ความรู้ความเขา้ใจและการมีส่วนร่วมในการเผยแพร่และรณรงค์ใหแ้กเ่ยาวชน ผู้ปกครอง และประชาชนท่ัวไป 
เข้ามามีส่วนร่วมใน การจัดกิจกรรมการต่อต้านการทุจริต และมีส่วนร่วมในเครือข่ายปองกันและปราบปราม
การทุจริต  

5.6 ร่วมกันจัดทําดัชนีวัดคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 
และ ดําเนินการตามแผนแนวทางที่กําหนดไว้ ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต ระยะท่ี  3 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

5.7 ร่วมกันจัดทําช่องทางการสื่อสาร เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์ เพื่อสนับสนุนการ
ดําเนินงาน ในฐานะเครือข่ายความร่วมมือปองกันและปราบปรามการทุจริต  

5.8 ร่วมให้คําปรึกษา เสนอแนะแนวทาง ร่วมถึงการติดตามและประเมินผลการดําเนินงาน 
ความร่วมมือดังกล่าว  

5.9 ร่วมกันดําเนินการอื่นใดในด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ทุกรูปแบบอย่าง
เต็มกําลัง ความสามารถ  

             จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน  

ประกาศ ณ วันท่ี 16 มิถุนายน พ.ศ. 2564  

ว่าท่ีร้อยตรี.................................................. 

(สมบัติ เกิดเพชร) 
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 



 

 
 

Announcement of Banchiangwittaya School 
On the Intent to Administrate with Honesty, Integrity and Transparency 

As the government policy of General Prayut Chan-o-cha; the Prime Minister of 
Thailand, sets and states the policies of good governance administration and anti-corruption 
on September 12th , B.E.2557 (2014) to the National Legislative Assembly of Thailand in 
accordance with the Civil Service Code of Ethics in B.E.2552 (2009), the announcement of 
Office  of the Basic Education Commission (OBEC) on the Regulations of OBEC Officials' Ethics 
B.E.2552  (2009), and the handbook of the National Anti-Corruption Commission on Code of 
Ethics and  Integrity and Transparency Assessment (ITA).  

On behalf of Banchiangwittaya School administrator, I intent to conduct and 
support  all of the officials in Banchiangwittaya School to perform their duties effectively, 
morally and  transparently and with respect and honesty to prevent and suppress corruption 
and  misconduct of officials at all levels, including responding and facilitating people with 
justice and  fairness.  

Furthermore, I will perform my duty in response to administrate with good 
governance  and anti-corruption mission. I would like to announce my intention to 
administrate this school in an honest, transparent, accountable, and responsible manner 
and fight against all forms of  corruption by valuing good governance and anti-corruption 
policies for the utmost benefits of  people. As such, I dedicate to do as follows:  

1. Perform duties with accuracy, fairness and compliance with laws, 
regulations,  principles, and support officials to perform their duties under laws and 
regulations strictly.  

2. Create a culture, good moral and awareness which hold the liability and 
responsibility in all processes to create social norms and morals to prevent corruption and 
uphold responsibility and accountability. This will make the officials of Banchiangwittaya 
School aware and understand of the impact and the damage caused by corruptions and 
nation as well  as create sustainable anti-corruption culture.  

3. Reject corrupt behaviors and do not tolerate corrupt policies that may lead to 
social sanction which will make the officials of Banchiangwittaya School be shameful to 
conduct  corruption.  



4. Cultivate consciousness for students and stakeholders to be aware of the impact 
and damage caused by corruption. 

5. Anti-corruption and cooperation models;  

5.1 Coordinate and be participated with all offices to carry into the National 
Anti Corruption Strategy Phase 3 (B.E.2560-2564).  

5.2 Cooperate as an anti-corruption network between teachers, students, and 
all  officials.  

5.3 Cultivate and raise morals and ethics to all officials to be aware of 
corruption  then be able to participate in anti-corruption monitor.  

5.4 Collaborate and share knowledge about National Anti-Corruption 
Strategy  Phase 3 (B.E.2560-2564), especially encouraging morals and ethics for the 
administrators of Banchiangwittaya School so that the administrators, teachers and 
officials of  Banchiangwittaya School understand anti-corruption policies and can 
participate in anti corruption activities and can monitor and evaluate the operations to 
promote and join anti corruption network.  

5.5 Participate in sharing anti-corruption knowledge and monitor corruptions 
for  the teachers and officials of Banchiangwittaya School and also to raise 
awareness,  understanding and participation for the youth, their parents and general public 
to join anti corruption activities and anti-corruption network.  

5.6 Help create index for ethics and transparency for the administration 
of  Banchiangwittaya School and to follow the National Anti-Corruption Strategy Phase 
3  (B.E.2560-2564).  

5.7 Communicate and facilitate all communication channels for public 
relations  of anti-corruption and to support the anti-corruption network.  
  5.8 Advise, suggest, monitor, follow up and assess the anti-corruption 

activities.                                                                                                              
  5.9 Cooperate with all offices in all forms of anti-corruption.  
Hereby announced to be acknowledged and practiced by all involved.  

    Given on June 16th, B.E. 2564 (2021).  

                                                       (Mr. Sombat Ketdpest)  

      Director of Banchiangwittaya Sch 
 



ก าหนดข้อบงัคบัว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามธัยมศึกษาอุดรธานี 

เพ่ือเสริมสร้างวฒันธรรมองค ์ในการปฏิบติังานและการให้บริการแก่บุคคลทัว่ไป บุคลากรใน
หน่วยงาน 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

  



ประกาศมาตรการภายในเพ่ือส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกนัการทุจริต 
มาตรการจดัการเรื่องร้องเรียนการทุจริต 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                  
                  
 

                       คูม่ือ 

การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
Preventing Conflict Of Interest 
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สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี 

The Secondary Educational Service Area Office Udonthani 
 

 

 

 

 

 

 

 



คำนำ  

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบเป็นปัญหาใหญ่ท่ีปลายประเทศ
กำลังประสบอยู่ซึ่งนับวันจะทวีความรุนแรงและสลับซับซ้อนมากยิ่งขึ้นกลายเป็นปัญหาท่ีส่งผล
กระทบต่อการพัฒนาประเทศชาติเป็นอย่างมากจากสถานกรณ์การทุจริตและประพฤติชอบ
ดังกล่าวหากข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐขาดจิตสำนึกในหน้าท่ีท่ีจะต้องปันผลประโยชน์
ส่วนรวมแล้ว  ย่อมจะสร้างความเสียหายให้แก่องค์กรและประเทศชาติเป็นอย่างมากโรงเรียนบ้าน
เชียงวิทยาถือเป็นภารกิจหลักและเร่งด่วน ในการสร้างจิตสำนึกให้แก่บุคลากร ในสังกัดเพื่อร่วมกัน
ป้องกันและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ จึงได้จัดทำคู่มือการป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนฉบับนี้
ขึ้น  

โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 
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ความหมายของ “ผลประโยชน์ทับซ้อน”  

   ผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง ผลประโยชน์ของส่วนร่วมแต่ซ่อนเรน้หรือปิดบังไว้ ซึ่งผลประโย
ชของส่วนบุคคล ซึ่งผลประโยชน์ดังกล่าวมีความขัดแย้งกัน (Conflict of Interest)  ระหว่างผล
ประโยชนของส่วนตนและผลประโยชน์ของส่วนรวม หมายความว่า บุคคลท่ีมีอำนาจ หน้าท่ีในการ
ดำเนินการกิจการเพื่อประโยชน์ส่วนรวมไมว่่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ  พนักงาน บริษัท ท่ีมี
ผลประโยชน์ส่วนตัวมากเข้ามาเกี่ยวข้องทำให้มีผลต่อการตัดสินใจหรือมีผลต่อ การปฏิบัติหน้าท่ีใน
ตำแหน่งหน้าท่ีท่ีบุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่และส่งผลต่อประโยชน์ส่วนรวม ผลประโยชน์ทับซ้อน จึง
เป็นกลไกหนึ่งซึง่มีอำนาจหน้าท่ีท่ีดำเนินการเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ของส่วนรวมได้นำมาใช้เพื่อ
แสวงหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อื่น อันเข้าข่ายการ ทุจริตและประพฤติมิชอบหรือท่ีเรียกว่า
คอร์รัปช่ันนั่นเอง  

สาระสำคัญของ “ผลประโยชน์ทับซ้อน”  

ปัจจุบันปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบหรือการคอร์รัปช่ัน เป็นปัญหาใหญ่
ท่ี ท่ัวโลกกำลังประสบอยู่ ซึ่งนับวันจะทวีความรนุแรงยิ่งขึน้ ส่งผลให้เกิดปัญหาต่าง ๆ ตามมา
หลาย ประการ เช่น ปัญหาความเหล่ือมล้ำในสังคม ปัญหาอาชญากรรม เป็นต้น ซึ่งล้วนแล้วแต่
เป็น อุปสรรคในการพัฒนาประเทศท้ังส้ิน ซึ่งคำว่า “ผลประโยชน์ทับซ้อน” มีสาระสำคัญดังนี้  

1. การท่ีบุคคลได้รับแต่งต้ังให้เป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐโดยให้มีอำนาจหน้าท่ีในการ 
ดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องผลประโยชน์ของรัฐ  

2. บุคคลดังกล่าวเข้าไปมีส่วนร่วมในการดำเนินการต่าง ๆ ท่ีเกี่ยวข้องกับ 
ผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะในฐานะเป็น  
       1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียกับคู่สัญญากับรัฐ หมายความว่า ตนเข้าไปเป็น คู่สัญญากับ
รัฐเสียเอง หรือ ตนมีประโยชน์ได้เสียกับบุคคลท่ีเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ เช่น ข้าราชการ ได้รับ
แต่งต้ังให้เป็นเจ้าหน้าท่ีพัสดุในหน่วยงานของรัฐหน่วยงานหนึง่ แต่กลับนำบริษัทตน เข้ามา ทำ
สัญญาซื้อขายกับหน่วยงานของรัฐนัน้ ซึ่งตนทำหน้าท่ีอยู่ หรือบริษัทดังกล่าวไม่ใช่ของตน แต่ ตน
เข้ามีส่วนได้เสียฐานะเป็นญาติพี่น้อง เพื่อน หรือเป็นผู้สนิทชิดเช้ือในฐานอื่น ๆ เป็นต้น  
       2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ  หมายความว่า 
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นเข้าไปเป็นหุ้นส่วน ซึ่งคำว่าหุ้นส่วนนั้นอาจเป็นหุ้นส่วนท่ีเป็น เงิน หุน้ส่วนท่ี
เป็นทรัพย์สินอื่นหรือหุ้นส่วนท่ีเป็นแรงงานท่ีตีมูลค่าเป็นเงินก็ได้ และคำว่าในห้าง หุ้นส่วนหรือ
บริษัทนั้นอาจเป็นหุ้นส่วนธรรมดาหรือหุ้นส่วนท่ีจดทะเบียนนิติบุคคลก็ได้ หรือเป็น  
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กรณีท่ีบุคคลนั้นเข้าไปเป็นผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทดังกล่าว ซึ่งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท
นั้น  ได้เข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ  
      3) เป็นผู้รับสัมปทานหรือคงไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยงานราชการ  หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจหรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าไปเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่นอันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน ท้ังนี้  ไม่ว่าโดยทางตรง
หรือทางอ้อม หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับ  
สัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว  

   4) เป็นผู้เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน  พนักงานหรือลูกจ้างใน
ธุรกิจ   ของเอกชนซึ่งอยู่ภายในการกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของ หน่วยงานของรัฐท่ี
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่ หรือปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ซึ่งโดยสภาพของ
ผลประโยชน์ขอธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือ ประโยชน์ทาง
ราชการหรือกระทบ 

ความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้น  

กฎหมายหรือหลักเกณฑ์ที่เก่ียวข้องกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

    1. พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปราม  การทุจริต พ.ศ.
2561  
 มาตรา 126 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ และเจ้าพนักงาน ของรัฐท่ี
คณะกรรมการ ป.ป.ช.ประกาศกำหนด ดำเนินกิจการดังต่อไปนี้  

   (1) เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาท่ีทำกับหน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าพนักงาน ของรัฐผู้นั้น
ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นพนักงานของรัฐซึง่มีอำนาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการ กำกับ 
ดูแลควบคุม ตรวจสอบหรือดำเนินคดี  
   (2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีเข้าเป็นคู่สัญญากับ หน่วยงานของรัฐท่ี
เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะท่ีเป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึง่มี อำนาจไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อมในการกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำเนินคดี  
   (3) รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ 
หรือราชการส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ ถือหุ้นในห้าง
หุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีรับสัมปทานหรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่าว ไม่ว่า โดยตรงหรือโดย
อ้อมในการกำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบหรือดำเนินคดี  
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   (4) เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ท่ีปรึกษา ตัวแทน พนักงานหรือ ลูกจ้างในธุรกิจ
ของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของ รัฐท่ีเจ้า
พนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้าท่ีในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดย สภาพของ
ผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือ ประโยชน์ทาง
ราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น ให้นำความ
ในวรรคหนึ่ง มาใช้บังคับกับคู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐตามวรรค หนึ่งด้วย โดยให้ถือว่าการ
ดำเนินกิจกการของคู่สมรสเป็นการดำเนินกิจกรรมของเจ้าพนักงานของ รัฐ เว้นแต่เป็นกรณีท่ีคู่
สมรสนั้นดำเนินการอยู่ก่อนท่ีเจ้าพนักงานของรัฐจะเข้าดำรงตำแหน่ง คู่สมรสตามวรรคสองให้
หมายถึงความรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กิจฉันสามีภริยาโดยมิได้จด ทะเบียนสมรสด้วย ท้ังนี้ ตามหลักเกณฑ์
ท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด  

   มาตรา 128 ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอัน อาจคำนวณ
เป็นเงินได้จากผู้ใด นอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ  หรือ
ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจำนวนท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
กำหนด บทบัญญัติในวรรคหนึ่งให้ใช้บังคับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพน้ จาก
การเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วยโดยอนุโลม  
    มาตรา 129 การกระทำอันเป็นการฝ่าฝืนบทบัญญัติในหมวดนี้ให้ถือว่าเป็นการ กระทำ
ความผิดต่อตำแหน่งหน้าท่ีราชการหรือความผิดตอตำแหน่งหน้าท่ีในการยุติธรรม 2. ประกาศ
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง  หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ. 2563 อาศัยอำนาจตามความ 128 
วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญู ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
พ.ศ.2561   
   ข้อ 4 “การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา” หมายความว่า การ รับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากบุคคลท่ีให้กันในโอกาสเทศกาลหรือ วันสำคัญ 
และให้หมายความรวมถึง การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ในโอกาส
การแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือการ ให้ตาม
มารยาทท่ีถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย  
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“ญาติ” หมายความว่า พี่น้องร่วมบิดามารดาหรือร่วมบิดาหรือมารดาเดียวกัน 
ลุง  ป้า น้า อา คู่สมรส ผู้บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรมหรือผู้รับบุตรบุญธรรม 
“ประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้” หมายความว่า ส่ิงท่ีมีมูลค่า ได้แก่  การลดราคา การ
รับความบันเทิง การรับบริการ การรับการฝึกอบรม หรือส่ิงอื่นใดในลักษณะ เดียวกัน  
    ข้อ 5 ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจ คำนวณเป็นเงิน
ได้นอกเหนือจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อนัควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือ ข้อบังคับท่ีออก
โดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย  
    ข้อ 6 เจ้าพนักงานของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้  (1) ทรัพย์สิน
หรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใดซึ่งมิใช่ญาติท่ีมีราคาหรือมูลค่า ในการรับ
จากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท   

              3. ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหนว่ยงานของรัฐ  พ.ศ.2544  
    ข้อ 22 เจ้าหน้าท่ีของรัฐท่ีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติ บุคคลท่ีได้รับ
อนุญาตจากคณะกรรมการการควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไร ซึ่ง มิใช่หน่วยงาน
ของรัฐจะต้องไม่กระทำการดังต่อไปนี้  
     (1) ใช้หรือแสดงตำแหน่งหน้าท่ีให้ปรากฎในการดำเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นการ โฆษณาด้วย
ส่ิงพิมพ์ตามกฎหมายว่าด้วยการพิมพ์ หรือส่ืออย่างอื่นหรือด้วยวิธีการอืน่ใด (2) ใช้ ส่ัง ขอร้อง 
หรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชา หรือบุคคลใดช่วยทำการเรี่ยไรให้  หรือกระทำในลักษณะให้ผู้นั้นอยู่
ในภาวะจำยอมไม่สามารถปฏิเสธ หรือปลีกเล่ียงท่ีจะไม่ช่วยทำ การเรี่ยไร ไม่ว่าทางตรงหรือ
ทางอ้อม  

                     4. ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  

 (1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ  

 (2) ซื่อสัตย์สุจริต ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตามทำนอง 
ครองธรรม โปร่งใส และตรวจสอบได้ ไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมท่ีมีนัยเป็นการแสวงหาประโยชน ์
โดยมิชอบ รับผิดชอบต่อหน้าท่ี มีความพร้อมรับการตรวจสอบและรับผิด มีจิตสำนึกท่ีดี โดย 
คำนึงถึงสังคม ส่ิงแวดล้อม สิทธิมนุษยชน และเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  
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 (3) กล้าตัดสินใจและยืนหยัดทำในส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรม กล้าคัดค้านในส่ิงท่ีไม่ 
ถูกต้อง กล้าเปิดเผยหรือรายงานการทุจิตประพฤติมิชอบต่อผู้มีหน้าท่ีรับผิดชอบ ใช้ดุลพินิจในการ 
ปฏิบัติหน้าท่ีโดยปราศจากอคติ และไม่ยอมกระทำในส่ิงท่ีไม่เหมาะสมเพียงเพื่อรักษาประโยชน์ 
หรือสถานภาพของตนเอง  

 (4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว ไม่มีผลประโยชน์ทับ ซ้อน 
เสียสละ มีจิตสาธารณะ สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าท่ีการงาน ไม่กระทำการอันม ี
ลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม และไม่ประกอบกิจการ 
หรือเข้าไปเกี่ยวข้องกับประโยชน์อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของตน  

 (5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ประสิทธิภาพ และคุณภาพของงาน ปฏิบัติงานด้วยความ 
รวดเร็วทันต่อเวลาและสถานการณ์ คำนึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของ
รัฐ  รักษามาตรฐานการทำงานท่ีดี พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม เช่ือมั่น
ใน ระบบการทำงานเป็นทีม ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความเต็มใจ และเปิดเผยข้อมูลข่าวสารท่ี 
ถูกต้อง  

 (6) ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเท่ียงธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติโดย 
การใช้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเช้ือชาติ ศาสนา 
เพศ  อายุ สภาพร่างกาย สถานะทางเศรษฐกิจสังคม และต้องรักษาความเป็นทางการเมืองโดยไม่
อาศัย ตำแหน่งหน้าท่ีซึ่งอาจมีลักษณะเป็นการให้คุณให้โทษแก่นักการเมืองและพรรคการเมือง  

 (7) ดำรงตนเป็นแบบอย่างด้วยการเป็นข้าราชการท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของ 
ทางราชการพึงปฏิบัติตนให้เป็นที่เช่ือถือศรัทธาแก่ประชาชน ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความ
สุภาพ  อ่อนน้อมถ่อมตน ไม่อ้างหรือใช้อำนาจโดยปราศจากเหตุผล ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่ายโดย
น้อมนำ หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง พรบรมราโชวาท หลักคำสอนทางศาสนามาปรับใช้ และ
ปฏิบัติตน เป็นพลเมืองด้วยความเคารพกฎหมายและมีวินัย  

 5. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ัน พื้นฐาน พ.ศ.2552  
บรรทัดฐานในการปฏิบัติราชการและประพฤติตนของข้าราชการ สำนักงาน 

คณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน 7 ข้อ ได้แก่  
1) ความส่ือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ  

2) การยึดมั่นและยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้อง  
 
 
 
 
 
 
 



6 

3) การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ  

4) ความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  

5) การมุ่งมั่นสัมฤทธิ์ผลของงาน  

6) ปฏิบัติหน้าท่ีในฐานพลเมืองท่ีดีของประเทศ  

7) การดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง  

6. นโยบายของรัฐบาล  

รัฐบาลได้กำหนดนโยบายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล  ประกอบด้วย  
1) หลักนิติธรรม  

2) หลักคุณธรรม  

3) หลักความโปร่งใส  

4) หลักการมีส่วนร่วม  

5) หลักความรับผิดชอบ  

6) หลักความคุ้มค่า  

 7. นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  

   รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ(นางสาวตรีนุช เทียนทอง) มอบนโยบายใน การปฏิบัติงาน เพื่อ
เป็นแนวทางในการขับเคล่ือนการจัดการศึกษาให้เกิดความเช่ือมั่นและสร้าง ความมั่นใจให้กับสังคม โดย
มอบหลักการทำงาน เป็นนโยบายหลัก ดังนี้ “สร้างความเช่ือมั่น และความไว้วางใจให้กับสังคม” หรือ 
“TRUST”  

T (Transparency) หมายถึง ความโปร่งใส ท้ังในเชิงกระบวนการทำงานและ กระบวนการ
ตรวจสอบจากภาคส่วนต่าง ๆ  
R (Responsibility) หมายถึง ความรับผิดชอบ สนับสนุนให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ดำเนินการตาม
ภารกิจของตนด้วยความรับผิดชอบต่อตัวเอง องค์กร ประชาชนและประเทศชาติ U (Unity) 
หมายถึง ความเป็นอันหนึ่งอันเดียว ระหว่างครู บุคลากรทางการศึกษา  ผู้ปกครอง ผู้เรียน และ
ประชาชน  
S (Student-Centricity) หมายถึง ผู้เรียนเป็นเป้าหมายแห่งการพัฒนา โดยการทำ ให้ผู้เรียนมีวิธี
คิดทักษะท่ีเป็นสากลสอดคล้องกับพลวัตในศตวรรษท่ี 21 ควบคู่ไปกับสำนึกและ ความเข้าใจใน
ความเป็นไทย 
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T (Technology) หมายถึง ความพร้อมด้านเทคโนโลยี ท้ังในเชิงโครงสร้าง  (Infrastructure) 
ได้แก่ ส่ิงจำเป็นและส่ิงอำนวยความสะดวกด้านการศึกษาเพื่อลดความเหล่ือมล้ำ ของโอกาสใน
การศึกษาและในเชิงการเรียนรู้ (Learning) ได้แก่ แหล่งข้อมูล แหล่งเรียนรู้รูปแบบ ต่าง ๆ ท่ี

ทันสมัยช่วยให้ผู้เรียนทุกคนถึงพร้อมซึ่งคุณลักาณะอันพงึประสงค์ทุกประการ  

การปฏิบัติงานที่สุ่มเสี่ยงต่อผลประโยชน์ทับซ้อน  

1. การเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ และได้รับแต่งต้ังให้เป็นเจ้าหน้าท่ีดำเนินการเกี่ยวกับ ผลประโยชน์
ของทางราชการ แต่ตนเองมีผลประโยชน์ส่วนตัวเกี่ยวข้องกับกิจการท่ีตนเองจะต้องดำเนินการ 
เช่น ตนเองดำรงตำแหน่งท่ีมีอำนาจหน้าท่ีในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างให้แก่ทางราชการ แต่ได้
นำเอาบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนของตนหรือเครือญาติของตนหรือตนเข้าไปมีส่วนได้ ส่วนเสียใน
บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนั้น เข้ามารับการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น  
2. การเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐและได้รับแต่งต้ังให้เป็นเจ้าหน้าท่ีดำเนินการเกี่ยวกับผลประโยชน์ของ
ทางราชการแต่ได้รับแต่งต้ังให้เป็นที่ปรึกษาหรือเป็นตัวแทนของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนท่ีเป็น
คู่สัญญาหรือมีผลประโยชน์เกี่ยวข้องกับรัฐในเรื่องใดเรื่องหนึ่ง  

3. การเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐและได้รับแต่งต้ังให้เป็นเจ้าหน้าท่ีดำเนินการเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ของ
ทางราชการ แม้จะไม่ได้รับแต่งต้ังให้เป็นที่ปรึกษาหรือเป็นตัวแทนของบริษัทหรือ ห้างหุ้นส่วนนั้น 
แต่ได้ให้คำแนะนำแก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนท่ีเป็นคู่สัญญาหรือมีผลประโยชน์เกีย่วข้องกับรัฐใน
เรื่องใดเรื่องหนึ่ง อันทำให้รัฐเสียผลประโยชน์  
4. การเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐและได้รับแต่งต้ังให้เป็นเจ้าหน้าท่ีดำเนินการเกี่ยวกับผลประโยชน์ของ
ทางราชการ ให้สิทธิพิเศษแก่บุคคลใดบุคคลหนึ่งอันเป็นลักษณะผลประโยชน์ต่างตอบแทน 
แนวทางปฏิบัติเพือ่ปอ้งกัน “ผลประโยชน์ทับซ้อน”  

ผู้บังคับบัญชาจะต้องควบคุมเอาใจใส่เป็นพิเศษให้มีการตรวจสอบอย่างเคร่งครัด เกี่ยวกับเรื่อง  
               1. การเตรียมตัวก่อนแต่งต้ังให้เป็นผู้รับผิดชอบงานท่ีมีความเส่ียงต่อ ผลประโยชน์  

  1) ผู้บังคับบัญชาจะต้องสำรวจตรวจสอบสถานะของบุคคลท่ีจะได้รับการแต่งต้ัง ให้รับผิดชอบ
งานท่ีมีความเส่ียงต่อผลประโยชน์ ว่าบุคคลดังกล่าวเป็นหรือเคยเป็นผู้ประกอบ กิจการส่วนตัวใน
ลักษณะท่ีเมื่อได้รับแต่งต้ังแล้วจะเข้าข่ายเป็นผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่  
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  2) นอกจากจะสำรวจตรวจสอบสถานะของบุคคลท่ีจะได้รับการแต่งต้ัง ยังต้อง สำรวจตรวจสอบ
คู่สมรส บุตรท่ียังไม่บรรลุนิติภาวะของบุคคลนั้นด้วย ว่าได้มีการดำเนินกิจการ ใดๆ อันเป็นการทำ
แทนบุคคลนั้นในขณะท่ีบุคคลดังกล่าวได้รับการแต่งต้ังด้วย  

              2. การปฏิบัติหน้าท่ีในระหว่างท่ีเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  

    เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ท่ีได้รับการแต่งต้ังให้เป็นผู้รับผิดชอบเกี่ยวกับการดำเนินการท่ีเป็ผลประ
โยชน์ของรัฐจะต้องคอยตรวจสอบตนเองว่าอยู่ในสถานะท่ีเป็นผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนหรือไม่
หากรู้ว่ตนเองเข้าข่ายเป็นผู้มีผลประโยชน์ทับซ้อนแม้แต่เพียงเล็กน้อยจะต้องรายงาน เรื่อง
ดังกล่าวต่อผู้บังคับบัญชาท่ีมีอำนาจเหนือขึ้นไปเพื่อพิจารณา  

     คู่สมรสหรือเครือญาติของเจ้าหน้าท่ีของรัฐจะต้องไม่เข้ามาเกี่ยวข้องกับธุรกิจของ เอกชน ซึ่ง
โดยสภาพของผลประโยชน์ของธุรกิจของเอกชนนัน้อาจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ ส่วนรวม หรือ
ประโยชน์ทางราชการ หรือกระทบต่อความมีอิสระในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ี ของรัฐผู้นั้น  

             3. การดำเนินกิจการหลังจากพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  

    พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนญูว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ.2561 
มาตรา 127 ห้ามมิให้กรรมการ ผู้ดำรงตำแหน่งในองค์กรอิสระ ผู้ดำรงตำแหน่ง ระดับสูงและผู้
ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท่ีคณะกรรมการ ป.ป.ช.กำหนด ดำเนินการใดตาม มาตรา 126 (4) 
ภายในสองปีนับแต่วันท่ีพ้นจากตำแหน่ง  

             4. การปฏิบัติตนเกี่ยวกับการให้หรือการรับของขวัญหรือผลประโยชน์  ต้องปฏิบัติ
ดังนี้  

      อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 128 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติประกอบ รัฐธรรมนญูว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 ได้กำหนดนิยามความหมาย ของคำว่า
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา ญาติ และประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณ เป็นเงินได้
และยังได้วางหลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีเป็นข้อห้าม ข้อยกเว้น และข้อ
ปฏิบัติในกรณีต่าง ๆ ดังนี้  

     ข้อ 5 ห้ามมิให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจ คำนวณเป็น
เงินนอกเหนือจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชนอ์ันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรือ   
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ข้อบังคับท่ีออกโดยอาศัยอำนาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือ 
ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาท่ีกำหนดไว้ในประกาศนี้  
       ข้อ 6 เจ้าพนักงานของรัฐจะรับทรัพย์สินหรอืประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้  ดังต่อไปนี้  
    (1) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใดซึ่งมิใช่ญาติท่ีมี ราคาหรือ
มูลค่าในการรับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท  
    (2) ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ท่ีการให้นั้นเป็นการให้ ในลักษณะ
ให้กับบุคคลท่ัวไป  
      ข้อ 7 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินท่ีไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์
หรือมีราคา หรือมีมูลค่ามากกว่าท่ีกำหนดไว้ในข้อ 6 ซึ่งเจ้าพนักงานของรัฐได้รับมาโดย มีความ
จำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล  เจ้า
พนักงานของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อืน่ใด
นั้นต่อหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจหรือผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงานอื่น ของ
รัฐ สถาบัน หรือองค์กรท่ีเจ้าพนักงานของรัฐนัน้สังกัดภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีได้รับส่ิงนั้นไว้
เพื่อวินิจฉัยว่ามีเหตุผลความจำเป็น ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น รับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นไว้เป็นสิทธิ์ของตนหรือไม่  
        ในกรณีท่ีหัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ หรือผู้บริหารสูงสุด ของ
หน่วยงานอื่น ของรัฐ สถาบัน หรือองค์กรท่ีเจ้าพนักงานของรัฐนั้นสังกัด มีคำส่ังว่าไม่สมควร รับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าว ก็ให้คืนทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดนั้นแก่ผู้ให้โดย
ทันที  ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใด ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานท่ีเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว เมื่อได้ดำเนินการตาม
วรรคสองแล้ว ให้ถือว่าเจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นไม่เคยได้รับ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าว  
     ข้อ 8 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินของ เจ้าพนักงาน
ของรัฐตามประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าพนักงานของรัฐมาแล้ว ไม่ถึงสองปี
ด้วย 
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แบบรายงานทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ ตามประกาศคณะกรรมการการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ 
เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือ                 ประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าพนักงานของรัฐ พ.ศ.2563 วันท่ี.......................................................  

