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ประกาศโรงเรียนบ้านไฮ
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
-----------------------ตามยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ. ๒๕๖๐–๒๕๖๔) มีวัตถุประสงค์หลัก
เพื่อให้สังคมมีพฤติกรรมร่วมต้านการทุจริตในวงกว้าง โดยประชาชนไทยต้องก้าวข้ามค่านิยม การอุปถัมภ์ และความเพิกเฉย
ต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนั้นเพื่อให้การบริหารงานของโรงเรียนบ้านไฮเป็นไปด้วยความโปร่งใส สามารถ
ตรวจสอบและเปิดเผยข้อมูลในทุกขั้นตอน เกิดประโยชน์สูงสุด ต่อประชาชน ได้รับความไว้วางใจ ความศรัทธาและ
ความเชื่อมั่นจากประชาชนผู้ ซึ่งรับบริการจากภาครัฐ โรงเรียนบ้านไฮจึงได้กาหนดมาตรการป้องกันการขัดกันระหว่าง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมให้มีความชัดเจน โปร่งใส เป็นธรรมต่อการปฏิบัติงานของภาครัฐ
เพื่อป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม โรงเรียนบ้านไฮจึงประกาศใช้
มาตรการเพื่อให้ผู้บริห ารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ถือเป็ นแนวทางในการปฏิบัติงาน
อย่างเคร่งครัด ดังรายละเอียดของมาตรการทีแ่ นบท้ายประกาศมาพร้อมนี้
ประกาศ ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

( นายบรรจบ สิงหร )
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านไฮ

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
ของโรงเรียนบ้านไฮ
--------------------------------------การขัดกันแห่งผลประโยชน์ (Conflict of interest) คือ การตัดสินใจที่ถูกแทรกแซงด้วยผลประโยชน์ส่วนตน
กับพวกพ้อง เพื่อให้ได้มาซึ่งประโยชน์อันมิชอบโดยทาให้ผลประโยชน์โดยรวมต้องสูญเสียไปหรือเรียกว่า “การขัดกัน
แห่งผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมหรือผลประโยชน์ทับซ้อน” ซึ่งการกระทาดังกล่าวเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับ
การฝ่าฝืนคุณธรรม จริยธรรม และหลักนิติธรรมอย่างร้ายแรง เป็นการประพฤติตนทุจริต มักจะเกิดขึ้นในหน่วยงาน
ภาครัฐ องค์กร สถานศึกษา สถานประกอบการต่างๆ เป็นต้น โดยเฉพาะในปัจจุบันสถานการณ์การทุจริต ได้มีการ
ปรับเปลี่ยนรูปแบบ ยุทธวิธีต่าง ๆ ที่เข้าไปตรวจสอบได้ยาก ทาให้มีการปรับปรุงยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการปราบปราม
การทุจริตและประพฤติมิชอบขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับปัญหาและสถานการณ์ที่เผชิญอยู่ ดังนั้นหน่วยงานราชการ
ทุกภาคส่ วนจึ งมีความจ าเป็ นอย่ างยิ่ งที่ต้องร่ ว มมือกันต่อต้านการทุจริตและประพฤติมิชอบในทุกรูปแบบเพื่อให้ มี
มาตรฐานความโปร่งใสเทียบเท่ามาตรฐานสากลโลก
โรงเรียนบ้านไฮ ตระหนักและเล็งเห็นความสาคัญต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ในสถานศึกษา มาตรการของยุทธศาสตร์ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ระยะที่ ๓
(พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔) พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑
ประกาศของป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่รัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓
ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๔ และคู่มือการประเมินคุณธรรมและ
ความโปร่งใสในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment : ITA) ของ
สานักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งขาติได้ วางมาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนเอาไว้ ดังนั้ นโรงเรียนบ้านไฮจีงได้กาหนดแนวทางการปฏิบัติเพื่ อป้องกันมิให้เกิดการขัดกันแห่ง
ผลประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมดังนี้
การปฏิบัติตนในระหว่างที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน
และปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
๑) เจ้าพนักงานของรัฐ (เจ้าหน้าที่รัฐ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ตุลาการ ศาลรัฐธรรมนูญ ผู้ดารงตาแหน่ง
ในองค์กรอิสระ และคณะกรรมการ (ป.ป.ช.) ต้องปฏิบัติดังนี้
๑.๑ ไม่เป็นคู่สัญญาหรือมีส่วนได้เสียในสัญญาที่ทากับหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐ
ผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งมีอานาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกากับ ดูแล ควบคุม
ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี
๑.๒ ไม่เป็นหุ้นส่วน หรือผู้ถือหุ้นส่วน หรือบริษัทที่เข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในฐานะที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐซึ่งอานาจไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมในการกากับ ดูแล ควบคุม
ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ถือหุ้นในบริษัทจากัดหรือบริษัทมหาชนจากัด ไม่เกินจานวนที่คณะกรรมการ
ป.ป.ช.กาหนด โดยต้องดาเนินการไม่ให้ลักษณะดังกล่างภายในวันนับแต่วันที่เข้าดารงตาแหน่ง
๑.๓ ไม่รับสัมปทานหรือคงถือไว้ซึ่งสัมปทานจากรัฐ หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ
รัฐวิสาหกิจ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือเข้าเป็นคู่สัญญากับรัฐ หน่วยงานราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
หรือราชการส่วนท้องถิ่น อันมีลักษณะเป็นการผูกขาด ตัดตอน หรือเป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท

ที่ได้รับสัมปทาน หรือเข้าเป็นคู่สัญญาในลักษณะดังกล่ าว ในฐานที่เป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งมีอานาจไม่ว่าโดยตรง
หรือโดยอ้อมในการกากับดูแล ตรวจสอบ หรือดาเนินคดี เว้นแต่จะเป็นผู้ดาเนินการให้มีลักษณะดังกล่าวภายในสามสิบวัน
นับแต่วันที่เข้าดารงตาแหน่ง
๑.๔ ไม่เข้าไปมีส่วนได้เสียในฐานะเป็นกรรมการ ที่ปรึกษา ตั วแทน พนักงานหรือลูกจ้าง
ในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภายใต้การกากับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบของหน่วยงานของรัฐที่เจ้าพนักงานของรัฐผู้นั้น
สังกัด หรือปฏิบัติหน้าที่ในฐานะเป็นเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งโดยสภาพของผลประโยชน์ ของธุรกิจของเอกชนนั้นอาจขัด
หรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวมหรือประโยชน์ของราชการหรือกระทบต่อความเป็นอิสระ
๑.๕ ไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดอันอาจคานวณเป็นเงินได้จากผู้ใดนอกเหนือจาก
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตามกฎหมาย กฎ หรื อข้อบังคับที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัตแห่งกฎหมาย
เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยาตามหลักเกณฑ์และจานวนที่คณะกรรม ป.ป.ช.กาหนด และ
ให้รวมถึงการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดของผู้ซึ่งพ้นจากการเป็นพนักงานของรัฐมาแล้วยังไม่ถึงสองปีด้วย แต่ ไม่ใช้
บังคับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุพการี ผู้สืบสันดาน หรือญาติที่ให้ตามประเพณี หรือตามธรรมจรรยา
ตามฐานานุรูป
๒) คู่สมรสของเจ้าพนักงานของรัฐ ซึ่งรวมถึงผู้ซึ่งอยู่กินฉันสามีภรรยาโดยไม่ได้จดทะเบียนสมรสด้วย
ต้องปฏิบัติตามข้อ ๑ (๑.๑ – ๑.๔) เช่นเดียวกัน เว้นแต่เป็นกรณีที่คู่สมรสนั้นดาเนินการอยู่ก่อนที่เจ้าพนักงานของรัฐ
จะเข้าไปดารงตาแหน่ง

การปฏิบัติตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าของรัฐ ตามประกาศของคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่อง หลักเกณฑ์
การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด โดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ ดังนี้
๑. ไม่ให้รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลนอกเหนือจากทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้รับตาม
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ ที่ออกโดยอาศัยอานาจตามบทบัญญัติแห่งกฎหมาย เว้นแต่การรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่น
ใดยธรรมจรรยาตามที่กาหนดไว้คือ
(๑) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากญาติซึ่งให้โดยเสน่หาตามจานวนที่เหมาะสมตามฐานานุรูป
(๒) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติมีราคาหรือมูลค่าในการรับจากแต่ละ
บุคคลแต่ละโอกาสไม่เกินสามพันบาท
(๓) รับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่การให้นั้นเป็นการให้ในลักษณะให้กับบุคคลทั่วไป
๒. ต้องแจ้งรายละเอียดข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นหัวหน้า
ส่ ว นราชการ กรณี รั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดที่ ไ ม่ เ ป็ น ไปตามหลั ก เกณฑ์ ห รื อ มี ร าคาหรื อ มี มู ล ค่ า มากกว่ า
ธรรมจรรยาตามที่กาหนดไว้ในข้อ ๑ ซึ่งได้มาแล้วโดยมีความจาเป็นอย่างยิ่งที่ต้องรับไว้เพื่อรักษาไมตรี มิตรภาพ หรือ
ความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคคล หากผู้บังคับบัญชามีคาสั่ง ว่าไม่สมควรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์ดังกล่าว ก็ให้คืน
ทรัพย์สินหรือประโยชน์นั้นแก่ผู้ให้โดยทันที ในกรณีที่ไม่สามารถคืนให้ได้ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐผู้นั้นส่งมอบทรัพย์สินหรือ
ประโยชน์ดังกล่าวให้เป็นสิทธิของหน่วยงานที่เจ้าหน้าที่รัฐผู้นั้นสังกัดโดยเร็ว

การปฏิบัติตนในระหว่างที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ตามระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงาน
ของรัฐ พ.ศ. 2544 ดังนี้
กรณีเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ได้รับอนุญาตจากคณะกรรมการควบคุมการ
เรี่ยไรตามกฎหมายว่าด้วยการเรี่ยไรซี่งมิใช่หน่วยงานของรัฐจะต้องไม่กระทาการดังต่อไปนี้
๑. ใช้หรือแสดงตาแหน่งหน้าที่ให้ปรากฏในการดาเนินการเรี่ยไรไม่ว่าจะเป็นโฆษณาด้วยสิ่งพิมพ์ตามกฎหมาย
ว่าด้วยการพิมพ์หรือสื่ออย่างอื่นหรือด้วยวิธีการอื่นใด
๒. ใช้คาสั่งขอร้องหรือบังคับให้ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคลใดช่วยทาการเรี่ยไรให้หรือกระทาในลักษณะให้ผู้
นั้นอยู่ในภาวะจายอม ไม่สามารถปฏิเสธหรือหลีกเลี่ยงที่จะไม่ช่วยทาการเรี่ยไรไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ทั้งนี้ให้
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวมทั้งลูกจ้ างในโรงเรียนบ้านไฮยึดแนวทางในการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด หาก
ผู้ใดกระทาการเป็ นการฝ่าฝืน มาตรการดังกล่ าว ให้ถือว่าเป็นความผิ ดต่อตาแหน่งหน้าที่ราชการหรือความผิดต่อ
ตาแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม

