
 
 
 
 
 
 

  ประกาศโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
เรื่อง มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

************************************************ 
 

ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3  มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อให้สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง โดยประชาชนคนไทยต้องก้าวข้ามค่านิยมอุปถัมภ์และ
ความเพิกเฉยต่อการทุจริตประพฤติมิชอบ ดังนั้น เพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
เป็นไปด้วยความโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน รวมท้ังได้รับ
ความไว้วางใจ และความเช่ือมั่นจากประชาชน จึงได้ก าหนดมาตรการในการป้องกัน การขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล เพื่อให้เกิดความชัดเจนมากยิ่งขึ้น 
เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบอันจะเป็นประโยชน์ต่อการคุ้มครองประโยชน์ของรัฐ 
 

  เพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนหนอง
โพธิ์ประชานุกูล จึงประกาศใช้มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์
ส่วนรวมของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ดังมาตรการแนบท้ายประกาศนี้ 
  
 

  ประกาศ  ณ  วันท่ี    1    เดือน พฤษภาคม  พ.ศ. 2565 

                                    

 (นายวิรัช จันทร์เพ็ง)  
      ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 



มาตรการในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ของโรงเรียนหนองโพธ์ิประชานุกูล 

************************************* 
 

                    การขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of Interest) คือ การตัดสินใจท่ีถูกแทรกแซงท่ีด้วย
ผลประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน โดยท าให้ผลประโยชน์ของสังคมส่วนใหญ่
เสียไป หรือเรียกว่า “การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม” หรือผลประโยชน์ทับซ้อน ซึ่ง
การกระท าดังกล่าว เป็นเรื่องเกี่ยวกับการฝ่าฝืนจริยธรรม ถือว่าเป็นการทุจริตประพฤติมิชอบท่ีมักเกิดขึ้นใน
หน่วยงานราชการของประเทศไทย โดยเฉพาะปัจจุบันสถานการณ์การทุจริตได้มีการเปล่ียนแปลงอย่างรวดเร็ว
และต่อเนื่อง ท าให้มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปราบปรามการทุจริตให้สอดคล้องกับปัญหาและ
สถานการณ์ท่ีเผชิญอยู่และก าลังเปล่ียนแปลงไป ดังนั้น หน่วยงานทุกภาคส่วนจึงจ าเป็นต้องร่วมมือกันต่อต้าน
การทุจริตทุกรูปแบบ เพื่อให้มีมาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่าสากล 
                    โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล จึงได้ตระหนักเห็นความส าคัญต่อการป้องกันการทุจริตในองค์กร 
ดังท่ียุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะท่ี 3 ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง
หลักเกณฑ์การรับสินทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.2543 ระเบียบส านัก
นายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ.2544 และตามคู่มือการประเมินคุณธรรมและความ
โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ
ส านักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ได้วางมาตรฐานทางกฎหมายเกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเอาไว้ ดังนั้น โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกัน
มิให้เกิดการขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตัวและผลประโยชน์ส่วนรวม ดังนี้ 
                    แนวทางปฏิบัติเพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตัวกับประโยชน์ส่วนรวมของ
โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล 
                    1. โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล จะต้องยึดแนวทางเกี่ยวกับเกี่ยวกับการรับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใด ตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2543 เรื่องหลักเกณฑ์การ
รับสินบนหรือประโยชน์อื่นโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ.2543 ในหัวข้อ ดังนี้  
                    ข้อ 1 ในประกาศนี้ การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยา หมายความว่า การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติหรือบุคคลท่ีให้กันในโอกาสต่างๆ โดยปกติตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
หรือวัฒนธรรม หรือให้กันตามมารยาทท่ีปฏิบัติกันตามสังคม 
                    ญาติ หมายความว่า บุพการี หรือสืบสันดาน พี่น้องร่วมบิดามารดา หรือร่วมบิดาหรือมารดา
เดียวกัน ลุง ป้า น้า อา คู่สมรส บุพการีหรือผู้สืบสันดานของคู่สมรส บุตรบุญธรรม หรือผู้รับบุตรบุญธรรม 
                    ประโยชน์อื่นใด หมายความว่า ส่ิงท่ีมีมูลค่า ได้แก่ การลดราคา การรับความบันเทิง การรับ
บริการ การรับการฝึกอบรม หรือส่ิงอื่นใดในลักษณะเดียวกัน 
                   ข้อ 2 ห้ามมิให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลภายนอกเหนือ
จากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย หรือกฎ ข้อบังคับ ท่ีออกโดยอาศัยอ านาจตามบทบัญญัติแห่ง
กฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาตามท่ีได้ก าหนดไว้ 
                    ข้อ 3 เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาได้ ดังต่อไปนี้ 
                         (1) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจ านวนท่ีเหมาะสมตาม
ฐานานุรูป 
                           (2) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติท่ีมีราคาหรือมูลค่าในการ
รับจากแต่ละบุคคล แต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท 
                           (3) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีการให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะการให้กับบุคคล
ท่ัวไป 



