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ผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

กลุมกฎหมายและคด ี
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กระทรวงศึกษาธกิาร 



๑ 

มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
ของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

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

ความหมายและคําจํากัดความ 

การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม หรือ ผลประโยชนทับซอน 
(Conflict of interest) หมายถึง การใชอํานาจในการตัดสินใจทีมีความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตัว 
หรือพรรคพวก กับผลประโยชนสวนรวม หรือ สถานการณที่บุคคลผูดํารงตําแหนงอันเปนที่ไววางใจ เชนผูดํารง 
ตําแหนงทางการเมือง ผู ด ํารงตําแหนงระดับสูงในองคกร ผู ประกอบวิชาชีพครู หรือบุคคลที ่มีบทบาท 

ิ

หลากหลายและบทบาทเหลานั้นกเ็กิดขัดกันเอง เซน ผูจัดการฝายขายอาจมีหนาที่ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตย 
สุจริต และก็อาจมีหนาที่ในทางกตัญูกตเวทีตอญาต ิพ่ีนอง ท่ีเสนอขายสินคาใด ๆ เปนตน ตองเลือกระหวาง 
ผลประโยชนสวนตัวกับผลประโยชนในวิชาชีพ ซึ่งทําใหตัดสินใจยากในอันท่ีจะปฏิบัติหนาท่ีโดยปราศจากอคต 
ไดขัดกันของผลประโยชนนี้สามารถเกิดขึ้นได อาจสงผลทางจริยธรรมหรือความไมเหมาะสมตาง ๆ และสามารถ 
ทําใหทุเลาเบาบางลงไดดวยการตรวจสอบโดยบุคคลภายนอก 

การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม เปนสวนหน่ึงของการเร่ิมทุจริต 
คําวา “ทุจริต” ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา ๑ (๑) หมายถึง “เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบ 
ดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น” 

คําวา “ทุจริตตอตาํแหนงหนาท่”ี ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและ 
ปราบปรามการทุจริต พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๔ “การปฏิบัติหรือละเวนการปฏิบัติอยางใดในตําแหนงหรือละเวน 
การปฏิบัติอยางใดในพฤติการณท่ีอาจทําใหผูอื่นเชื่อวามีตําแหนงหรือหนาท่ี ท้ังที่ตนมิไดมีตําแหนงหรือหนาท่ี 
น้ัน หรือใชอํานาจในตําแหนงหนาที่ ทั้งน้ัน เพื่อแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบสําหรับตนเองหรือผูอื่ืน” 
พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญวาดวยการปองกันและปราบปรามการทุจริต ระยะที่ ๒ (พ.ศ.๒๕๕๖ - 
๒๕๖๐) 

คอรรัปชั่น คือ การใช อํานาจท่ีไดรับความไววางใจในทางท่ีผิดเ พ่ีอประโยชนสวนบุคคล 
   การทุจรติคอรรปัชัน่ คอื การใชอํานาจหรอือทิธพิลในตําแหนงหนาทีท่ ีต่นเองมือยู เพื ่อเอือ้ 

ประโยชนใหแกตนเอง ญาติพี่นอง และพวกพอง 
การทุจริต คือการดําเนินการบางอยางท่ีแสวงประโยชนแกตนเองและพวกพองซ่ึงกฎหมาย

กําหนดใหเปนความผิดและจะตองถูกลงโทษตามท่ีกฎหมายกําหนด และถือไดวาเปนการกระทําท่ีผิดศีลธรรม
อีกทางหนึ่ง 

   การทุจริต 
มูลเหตุสําคัญของการทุจริต 
(๑) เจาหนาที่ขาดคุณธรรมและไมปฏิบัติตามจรรยาบรรณ 
(๒) ขาดกลไกในการลงโทษและการบังคับใชกฎหมาย 
(๓) เจาหนาที่ไดรับคาตอบแทน หรือเงินเดือนนอย ไมสัมพันธกับหนาที่รับผิดชอบ 
(๔) สภาพการทางานเปดโอกาสเอือ้อาํนวยตอการกระทําทุจรติกระบวนการปฏบิัตงิานมีชองโหว



๒ 

ระดับการทุจริต 

๑. การทุจริตท่ัวไป 
๒. การทุจริตในระดับทองถิ่น 
๓. การทุจริตในภาคเอกชน 
๔. การทุจริตในหนวยงานราชการ 
๕. การทุจริตของนักการเมืองระดับชาติ