เรียน ผู้มีอำนาจแต่งต้ังถอดถอน  

ข้าพเจ้า................................................................นามสกุล.............................................. ........  

ตำแหน่ง............................................................................สังกัด.............................................................   

ขอรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอนัอาจคำนวณเป็นเงินท่ีไม่เป็นไปตาม หลักเกณฑ์ หรือมี
ราคาหรือมีมูลค่ามากกว่าท่ีกำหนดไว้ในข้อ 6 ซึ่งข้าพเจ้าได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด อันอาจ
คำนวณเป็นเงินได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้  
ได้รับเมื่อวันท่ี........................................................................เวลา........................................... 
ได้รับเนื่องจากกรณี.................................................................................................................. 
สถานท่ีรับ................................................................................................................................  
ช่ือ-นามสกุล ของผู้ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้  
...................................................................................................................................................................
ท่ีอยู่............................................................................................................................................................ 
มีความเกี่ยวข้องเป็น
...................................................................................................................................................................  
 รายละเอียดและมูลค่าโดยประมาณของทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้และแนบ
รูปถ่ายทรัพยสินหรือเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับประโยชน์อื่นใดมาพร้อมนี้ด้ว
..................................................................................................................................................................... 
เหตุผลหรือความจำเป็นท่ีจะต้องรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้ 
.....................................................................................................................................................................  

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุญาต  

ลงช่ือ...................................................ผู้รายงาน  

 (..................................................)  

 

 

 

 

/อนุญาต...  
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⬜ อนุญาต เนื่องจากมีเหตุผล และความจำเป็นท่ีจะต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ 
หรือความสัมพันธ์   อันดีระหว่างบุคคล โดยสมควรรับไว้เป็นทรัพย์สินหรือสิทธิส่วนบุคคล  

⬜ ไม่อนุญาต โดยให้ส่งคืนแก่ผู้ให้ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้โดย
ทันที ในกรณีท่ี  ไม่สามารถคืนให้ได้ ให้เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือประโยชน์
ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของ  หน่วยงานท่ีเจ้าพนักงานของรัฐนั้นสังกัดโดยเร็ว  

ลงช่ือ....................................................  

ตำแหน่ง.............................................................  

วันท่ี.....................................................  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คำเตือน เจ้าพนักงานของรัฐผู้ใดฝ่าฝืนมาตรา 128 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินสามปีหรือปรับ ไม่เกิน
หกหมื่นบาท หรือท้ังจำท้ังปรับ ตามท่ีบัญญัติไว้ในมาตรา 169 แห่งพระราชบัญญัติ ประกอบ

รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561  
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          ข้อยกเว้น/ข้อควรปฏิบัติ  

   1. เจ้าหน้าท่ีสามารถรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีมีกฎหมายอนุญาตให้รับได้ เช่น 
เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เบ้ียเล้ียงไปราชการ เงินปันผลสหกรณ์  
   2. เจ้าหน้าท่ีสามารถรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดได้จากบุพการี ผู้สืบสันดานหรือ
ญาติโดยจะต้องเป็นการให้ตามประเพณีหรือตามธรรมจรรยาตามฐานานุรูปของ ผู้ให้  
   3. เจ้าหน้าท่ีสามารถรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด ได้จากบุคคลท่ีให้ กันตาม
โอกาสเทศกาลหรือวันสำคัญ รวมถึงการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การ แสดงความ
เสียใจหรือการให้ตามมารยาทท่ีถือปฏิบัติกันในสังคม แต่ละโอกาสไม่เกิน 3,000 บาท  
   4. เจ้าหน้าท่ีสามารถรับของขวัญ ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด จากการให้แก่ บุคคลท่ัวไป 
โดยไม่เจาะจงผู้รับ เช่น การจับฉลาก  
   5. ในกรณีเจ้าหน้าท่ีรับทรัพย์สินเกินกว่า 3,000 บาท โดยมีความจำเป็นอย่างยิ่ง ต้องรับไว้เพื่อ
รักษาไมตรีมิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดี ระหวา่งบุคคลให้เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติดังนี้  5.1 ต้องแจ้ง
รายละเอียดภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีได้รับทรัพย์สิน โดยให้ เจ้าหน้าท่ีกรอกรายละเอียดลงใน
แบบฟอร์มรายงานการรับทรัพย์สินหรือประโยชนอ์ื่นใดโดย ธรรมจรรยา รายงานผู้มีอำนาจแต่งต้ัง
ถอดถอน  
    5.2 หากมีคำวินิจฉัยว่าให้ส่งคืนทรัพย์สิน ต้องส่งคืนโดยทันที หรือหากไม่ สามารถส่งคืนได้ให้
ส่งมอบเป็นสิทธิของหน่วยงานโดยเร็ว แล้วให้ถือว่าเจ้าหน้าท่ีผู้นั้นไม่เคยได้รับ ทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์อื่นใดดังกล่าว  

               ข้อห้าม/ข้อควรหลีกเล่ียง  

    1. ห้ามเจ้าหน้าท่ีทุกตำแหน่ง และผู้พ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วยังไม่ ถึง 2 ปี รับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จากผู้ใดซึ่งมิใช่ญาติท่ีมีราคา หรือมูลค่าใน
การรับเงินกว่า 3,000 บาท  
    2. ห้ามเจ้าหน้าท่ีรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคำนวณเป็นเงินได้จาก ผู้ใดซึ่งมิใช่
ญาติโดยมีความจำเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์ อันดี
ระหว่างบุคคลท่ีมีราคาหรือมูลค่าเกิน 3,000 บาท ในกรณีท่ีผู้มีอำนาจแต่งต้ังถอดถอนมีคำส่ัง ว่า
ไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดดังกล่าว  
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5.กรณีท่ีตนมีกิจการท่ีต้องดำเนินการอยู่แล้วต้องขอถอนตนออกจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีท่ีเข้าไปเกี่ยวข้อง                   
6. การสร้างความเข้าใจ ผู้บังคับบัญชาจะต้องสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชาว่าส่ิงใดควรทำ
หรือไม่ควรทำ  
7. การสร้างจิตสำนึก  

     ผู้บังคับบัญชาจะต้องสร้างจิตสำนึกให้เกิดข้ึนแก่เจ้าหน้าท่ีของรัฐ ให้ตระหนักถึง บุญคุณของ
แผ่นดินและต้องกำกับดูแลการปฏิบัติราชการให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล ซึ่ง หลัก ธรรมาภิ
บาลในการบริหารองค์กร (Good Governance) หลักคุณธรรม จริยธรรม ในการ ปฏิบัติงาน การ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ (Anti Corruption) นั้น เป็น เครื่องมือใน
การสร้างคนให้มีศักดิ์ศรี มีศีลธรรม คุณธรรม จริยธรรม มีจิตมุ่งบริการ มีความมุ่งมั่น ในการทำงาน
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อส่วนรวม  
มาตรการป้องกันการทุจริต “ผลประโยชน์ทับซ้อน”  

      โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาโดยคณะกรรมการส่งเสริม ประสิทธิภาพและการบริหาร โรงเรียน
บ้านเชียงวิทยาร่วมดำเนินการจัดทำมาตรการต่างๆและข้อบังคับจรรยาบรรณข้าราชการใน
สังกัดเพื่ป้องกันการทุจริต  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” ดังนี้  

     1. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม เพื่อให้
การดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาอุดรธานี เป็นไปด้วยความ เรียบร้อยโปร่งใสเป็น
ธรรม ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาอุดรธานี ได้
กำหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ ผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้  

 1.1ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัยมศึกษาอุดรธานีประกาศ เจตจำนงในการ
บริหารจัดการด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลท่ี ดี รวมทั้ง
เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้สาธารณชนทราบท่ัวกัน  
1.2กำหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารทุกระดับของสำนักงานเขตพื้นท่ี การศึกษามัธยมศึกษา 
อุดรธานีให้ครอบคลุมถึงการประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดี การควบคุม   
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กำกับ ติดตาม สนับสนุนและขับเคล่ือนการดำเนินงานเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ 
ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
1.3 กำหนดบทบาทหน้าท่ีของบุคลากร ให้ครอบคลุมถึงการสอดส่องและ ร่วมกันป้องกันการ
กระทำท่ีเข้าข่ายการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ ส่วนรวม ตลอดจนให้
ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแสและเป็นพยาน  
1.4กำหนดให้มีมาตรการคุ้มครองบุคลากรท่ีให้ความร่วมมือในการแจ้งเบาะแส เป็นพยานกรณี
เกี่ยวกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม หากผล การดำเนินการ
ถึงท่ีสุดแล้ว ปรากฏว่ามีผู้กระทำผิดจริง ให้พิจารณายกย่องชมเชย หรือให้ ค่าตอบแทนเพิ่มพิเศษ 
แก่บุคคลผู้แจ้งเบาะแส หรือพยาน ตามควรแก่กรณี 1.5กำหนดจรรยาบรรณสำหรับบุคลากรทุก
ระดับ ให้ครอบคลุมถึง  
1.5.1 การไม่ใช้ตำแหน่งหน้าท่ี เวลางานปกติไปใช้ในการแสวงหาประโยชน์ ใดๆ ให้แก่ตนเอง 
หรือผู้อื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  
1.5.2 การไม่นำความลับ เงิน บุคลากร และทรัพย์สินใดๆ ของสำนักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาอุดรธานีไปแสวงหาผลประโยชน์สำหรับตนเอง หรือผู้อื่น ไม่ว่า ทางตรงหรือทางอ้อม  
1.5.3 การไม่รับงานหรือปฏิบัติงานภายนอก ท่ีอาจก่อให้เกิดผลประโยชน์ ทับซ้อน ไม่ว่าทางตรง
หรือทางอ้อม  
1.5.4 การไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจในการ พิจารณาตัดสิน อนุมัติ
โครงการ การจัดซื้อจัดจ้าง หรือในลักษณะอื่นใดอันเป็นการให้คุณให้โทษแก่ บุคคล หรือ
หน่วยงานอื่น ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม  
1.6 กำหนดให้ทุกกลุ่มงาน จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เพื่อหลีกเล่ียง ลด ป้องกัน การขัดกัน
ระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม  
1.7 กำหนดให้มีการจัดประชุมช้ีแจง อบรมและสร้างช่องทางการรับรู้แก่ บุคลากรเพื่อสร้างความ
ตระหนักและความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่าง ผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวม  
1.8 กำหนดให้มีการดำเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมาย อย่าง จริงจังและเด็ดขาด
สำหรับบุคลากรท่ีกระทำความผิดเกี่ยวกับเรื่องการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับ
ผลประโยชน์ส่วนรวมทั้งในฐานะตัวการ หรือผู้สนับสนุน  
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            2. มาตรการป้องกันการรับสินบน  

       โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาในฐานะเป็นองค์กรท่ีรับผิดชอบ การจัดการศึกษาให้กับเยาวชน ให้
เป็นพลเมืองท่ีมีคุณภาพในอนาคต ได้ตระหนักถึงความสำคัญ ของการเตรียมการด้านการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต จึงได้กำหนดนโยบายต่อต้านการให้ สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ เป็นนโยบายสำคัญ เพื่อให้การปฏิบัติงานของ บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นท่ี
การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล  มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้ ปลอด
จากการทุจริต โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้   

  2.1 บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีต้อง ปฏิบัติงานตามนโยบาย 
โดยไม่ข้องเกี่ยวกับการรับหรือให้สินบนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม   

  2.2 บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี จะต้องไม่ เรียกร้องจัดหา
หรือ รับสินบนเพื่อประโยชน์ส่วนตน หรือประโยชน์ของสำนักงานเขตพื้นท่ี การศึกษามัธยมศึกษา
อุดรธานีหรือประโยชน์ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาอุดรธานีหรือ
ประโยชน์ของผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับตนไม่ว่าจะเป็นคนในครอบครัว เพื่อนหรือ ผู้ท่ีมีส่วนเกี่ยวข้องใน
ลักษณะอื่นใด  
   2.3 บุคลากรของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีต้องไม่ เสนอว่าจะให้หรือ
สัญญาว่าจะให้ หรือรับสินบนจากเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ ภาคเอกชนหรือบุคคลอื่นใด  โดยมีจุดประสงค์
เพื่อจูงใจให้กระทำการ ไม่กระทำการ หรือประวงิการกระทำ อันมิชอบด้วย หน้าท่ีและระเบียบ 
กฎหมาย  

            2.4 เมื่อผู้ใดพบเห็นการกระทำท่ีเข้าข่ายเป็นการรับหรือให้สินบนจะต้อง รายงานผู้บังคับบัญชา   
หรือตามช่องทางการรับเรื่องร้องเรียนของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา มัธยมศึกษาอุดรธานี  

 2.5 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีคำนึงถึงความเป็นธรรม 
และปกป้องเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิเสธการรับหรือให้สินบน โดยจะไม่ดำเนินการด้านลบต่อเจ้าหน้าท่ีผู้
นั้น  2.6 ห้ามมิให้มีการรับหรือให้สินบนในการจัดซื้อจัดจ้างทุกชนิด การดำเนินการ ต้องเป็นไป
ด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อยู่ภายใต้กฎหมายและกฎระเบียบท่ีเกี่ยวข้อง  2.7 การ
ดำเนินการใด ๆ ตามมาตรการนี้ ให้ใช้แนวทางปฏิบัติตามท่ีกำหนดไว้  ตลอดจนแนวปฏิบัติอื่นใด
ท่ีสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีเห็นสมควรกำหนด ในภายหลัง เพื่อให้เป็นไป
ตามมาตรการนี้อีก  
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                3. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ  

         เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนบ้นเชียงวิทยามีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิ
บาล ความโปร่งใส ปลอดจากการทุจริตในการ ปฏิบัติงานรวมทั้งเพื่อให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสีย และสาธารณชนมีความเช่ือมั่นต่อการ ดำเนินงาน ของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษาอุดรธานีจึงกำหนดมาตรการตรวจสอบ การใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน 
ดังนี้  
  3.1 กำหนดบทบาทหน้าท่ีของผู้บริหารทุกระดับ ให้ครอบคลุมถึงการตรวจสอบ  กำกับดูแลและ
ติดตามการปฏิบัติงาน ตลอดจนการใช้ดุลยพินิจของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตาม กฎ ระเบียบ 
ข้อบังคับ มาตรฐาน/คู่มือการปฏิบัติงาน/ขั้นตอนท่ีเกี่ยวข้อง อย่างเคร่งครัด  

          3.2 กำหนดบทบาทหน้าท่ี ให้ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติงานตามคู่มือการ ปฏิบัติงาน ใน
กระบวนงานให้บริการประชาชน เพื่อลดการใช้ดุลยพินิจและเป็นมาตรฐานหรือแนว ทางการดำเนินงาน
ของเจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน  

3.3 เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการร่วม แสดงความ
คิดเห็นและติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน และพร้อมท่ีจะนำความ คิดเห็นท่ีดีมา
ปรับปรุงและพัฒนางาน ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น โดยมีการจัดต้ังช่องทางการรับฟัง ข้อคิดเห็น
และข้อเสนอแนะ ได้ท่ีลิงค์เพชบคีและเว็ปไซด์ของโรงเรียน 
  3.4 ดำเนินการปรับปรุงและพัฒนาระบบงาน โดยส่งเสริมให้มีการนำเทคโนโลยี สารสนเทศและ
ระบบฐานข้อมูลมาใช้ในการจัดเก็บและประมวลผลข้อมูลอย่างเป็นระบบและ สะดวกในการสืบค้น 
เพื่อใช้ประกอบการตัดสินใจ รวมทั้งลดการใช้ดุลยพินิจในการดำเนินงานของ ผู้บริหารและ
เจ้าหน้าท่ีผู้ปฏิบัติงาน  

      4. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  

     โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาในฐานะเป็นหน่วยงานท่ี รับผิดชอบการศึกษา ได้ยึดหลักธรรมาภิบาล
การมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการดำเนินงาน ตามแนวนโยบายของผู้บริหาร
กระทรวงศึกษาธิการ เน้นความโปร่งใส ตรวจสอบได้ และเพื่อเป็น การเปิดโอกาสให้ประชาชน
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน  จึงได้กำหนดมาตรการ 
กลไกในการให้ผู้รับบริการ มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ ดำเนินงานของโรงเรียนบ้าน
เชียงวิทยาดังนี้  
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    4.1 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาบริหารราชการแบบมี ส่วนร่วม โดยให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ตามภารกิจและ ความเหมาะสม ดังนี้  

             4.1.1 การมีส่วนร่วมในการให้ข้อมูลข่าวสารโรงเรียนบ้านเชียงวิทยาจะนำเสนอข้อมูลท่ีเป็น
จริง ถูกต้อง ทันสมัย เกี่ยวกับภารกิจของสำนักงาน เขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีให้ประชาชน
รับทราบและเข้าถึง  

  4.1.2 การมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็น โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียร่วมแสดงความคิดเห็น  รวมทั้งให้เสนอข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดำเนินการ
หรือการปฏิบัติงานผ่านช่องทางต่าง ๆ ท่ี หลากหลาย  

           4.1.3 การมีส่วนร่วมในการให้เข้ามามีบทบาท โรงเรียนบ้านเชียงวิทยเปิดโอกาสให้ผู้รับบริการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการ ตัดสินใจ มีการแลกเปล่ียนความคิดเห็นและข้อมูลระหว่างกัน 
โดยมุ่งผลสำเร็จและเป้าหมายท่ี ชัดเจน  

   4.2 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยากำหนดกรอบข้ันตอน และวิธีการดำเนินงานในการให้ผู้รับบริการ 
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน ดังนี้  
   4.2.1 การทบทวนผลการดำเนินงานท่ีสอดคล้องกับภารกิจ ให้มีความ เหมาะสมและสอดคล้อง
กับบริบทท่ีเปล่ียนแปลงไป โดยเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี ส่วนร่วมในการดำเนินงาน 
ไปสู่การปฏิบัติงานสามารถตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ผู้รับบริการได้  

             4.2.2 การกำหนดแนวทางกระบวนการในการให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ ส่วนเสียมามีส่วนร่วม
อย่างเหมาะสม โดยระบุช่องทางการมีส่วนร่วมแนวทางการปฏิบัติหรือ กระบวนการท่ีใช้ในการ
ดำเนินงาน  