                    ข้อ 4 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากต่างประเทศ ซึ่งผู้ให้มิได้ระบุให้เป็นของส่วนตัว
หรือมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าสามพันบาท ไม่ว่าจะระบุเป็นของส่วนตัวหรือไม่ แต่มีเหตุผลความจ าเป็นท่ีต้องรับ
ไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นรายงานรายละเอียด
ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวให้ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว หากผู้บังคับบัญชาเห็น
ว่าไม่มีเหตุผลท่ีจะอนุญาตให้เจ้าหน้าท่ีผู้นั้นยึดทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวนั้นไว้เป็นประโยชน์ส่วนบุคคล ให้
เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินให้หน่วยงานของรัฐท่ีเจ้าหน้าท่ีผู้นั้นสังกัดโดยทันที 
                    ข้อ 5 การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ หรือมีราคาหรือมูลค่า
มากกว่าท่ีก าหนดไว้ในข้อ 3 ซึ่งเจ้าหน้าท่ีของรัฐรับมาแล้วโดยมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องรับไว้เพื่อรักษา
มิตรภาพและไมตรี หรือความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริง
เกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชา ซึ่งเป็นหัวหน้าส่วนราชการโดยทันทีท่ีสามารถ
กระท าได้ เพื่อให้วินิจฉัยว่ามีเหตุผลจ าเป็น  ความเหมาะสม และสมควรท่ีจะให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นรับทรัพย์สิน
หรือประโยชน์นั้นไว้เป็นของตนหรือไม่ 
                      ในกรณีท่ีผู้บังคับบัญชามีค าส่ังว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืน
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้ทันที ในกรณีท่ีไม่สามารถคืนให้ได้ให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สิน
หรือประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานท่ีสังกัดอยู่ เมื่อได้ด าเนินการแล้วให้ถือว่าเจ้าหน้าท่ีผู้นั้นไม่เคย
ได้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าวเลย 
                    ในกรณีท่ีเข้าหน้าท่ีของรัฐผู้ใดรับทรัพย์สินไว้ตามวรรคหนึ่งเป็นผู้ด ารงต าแหน่งผู้บังคับบัญชาซึ่ง
เป็นหัวหน้าส่วนราชการ ให้แจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดต่อผู้มีอ านาจ
แต่งต้ังถอดถอน หรือผู้ด ารงต าแหน่งท่ีไม่มีผู้บังคับบัญชาท่ีมีอ านาจถอดถอนให้แจ้งต่อคณะกรรมการ ป.ป.ช. 
เพื่อด าเนินการตามในวรรคหนึ่งและวรรคสอง 
                    ข้อ 6 หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามประกาศฉบับนี้
ให้ใช้บังคับแก่ผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นเจ้าหน้าท่ีของรัฐมาแล้วไม่ถึงสองปีด้วย 
                     2. โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล จะต้องยึดแนวทางเกี่ยวกับการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่น
ใดตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการให้หรือรับของขวัญของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ พ.ศ. 2545 ในหัวข้อ 
ดังนี้ 
                     ข้อ 7 ในระเบียบนี้ ของขวัญ หมายความว่า เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีให้แก่กันเพื่อ
อัธยาศัยไมตรี และให้ความหมายถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดท่ีให้เป็นรางวัลให้โดยเสน่หาหรือเพื่อการ
สงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้ าใจ การให้สิทธิพิเศษซึ่งมิใช่เป็นสิทธิท่ี จัดไว้ส าหรับบุคคลท่ัวไปในการได้รับการลด
ราคาทรัพย์สิน หรือการใช้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิงตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการ
เดินทางหรือท่องเท่ียว ค่าท่ีพัก ค่าอาหาร หรือส่ิงอื่นใดในลักษณะเดียวกันและไม่วาจะให้เป็นบัตร ต๋ัว หรือ
หลักฐานอื่นใด การช าระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ภายหลัง 
                    ปกติประเพณีนิยม หมายความว่า เทศกาลหรือวันส าคัญซึ่งอาจจะมีการให้ของขวัญกัน และให้
หมายความรวมถึงโอกาสในการแสดงความยินดี การแสดงความขอบคุณ การต้อนรับ การแสดงความเสียใจ หรือ
การให้ความช่วยเหลือตามมารยาทท่ีถือปฏิบัติกันในสังคมด้วย 
                    หน่วยงานของรัฐ หมายความว่า ส่วนราชการหรือหน่วยงานท่ีอยู่ในก ากับดูแลของรัฐทุกระดับ
ท้ังในราชการส่วนกลาง ราชการส่วนภูมิภาค ราชการส่วนท้องถิ่น และรัฐวิสาหกิจ 
                    เจ้าหน้าท่ีของรัฐ หมายความว่า ข้าราชการพนักงานและลูกจ้างของหน่วยงานภาครัฐ 
                    ผู้บังคับบัญชา ให้หมายความรวมถึง ผู้ซึ่งปฏิบัติหน้าท่ีหัวหน้าหน่วยงานท่ีแบ่งเป็นการภายใน
หน่วยงานของรัฐ และผู้ซึ่งด ารงต าแหน่งในระดับท่ีสูงกว่าและได้รับมอบหมายให้มีอ านาจบังคับบัญชาหรือก ากับ
ดูแล 