    4.2.3 จัดให้มีผู้แทนหรือแต่งต้ังคณะกรรมการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ผู้รับบริการในการ
ดำเนินงาน  
    4.2.4 จัดให้มีช่องทางท่ีหลากหลายในการเปิดโอกาสให้กลุ่มผู้รับบริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน รวมถึงช่องทางการรับฟังความคิดเห็น และข้อร้องเรียน
ต่างๆ เพื่อพัฒนาปรับปรุงการดำเนินงานตามภารกิจให้มีประสิทธิภาพ และ โปร่งใสยิ่งขึ้น  
    4.2.5 จัดให้มีการประเมินความพึงพอใจของผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ตามภารกิจของ
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 
  4.2.6 จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของการมีส่วนร่วมตามภารกิจพร้อมท้ังสรุปผลการ
ดำเนินงานภาพรวมเพื่อนำข้อมูลไปพัฒนา ปรับปรุงการดำเนินงานของโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา
ต่อไป  
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              5. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง  

         เพื่อให้การจัดซื้อจัดจ้างของโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา มีความโปร่งใส มีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผล และตรวจสอบได้ ตามกฎหมาย ระเบียบ และ แนวทางการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐกำหนดและ เป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
เข้ามามีส่วนร่วมในการรับรู้และตรวจสอบการจัดซื้อจัด จ้าง โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาจึงกำหนด
มาตรการการส่งเสริมความ โปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ดังนี้  
      5.1 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาจัดทำแผนการจัดซื้อจัด จ้างประจำปี และประกาศเผยแพร่ใน
ระบบเครือข่ายสารสนเทศของหน่วยงาน และปิดประกาศ โดยเปิดเผย ณ สถานท่ีปิดประกาศของ
หน่วยงาน ภายใน 30 วันทำการ หลังจากได้รับความ เห็นชอบวงเงินงบประมาณท่ีจะใช้ในการ
จัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจใน การพิจารณางบประมาณ  
      5.2 โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาจัดทำบันทึกสรุปรายงานการจัดซื้อจัดจ้าง พร้อมท้ังเอกสาร
ประกอบ ภายใน 7 วัน ทำการ หลังจากเสร็จส้ิน กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละโครงการและ
จัดเก็บไว้อย่างเป็นระบบ เพื่อประโยชน์ในการ ตรวจสอบข้อมูลเมื่อมีการร้องขอตามรายการ 
ดังต่อไปนี้  

               5.2.1 รายการขอซื้อและขอจ้าง  

               5.2.2 เอกสารเกี่ยวกับการรับฟังความคิดเห็นร่างขอบเขตของงานหรือ รายละเอียด
คุณลักษณะพิเศษเฉพาะของพัสดุท่ีจะซื้อหรือจ้าง และผลการพิจารณาในครั้งนั้น(ถ้ามี)  

                5.2.3 ประกาศเชิญชวนและเอกสารเชิญชวน หรือหนังสือเชิญชวนและ เอกสารอื่นท่ี
เกี่ยวข้อง  

                5.2.4 ข้อเสนอท่ีผู้ยื่นข้อเสนอทุกราย  
                5.2.5 บันทึกรายการผลการพิจารณาคัดเลือกผู้เสนอราคา  

       5.2.6 ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือท่ีได้รับ การคัดเลือก  
                5.2.7 สัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ รวมทั้งการแก้ไขสัญญาหรือ ข้อตกลงเป็นหนังสือ(ถ้า
มี)  

                5.2.8 บันทึกรายงานผลการตรวจรับพัสดุ  

5.3หน่วยงานภายในมอบหมายให้มีเจ้าหน้าท่ีท่ีดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการพัสดุประจำประ
หน่วยงานอย่างน้อย 2 คน และเข้ารับการอบรมการจัดซื้อจัดจ้างตามท่ี สำนักการคลังและสินทรัพย์
(สคส.) กำหนด  
5.4  สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี จัดทำคู่มือ แนวทาง ปฏิบัติเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดซื้อจัดจ้างและประชุมช้ีแจงสร้างการรับรู้และความเข้าใจท่ีถูกต้องให้กับบุคลากรของหน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง  
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 5.5  ห้ามมิให้ผู้ท่ีมีหน้าท่ีดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน มี ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่น
ข้อเสนอหรือคู่สัญญาในงานนั้น ท้ังนี้การมีส่วนได้ส่วนเสียในเรื่องการ พิจารณาให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง  
5.6 ห้ามมิให้บุคลากรในหน่วยงานใช้อำนาจในตำแหน่งหน้าท่ีดำเนินงาน โครงการท่ีเอื้อประโยชน์กับ
ตนเองหรือผู้อื่น ท้ังท่ีเกี่ยวข้องกับตัวเงิน หรือทรัพย์สิน และ ผลประโยชน์อื่นๆ ท่ีไม่ใช่รูปตัวเงินหรือ
ทรัพย์สิน  
5.7 สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานีจัดให้มีระบบตรวจสอบ เพื่อป้องกันการเป็นผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของหน่วยงานสำหรับผู้ท่ีมีหน้าท่ีเป็นคณะกรรมการซื้อหรือจา้ง
และเจ้าหน้าท่ีจัดซื้อจัดจ้างโดยให้เจ้าหน้าท่ีรายงานผลการดำเนินการตรวจสอบเพื่อป้องกันการเป็นผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญาของ หน่วยงาน ตามแบบฟอร์มท่ีกำหนด เสนอให้ผู้อำนวยการ
สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานีทราบโดยเสนอผ่านหัวหน้าเจ้าหน้าท่ีเป็นประจำทุก
เดือน  
 6. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ ผ่านเว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านเชียงวิทยาเพื่อให้การเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารของสำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษามัธยมศึกษา อุดรธานี ต่อสาธารณะเป็นไปด้วยความ
ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน เหมาะสม ทันสมัย และเช่ือถือได้  สอดคล้องกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร
ของราชการ พ.ศ.2540 มาตรา 9 กำหนดให้หน่วยงาน  
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ของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของทางราชการไว้ให้ประชาชนตรวจเข้าดูได้ และสอดคล้องกับ 
พระราชบัญญัติการบริหารงานและการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล พ.ศ.2562 มาตรา 
4(4)  การเปิดเผยข้อมูลหรือข่าวสารสาธารณะ ท่ีหน่วยงานของรัฐจัดทำและครอบครองใน
รูปแบบและ ช่องทางดิจิทัล เพื่อให้ประชาชนเข้าถึงได้โดยสะดวก สำนักงานเขตพื้นท่ีการศึกษา
มัธยมศึกษา อุดรธานีจึงได้กำหนดมาตรการ และวิธีปฏิบัติในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารบน
เว็บไซต์  โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาดังนี้  
   6.1 ลักษณะ/ประเภทข้อมูล ท่ีต้องการเผยแพร่ต่อสาธารณะ ของโรงเรียนบ้านเชียงวิทยามี
ลักษณะดังนี้  
     6.1.1 ข้อมูลหน่วยงาน ประกอบด้วย ประวติัความเป็นมา วิสัยทัศน์ พันธ กิจ โครงสร้าง
หน่วยงาน ทำเนียบผู้บริหาร ข้อมูลผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง อำนาจ หน้าท่ี 
ยุทธศาสตร์ แผนปฏิบัติราชการ แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปี คำ รับรอง 
รายงานผลการปฏิบัติราชการ รายละเอียดช่องทางการติดต่อส่ือสาร หมายเลข
โทรศัพท์  หมายเลขโทรสาร แผนท่ีต้ังหน่วยงาน ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์  
      6.1.2 กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงาน โดยแสดงท่ีมา ของข้อมูลอย่าง
ชัดเจน  
      6.1.3 ข่ายประชาสัมพันธ์ ข่าวสารท่ัวไป ภาพกิจกรรม เรื่องแจ้งเตือน  รวมถึงข่าวประกาศ
ของหน่วยงาน เช่น การรับสมัครงาน ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ผลการจัดซื้อ  จัดจ้าง  

                6.1.4 ข้อมูลข่าวสารอื่น ๆ  

          6.2 วิธีการ ข้ันตอน และผู้มีหน้าท่ีในการเผยแพร่ข้อมูล  

             6.2.1 การจัดเตรียมข้อมูลก่อนเผยแพร่  

             6.2.1.1 ผู้ท่ีรับผิดชอบข้อมูล ต้องจัดทำข้อมูลและปรับปรุงข้อมูลให้ ถูกต้องสมบูรณ์ และเป็น
ปัจจุบันอยู่เสมอ  

    6.2.1.2 ผู้ท่ีรับผิดชอบท่ีจะนำข้อมูลขึ้นเผยแพร่ จัดทำบันทึกเสนอขอ ความเห็นชอบจาก
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 
   6.2.2 การเผยแพร่ข้อมูล   
   6.2.2.1 ผู้ท่ีรับผิดชอบ   
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 กลุ่มอำนวยการ นักประชาสัมพันธ์ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยามีหน้าท่ีดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลผ่าน
เว็บไซต์ของโรงเรียนบ้านเชียงวิทยามีข้ันตอนในการดำเนินการดังนี้  

               1) เจ้าของข้อมูล นำส่งข้อมูล ข่าวสาร พร้อมแบบฟอร์มการ ขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์
ของโรงเรียนบ้านเชียงวิทยาส่งมาท่ีกลุ่ม อำนวยการ หลังจากได้รับความเห็นชอบจากผู้อำนวยการ
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาเรียบร้อยแล้ว  
              2) ผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ แต่งต้ัง/มอบหมาย เจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีดูแล บริหาร
จัดการเว็บไซต์(Web Master)  

              3) เจ้าหน้าท่ีดูแล บริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master) พิจารณาข้อมูลข่าวสารท่ีหน่วยงาน
นำส่ง โดยคำนึงถึงความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน  พร้อมท้ังระบุแหล่งท่ีมา หรือเจ้าของข้อมูล 
ตามแบบฟอร์ม  
              4) เจ้าหน้าท่ีดูแล บริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master)  เสนอข้อมูลให้หัวหน้ากลุ่มงานท่ี
รับผิดชอบดูแลเว็บไซต์พิจารณา โดยคำนึงถึงพระราชบัญญัติ ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ.2540 
มาตรา 7 มาตรา 9 ท้ังนี้ ต้องเป็นไปตามพระราชบัญญัติว่า ด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ 
พ.ศ.2560 อย่างเคร่งครัด  
         - กรณีอนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายเจ้าหน้าท่ีดูแล บริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master) 
ดำเนินการนำข้อมูล ข่าวสารขึ้นเว็บไซต์ในหมวดหมู่ท่ี ถูกต้อง และประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูล 
ข่าวสารนั้น และเผยแพร่ข้อมูลภายใน 2 วัน  - กรณีไม่อนุญาต หัวหน้ากลุ่มงานฯ มอบหมายเจ้าหน้าท่ี  
ดูแล บริหารจัดการเว็บไซต์ (web Master) ประสานแจ้งกลับไปยังเจ้าของข้อมูล ข่าวสารนั้น  พร้อมท้ัง
ช้ีแจงเหตุผลเพื่อให้ดำเนินการปรับปรุง  
         6.2.2.2 การออกแบบเว็บไซต์  

               หน่วยงานต้องคำนึงถึงการแสดงผลบนอุปกรณ์ท่ีมีความ หลากหลาย ควรออกแบบเว็บไซต์
ให้รองรับขนาดหน้าจอของอุปกรณ์ทุกชนิด ต้ังแต่คอมพิวเตอร์ พกพาท่ีมีขนาดหน้าจอ แตกต่างกัน 
รวมถึง สมาร์ทโพนรุ่นต่างๆ ท้ังนี้ ข้อความและรูปภาพ ประกอบจะต้องไม่ละเมิดลิขสิทธิ์ หากจำเป็นต้อง
นำมาเผยแพร่ให้ระบุแหล่งท่ีมาของข้อมูลเพื่อ อ้างอิงท้ายประกอบรายละเอียด  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                22 

           6.2.2.3 การเข้าถึงเว็บไซต์ของประชาชน  

            หน่วยงานต้องคำนึงถึงเวอร์ชันขั้นต่ำของบราว์เชอร์ท่ีรองรับ การแสดงผลหรือการ
ทำงานท่ีสมบูรณ์ของโปรแกรมท่ีใช้ในการดูเอกสารบนเว็บไซต์  6.3 กลไกรกำกับติดตามอย่าง
ต่อเนื่อง  

  6.3.1 หน่วยงานกำหนดเจ้าหน้าท่ีปฏิบัติหน้าท่ีดูแล บริหารจัดการเว็บไซต์  (Web Master) 
อย่างน้อย 2 คน เพื่อปฏิบัติหน้าท่ีทดแทนกัน  
  6.3.2 เจ้าหน้าท่ีดูแล บริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master) มีหน้าท่ี ตรวจสอบความเป็น
ปัจจุบันของข้อมูลทุกรายการท่ีเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงานหากพบข้อผิดพลาดให้
ดำเนินการแก้ไขทันที พร้อมท้ังรายงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ  หากพบว่ามีรายการใดครบ
ระยะเวลาการเผยแพร่ตามท่ีกำหนด  ให้นำรายการนั้น ลงจากเว็บไซต์ และรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบ  
   6.3.3 เจ้าหน้าท่ี ดูแล บริหารจัดการเว็บไซต์ (Web Master) มีหน้าท่ี ปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560  อย่าง
เคร่งครัด เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการ  

7. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต  

   โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาองค์กรท่ีรับผิดชอบการจัด การศึกษาให้กับเยาวชนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ มีเจตจำนงท่ีมุ่งมั่นขับเคล่ือนมาตรการเชิงบวกด้าน การป้องกันและปราบปราม การ
ทุจริตอย่างจริงจัง ตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการ ดำเนินงาน ท้ังนี้ เพื่อให้การ
บริหารงานของโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา มีคุณธรรมและจริยธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ความ
โปร่งใส ปลอดจากการทุจริตในการ ปฏิบัติงาน รวมทั้งเพื่อให้ผู้รับบริการ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ
สาธารณชนมีความเช่ือมั่นต่อการ ดำเนินงานของโรงเรียนบ้านเชียงวิทยาจึงจัดทำแนวปฏิบัติการ
จัดการ เรื่องร้องเรียน มีช่องทางการร้องเรียนทางออนไลน์ เพื่อให้การดำเนินการด้านการป้องกัน
และ ปราบปรามการทุจริตของโรงเรียนบ้านเชียงวิทยาเป็นไปตามอำนาจหน้าท่ีและสอดคล้องกับ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3  (พ.ศ.2550-2564) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 5 กลยุทธ์ที่ 1 ปรับปรุงระบบรับเรื่องร้องเรียนการทุจริตให้มี  
ประสิทธิภาพและตามแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ 
หน่วยงานภาครัฐ ซึ่งกำหนดให้หน่วยงานภาครัฐวางแนวทาง มาตรการ กลไกหรือระบบในการ 
จัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต เพื่อเป็นแนวปฏิบัติของหน่วยงาน ตามแนวปฏิบัติการจัดการเรื่อง 
ร้องเรียนและช่องทางการร้องเรียนทางออนไลน์ดังนี้    
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1. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียน  

2. ช่องทางการร้องเรียน  

สามารถ ติดต่อด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารร้องเรียนได้ท่ี  

1. โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 

2. สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดอุดรธานี  

3. ศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดอุดรธานี  

4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน  

3. ช่องทางการร้องเรียนออนไลน์ ท่านสามารถติดต่อได้จากช่องทางการร้องเรียนออนไลน์ได้ท่ี เว็ปไซต์ หรือ 
เฟสบุ๊ค ของโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 
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  8. ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ โรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 
      ข้าราชการของโรงเรียนบ้านเชียงวิทยาเป็นองค์กร ท่ีรับผิดชอบการจัดการศึกษาให้กับ
เยาวชนส่วนใหญ่ของประเทศ จำเป็นต้องทำงานร่วมกัน หลายฝ่าย ฉะนั้นเพื่อข้าราชการ ใน
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยามีความประพฤติสำนึกในหน้าท่ีสามารถประสานงานกับทุกฝ่ายตลอดจน
ปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้อย่างมี ประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น จึงสมควรให้มีข้อบังคับ 
โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ เพื่อรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและส่งเสริม 
ช่ือเสียงเกียรติคุณ เกียรติฐานะของข้าราชการโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา จะส่งผลให้ผู้ประพฤติเป็นท่ี
เล่ือมใสศรัทธาและเป็นท่ียกย่องของบุคคลโดยท่ัวไป จึงออกข้อบังคับ ว่าด้วยจรรยาบรรณของ
ข้าราชการโรงเรียนบ้านเชียงวิทยาดังนี้ จรรยาบรรณต่อตนเอง  

1. ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรม คุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ละเว้นจากอบายมุข  ความช่ัวท้ัง
ปวง  
2.มีความอดทนขยันหมั่นเพียรท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วย ความเสียสละ 
ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ ความคิด ให้บรรลุผลสำเร็จตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับ มอบหมาย  
3. ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตรงต่อเวลารวมทั้งสำรวจแก้ไขข้อบกพร่องของ ตนเองเพื่อ
พัฒนาการทำงานให้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
4. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ให้กับตนเอง 
และ/หรือพวกพ้องหมู่คณะ จากหน่วยงานหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง  
5. ต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ในวิทยาการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการทำงาน  มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจรรยาบรรณต่อ หน่วยงาน  

6. ยึดมั่นรักษาในเกียรติภูมิของโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา ไม่ประพฤติปฏิบัติในทางท่ีเส่ือมเสีย
ช่ือเสียง  

7.รักษาเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานในหน่วยงานและหมู่คณะ พร้อมกับให้ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ  

        8. หลีกเล่ียงการนำข้อมูลหรือเรื่องราวของเจ้าหน้าท่ีท้ังในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการ ปฏิบัติงานเรื่อง
ส่วนตัว และ/หรือเรื่องความเป็นไป โรงเรียนบ้านเชียงวิทยาออกไปเปิดเผยหรือวิจารณ์ในลักษณะท่ี
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้าท่ีและ ภาพลักษณ์โดยรวมของโรงเรียนบ้านเชียงวิทยา 
      9. ดูแลทรัพย์สินและการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่า และด้วยความ
ระมัดระวงัไม่ให้เกิดความเสียหายหรือ ส้ินเปลือง  
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         จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา ผู้ร่วมงาน  

   10. ร่วมมือในการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย ตลอดจนร่วมกันคิดศึกษากับเพื่อน ร่วมงาน 
เพื่อวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไข และพัฒนาปรับปรุงงานให้มีคุณภาพมากขึ้น 

  11. ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเมตตาและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่และ พัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน โดยสนับสนุนให้ได้รับการอบรมและ 
เพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์อยู่เสมอ  
  12. รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ี และ
พิจารณานำไปใช้ในทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อราชการ  
   13. รับฟังคำแนะนำและยอมรับในการส่ังการของผู้บังคับบัญชาในส่ิงท่ีถูกท่ีควร  หลีกเล่ียงการ
ปฏิบัติงานท่ีข้ามข้ันตอนการบังคับบัญชา  
   14. ปรับตนให้สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นด้วยความสุภาพ มีน้ำใจและมี  มนุษยสัมพันธ์อัน
ดี ไม่ปิดบังข้อมูลท่ีจำเป็นในการปฏิบัติงานของ ผู้ร่วมงาน และไม่นำผลงานของ ผู้อื่นมาแอบอ้าง
เป็นผลงานของตน  

     จรรยาบรรณต่อหน่วยงานอื่น ประชาชนและสังคม  

  15. ปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและ ประชาชน 
ด้วยความเสมอภาค โปร่งใส่และเป็นธรรม  
  16. รักษาไว้ซึ่งความเป็นอิสระเท่ียงธรรมและความเท่ียงตรงในการปฏิบัติงาน โดย ปราศจาก
อคติและไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆ  
  17.ไม่แสดงอาการใช้อำนาจหรือดูถูกหน่วยงานอื่นในลักษณะโรงเรียนบ้านเชียงวิทยามีอำนาจ
เหนือกว่าให้เกียรติข้าราชการหน่วยงานอื่นโดยใช้ถ้อยคำท่ีสุภาพเรียบร้อยช้ีแจงอธิบายให้
ข้าราชการหน่วยงานอื่นซึ่งต้องประสานงานด้วยให้เข้าใจเหตุผล  
 18. ไม่ใช้อำนาจหน้าท่ีของตนในการหาประโยชน์จากข้าราชการของหน่วยงานอื่นใน ลักษณะ
ของการต้อนรับหรือการให้บริการจนเกินขอบเขต  
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ตัวอย่างพฤติกรรมผลประโยชน์ทับซ้อน  