                    บุคคลในครอบครัว หมายความว่า คู่สมรส บุตร บิดามารดา พี่น้องร่วมบิดาหรือร่วมมารดาหรือ
มารดาเดียวกัน  
                    ข้อ 8 เจ้าหน้าท่ีจะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา
นอกเหนือจากกรณีปกติประเพณีนิยมท่ีการให้ของขวัญแก่กันมิได้ 
                    การให้ของขวัญตามปกติและประเพณีนิยมตามวรรคหนึ่ง เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะให้ของขวัญท่ีมี
ราคาหรือมูลค่าเกินจ านวนท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ ส าหรับการรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการ
ป้องกันและปราบปรามการทุจริตมิได้ 
                    ข้อ 9 ผู้บังคับบัญชาจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญจาก
เจ้าหน้าท่ีรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชามิได้เว้นแต่เป็นการรับตามข้อ 5  
                    ข้อ 10 เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของขวัญ
จากผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของรัฐมิได้ ถ้ามิใช่เป็นการรับของขวัญตามข้อ 3  
                    ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามวรรคหนึ่ง ได้แก่ ผู้มาติดต่องานหรือผู้
ซึ่งได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในลักษณะดังต่อไปนี้ 

1) ผู้ซึ่งมีค าขอให้หน่วยงานของรัฐด าเนินการอย่างหนึ่งอย่างใด 
2) ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจท่ีท ากับหน่วยงานของรัฐ เช่น การจัดซื้อจัดจ้าง 

หรือการได้รับสัมปทาน เป็นต้น 
3) ผู้ซึ่งก าลังด าเนินกิจกรรมใดๆ ท่ีมีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือก ากับดูแล 
4) ผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจากการปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีของ 

เจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
 ข้อ 11 เจ้าหน้าท่ีของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคลากรในครอบครัวของตนรับของขวัญ
จากผู้ท่ีเกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าท่ีของรัฐได้ เฉพาะกรณีการรับของขวัญท่ีให้ตามประเพณีนิยม และของขวัญ
นั้น มีราคาหรือมูลค่าไม่เกินจ านวนท่ีคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติก าหนดไว้ ส าหรับ
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าท่ีของรัฐตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่า
ด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต 
 3. โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล จะต้องยึดแนวทางเกี่ยวกับการรับของขวัญหรือผลประโยชน์
อื่นใด ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ในหัวข้อดังนี้ 
 4. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าท่ีและไม่
กระท าการเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
     ๑) ไม่เรียก รับ หรือยอมรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตน
หรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ี ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าท่ีหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่วาจา หรือเป็นการให้โดยธรรมวาจา หรือเป็นการให้ตามประเพณีให้แก่บุคคล
ท่ัวไป 
      ๒) ไม่ใช้ต าแหน่งหรือกระท าการท่ีเป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ   
      ๓) ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือกระท านิติกรรม หรือสัญญา ซึ่งตนเอง
หรือบคุคลอื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรม 
 5. โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล จะต้องยึดแนวทางเกี่ยวกับการรับของขวัญหรือประโยชน์อื่น
ใด ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ดังนี้ 
 มาตรา ๘๔ ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาต้องปฏิบัติหน้าท่ีราชการ ด้วยความซื่อสัตย์
สุจริต เสมอภาค และเท่ียงธรรม มีความวิริยะ อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ดูแลเอาใจใส่ รักษาประโยชน์ของ
ราชการและต้องปฏิบัติปฏิบัติตนตามมาตรฐานและจรรยาบรรณวิชาชีพอย่างเคร่งครัด 