1. กานำทรัพย์สินของหน่วยงานมาใช้ประโยชน์ส่วนตัว เช่น ใช้โทรศัพท์ของ หน่วยงานติดต่อธุระ
ส่วนตัว นำรถราชการไปใช้ในธุระส่วนตัว เป็นต้น  

         2. การใช้อำนาจหน้าท่ีช่วยญาติหรือบุคคลอื่นให้เข้าทำงาน  



3.การใช้ข้อมูลของหน่วยงานเพื่อแสวงหาประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง เจ้าหน้าท่ีของรัฐทราบ
มาตรฐาน(spec) วัสดุอุปกรณ์ท่ีจะใช้ในการประมูลแล้วให้ข้อมูลกับ บริษัทเอกชนเพื่อให้ได้เปรียบ
ในการประมูล  
4. การรับงานนอกแล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่งานของตน เจ้าหน้าท่ีของรัฐ อาศัยตำแหน่ง
หน้าท่ีทางราชการรับจ้างเป็นท่ีปรึกษาโครงการให้บริษัทเอกชน เจ้าหน้าท่ีรัฐนำ เวลาราชการไป
ทำงานส่วนตัว  

         5. การนำบุคลากรของหน่วยงานมาใช้เพื่อประโยชน์ส่วนตัว  

6. การรับสินบนหรือรับของขวัญในรูปแบบของเงนิหรือผลประโยชน์อื่นใด ส่งผล ให้มีการ
ตัดสินใจท่ีเอื้อประโยชน์แก่ผู้ให้สินบนหรือบุคคลอื่น  

         7. การลัดคิวให้กับผู้ใช้บริการท่ีคุ้นเคย  

         8. การส่งเสริมหรือสนับสนุนให้ผู้ร่วมงานแสวงหาประโยชน์ส่วนตัว  

9. การให้ของขวัญหรือของกำนัลเพื่อหวังความก้าวหน้า หรือหวังผลประโยชน์  ท่ีมิชอบ  
10. การซื้อขายตำแหน่ง การจ่ายผลประโยชน์ท้ังท่ีเป็นตัวเงินและประโยชน์ รูปแบบอื่นเพื่อให้
ได้มาซึ่งการเล่ือนระดับ ตำแหน่ง หรือความดีความชอบพิเศษ 
 11. การเพิกเฉยต่อการรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม  

12. การเรียกร้องผลตอบแทนจากการใช้อิทธิพลในตำแหน่งหน้าท่ีเพื่อส่งผลท่ีเป็น คุณแก่ฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งโดยไม่เป็นธรรม  
13. การมีหน้าท่ีดูแลหรือจัดการกิจการหรือโครงการใด แล้วเข้ามามีส่วนได้เสีย เพื่อประโยชน์
ของตนเองหรือผู้อื่น  
14. การใช้ตำแหน่งหน้าท่ีหาประโยชน์กับตนเอง ครอบครัว หรือพวกพ้อง เช่น  เจ้าหน้าท่ีของรัฐ
ใช้อำนาจหน้าท่ีทำให้บริษัทของตนหรือครอบครัวได้งานรับเหมาของรัฐ เจ้าหน้าท่ี ฝ่ายจัดซื้อจัด
จ้างทำสัญญาซื้ออุปกรณ์สำนักงานของบริษัทของครอบครัวตนเอง  
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ตัวอย่างการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ห้าม
ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ กระทำดังต่อไปนี้ 

1.รับของขวัญท้ังในรูปแบบเงินและส่ิงของจากผู้ท่ีมาติดต่อและการรับของท่ีระลึกในกรณีการเข้า
เย่ียมให้มอบกับหัวหน้าหน่วยงาน  

         2. รับรางวัลจากเจ้าหน้าท่ีอื่นท่ีมาติดต่องานซึ่งตนเองได้ทำไปโดยหน้าท่ี  

3.ห้ามรับรางวัลจากผู้ใด ในการละเว้นการกระทำตามหนาท่ีของตน ซึ่งควรต้อง กระทำตาม
หน้าท่ี  
4.ห้ามรับรางวัลใดๆ ท่ีเป็นการแสดงหรือการโน้มน้าวให้ละเว้นการเลือกไม่ปฏิบัติ ต่อบุคคลใด ท่ี
เกิดจากการทำหน้าท่ีของตนเอง  
5. ห้ามกระทำโดยการจงใจหรือตั้งใจในการแก้ไขหรือกรอกข้อความทำให้เกิด ความผิดพลาด
ของข้อความในเอกสารทำงาน  
6. ห้ามรับเชิญงานเล้ียงหรือห้ามการรับเชิญไปรับประทานอาหารจากผู้ใดท่ีมา ติดต่องานด้วย 
เพื่อป้องกันการถูกกล่าวหา  
7. ห้ามรับของขวัญจากผู้ใดท่ีมาติดต่องานด้วย ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดหรืองานเล้ียง สังสรรค์ ตาม
เทศกาลใดก็ตาม  
8. ห้ามเชิญผู้ใดท่ีมาติดต่องานด้วย เข้ามาเกี่ยวข้องในงานจัดเล้ียงท่ีตนดำเนินการ อยู่จากผู้มี
อำนาจของหน่วยงาน  
9. ห้ามรับจ้างหรือรับค่าตอบแทนการจ้างงานเป็นค่าล่วงเวลา เว้นแต่ได้รับความ เห็นชอบ  
10. ห้ามรับค่าธรรมเนียม ค่าบริการจากผู้ใด จากการให้บริการตามหน้าท่ีของ ตนเอง  
11. ห้ามรับเงินค่าตอบแทนหรือค่าชดเชยใดๆ จากผู้รับสัญญาท่ีเข่ามารับโครงการ ในสำนักงาน  

         12. ห้ามลงทุนในธุรกิจกับผู้ใด ท่ีติดต่อเกี่ยวข้องงานกับตนเองอยู่  

13. ห้ามรับค่าตอบแทน (Commission) หรือเงินส่วนแบ่งโดยทุจริต (kickback)  อื่นๆ จากผู้รับ
สัญญาท่ีเกิดจากการให้บริการหรือส่ิงของใดๆ  

14. ห้ามรับข้อเสนอหรือรับบริการโดยไม่คิดเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ค่าบริการในการ
ตบแต่งสถานท่ี จากผู้ใดท่ีติดต่องานด้วยด้วย  

         15.ห้ามใช้ความสัมพันธ์เอาอกเอาใจแก่ผู้ใดท่ีติดต่องานด้วยจนเกินเหตุอันควร ด้วยการปฏิบัติใน
เชิงใน     อภิสิทธิ์หรือชอบพอเป็นพิเศษ  
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16. ห้ามจัดประชุมอย่างเป็นทางการหรือเพื่อจัดการต่อรองกับผู้รับสัญญาใน สถานท่ีของ
หน่วยงานหรือใช้สถานท่ีทำงานของผู้รับสัญญา เว้นแต่มีเหตุผลท่ีจำเป็นต้องทำเช่นนั้น 17. ห้าม
ไปหา เย่ียมเยียน สถานท่ีทำงานหรือบ้านของผู้รับสัญญา ท่ีติดต่องาน  กันอยู่  
18. ห้ามรับเงินกู้ยืมไม่ว่าโดยมีประกันหรือไม่มีประกันจากผู้รับสัญญาท่ีติดต่อ  งานด้วย  

          19. ห้ามไม่ให้รับจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวใดๆ จากผู้รับสัญญา  

 20. ห้ามให้ผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาแทรกแซงการทำงานตามหน้าท่ีในความ รับผิดชอบ  
21. ห้ามทำลายหรือสร้างความเส่ือมเสียแก่หน่วยงาน เช่น ให้คำช้ีแนะแก่ผู้รับ สัญญา ในทางท่ีตัก
ตวงประโยชน์หรือช้ีแนะช่องโหว่ในสัญญาให้ผู้รับสัญญา ไม่ว่าจะได้รับรางวัล ตอบแทนหรือไม่ได้
รางวัลตอบแทนก็ตาม  

         22. ห้ามใช้เวลาราชการไปดูแลธุรกิจส่วนตัว  

23. ห้ามใช้เวลาราชการ เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงาน แสวงหา
ประโยชน์ส่วนตัว ด้วยการติดต่อซื้อ/ขายสินค้า  
24. ห้ามนำข้อมูลลับของหน่วยงานไปเปิดเผย เพื่อรับส่ิงตอบแทนท่ีเป็นประโยชน์ ในรูปแบบของ
เงินหรือประโยชน์อืน่ใดหรือนำข้อมูลไปเปิดเผยแก่ญาติหรือพวกพ้องและแสวงหา ประโยชน์จาก
ข้อมูลเหล่านั้น เช่น ข้อมูลการสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งต่างๆ  ข้อมูลการจัดซื้อ
จัดจ้าง เป็นต้น  
25. ห้ามนำทรัพย์สอนของทางราชการไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น  การนำรถยนต์
ของราชการไปใช้ส่วนตัว  

         26. ห้ามเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ไมว่่าทางตรงหรือทางอ้อม  

         27. ห้ามทำหลักฐานการไปราชการเป็นเท็จ  

28. ห้ามรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็น เท็จ ในการ
ตรวจรับพัสดุการจ้างทุกกรณี  

         29. ห้ามหน่วยงานซื้อของท่ีมีคุณภาพต่ำหรือปริมาณต่ำราคาสูง  

        30. ห้ามหน่วยงานซื้อของในราคาแพงกว่าปกติ หรือแพงกว่าท้องตลาด  
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