 ห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อื่นอาศัยอ านาจหน้าท่ีราชการไม่ว่าจะโดยทางตรงหรือทางอ้อมหา
ประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น 
 การปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ โดยมิชอบเพื่อให้ตนเองและผู้อื่นได้รับประโยชน์
ท่ีมีควรได้เป็นการทุจริตต่อหน้าท่ีราชการ 
 1. ขั้นตอนและวิธีการเกี่ยวกับการป้องกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
ส่งเสริมและสนับสนุนให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล มีความรู้ 
ความเข้าใจ เกี่ยวกับประโยชน์ส่วนรวม 

(1) การจัดท าคู่มือการปฏิบัติงานเพื่อเป็นแนวการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ให้เป็นไปตามระเบียบ/กฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 
       (2) มีการจัดประชุม/สัมมนา/ฝึกอบรม เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับพฤติกรรมท่ีเป็นความเส่ียง 
ต่อการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม ตลอดจนสอดแทรกหลักคุณธรรม จริยธรรมท่ี
เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล มีความรู้เกี่ยวกับการขัดกันระหว่าง
ประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ ส่วนร่วมและสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง 
 2. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 

(๑) ผู้บังคับบัญชามีหน้าท่ีในการส่องดูแลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากร 
ทางการศึกษาในโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล อย่างเคร่งครัด พร้อมกับเป็นท่ีปรึกษาให้กับเจ้าหน้าท่ีเพื่อ
ป้องกันมิให้เกิดการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 

(๒) จัดให้มีการมอบรางวัลให้แก่ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนหนอง
โพธิ์ประชานุกูล ท่ีเป็นแบบอย่างในการประพฤติโดยไม่มีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนรวม เพื่อเป็นขวัญและ
ก าลังในในการปฏิบัติงาน 

(๓) มีการเผยแพร่ผลการด าเนินงานของโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ให้กับประชาชน
ทราบ 

(๔) มีการตั้งคณะกรรมการในการตรวจสอบความขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับ 
ประโยชน์ส่วนรวมโดยประกอบด้วย บุคคลภายนอกองค์กรและบุคคลภายในองค์กร เพื่อมีส่วนร่วมในการ
ตรวจสอบและถ่วงดุล 
      (๕) จัดให้มีช่องทางในการรับเรื่องร้องเรียนข้าราชการครูและบุคลาการทางการศึกษาใน
โรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ท่ีมีการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์ส่วนรวม 
 ๓. ก าหนดผู้รับผิดชอบในการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวมและพิจารณาก าหนดโทษของผู้กระท าผิด 
      (๑) ให้ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล แต่งต้ังคณะกรรมการ เพื่อควบคุม 
ก ากับให้มีการปฏิบัติตามประกาศฉบับนี้ ประกอบด้วย 
             ๑) ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล    ประธานกรรมการ 
             ๒) รองผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล    รองประธานกรรมการ 
             ๓) หัวหน้างานทุกฝ่าย             กรรมการ  
             ๔) เจ้าหน้าท่ีกลุ่มกฎหมายและคดี       กรรมการ 
             ๕) เจ้าหน้าท่ีตรวจสอบภายใน            กรรมการ 
        (๒) คณะกรรมการการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์
ส่วนรวม มีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 
             ๑) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค านะน าในการใช้ทรัพย์สินของทางราชการกับ
ทรัพย์สินส่วนตัว และการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม 
 



             ๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประกาศนี้ กรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่า
มีการฝ่าฝืน ให้ส่งเรื่องให้กับผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล เพื่อปฏบิัติตามบทลงโทษ 
             ๓) ควบคุม ก ากับ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนหนองโพธิ์
ประชานุกูล ปฏิบัติตามประกาศนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการ
ผู้นั้น 
       (๓) บทลงโทษต่อผู้ไม่ปฏิบัติตามประกาศฯ 
              ๑) ให้คณะกรรมการท่ีได้รับแต่งต้ังประกาศฯว่ากล่าวตักเตือนและรายงานให้
ผู้อ านวยการโรงเรียนหนองโพธิ์ประชานุกูล ทราบ 
              ๒) เมื่อด าเนินการตามข้อ ๑ แล้วยังมีการฝ่าฝืนให้ส่งมอบกลุ่มกฎหมายและคดี
ด าเนินการตามข้ันตอน 
 
  
  
 
   
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