กลไกเพ่ือปองกันการทุจริต 

๑. การสรางความรวมมือระหวางหนวยงานและภาคสวนตาง ๆ 
๒. พัฒนากฎหมายกฎระเบียบที่เกี่ยวของกับการปองกันและปราบปรามการทุจริต 
๓.  สงเสริมสรางพลังอํานาจทางสังคมใหภาคประชาชนไดมีสวนรวมในการตานทุจริตมากขึ้น 
๔. การเสริมสรางสังคมคุณธรรม ความดี สถาบันครอบครัว สถาบันการศึกษา สวนราชการ และสังคม 

โดยการสรางจิตสํานึกสาธารณะ สรางคานิยมเซิงบวก ลดการกระทําทุจริต มุงเนนพัฒนาจิตใจและ 
ไมเชิดชูทางดานวัตถุ 

การกระทําท่ีอยูในขายท่ีเปนการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 

การรับผลประโยชน (Accepting Benefits) คือการรับสินบนหรือรับของขวัญ เชน เปนเจาพนักงาน 
สรรพากรแล วรับ เ งินจากผู มา เสี ยภา ษี  หรื อ เป น เจ าหน า ที่ จั ด ซื ้อแล ว ไปรับ ไมกอลฟจากร านค า 
เปนตน 

การใชอิทธิพล (Influence Peddling) เปนการเรียกผลตอบแทนในการใชอิทธิพลในตําแหนงหนาท่ี 
เพ่ือสงผลท่ีเปนคุณแกฝายใด ฝายหนึ่งอยางไมเปนธรรม เปนตน 

   การขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนหรือผลประโยชนทับซอนมีผลกระทบตอ
การปฏิบัติงานในระบบราชการ ไดแก 

๑. เปนบอเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบ 
๒. สะทอนการขาดหลักธรรมาภิบาล  
๓. เปนอุปสรรคตอการพฒันาประเทศ 

รูปแบบของการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมแบงออกเปน ๗ รูปแบบ 

๑. การรบัผลประโยชนตางๆ (Aeceptance of Benefit) เชน รบัของขวัญ เงนิสนบัสนนุ เงนิที ่  
ลูกคาของหนวยงานบริจาคให 

๒. การทําธรุกิจกบัตนเอง (Self Dealing) หรอืเปนคูสัญญากบัหนวยงานของตนเอง เชน 
มีสวนไดสวนเสียในสัญญาที่ทํากับหนวยงานตนสังกัด 

๓. การทํางานหลังออกจากตําแหนงหนาที่สาธารณะหรือหลังเกษียณไปแลว (Post Employ ment) 
เชน ลาออกจากหนวยงานไปทำงานในหนวยงานที่ดําเนินธุรกิจที่ตนเองเคยมีอํานาจควบคุมกํากับดูแล 

   ๔. การทํางานพเิศษ (Outside Employment or Moonlighting) เชน  ตัง้บรษิทัดาํเนนิการธุรกจิที ่
แขงขันหรือรับงานจากตนสังกัด 



๓ 

๕. การรบัรขูอมูลภายใน (Inside Information) เช น ใชประโยชนจากขอมูลภายในเพื ่อประโยชน
ตนเอง 

๖. การใชสมบัตขิองหนวยงานเพื ่อประโยชนสวนตวั (Using Employer Property for Private 
Usage) เซน การนําทรัพยสินของหนวยงานไปใชสวนตัว 

๗. การนําโครงการสาธารณะลงในเขตเลือกต้ังเพ่ือประโยชนทางการเมือง (Pork Barreling) เชน 
รฐัมนตรเีจาสังกัดอนมุัตโิครงการไปลงในเขตพืน้ที่เลือกตัง้ตนเองเพือ่ใชหาเสียงรวมถงึใสชื ่อตนเองในฐานะ 
รฐัมนตร  ี สมาช ิกสภาผ  ูแทนราษฎร สมาช ิกสภาองคกรบริหารสวนจงัหวัด เพือ่แสดงความเปนเจา 
ของทรพัยสินสาธารณะ เช น ถนนทีพ่กัรอรถประจาํทาง อางเก็บนํา้ สวนสาธารณะ ท้ ังนีเ้พือ่ 
ประโยชนทางการเมืองของตน 

ปจจัย  ๓ ประการ ท่ีกอใหเกิดความขัดแยงกันระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวม 
๑. บุคคลดํารงตําแหนงชองรัฐที่ตองรับผิดชอบตอประโยชนสาธารณะ 
๒. เกิดภาวะผลประโยชนสวนตนเขามาแทรกแซงการตัดสินใจหรือการใชดุลพินิจ 
๓. เกิดการตัดสินใจเพ่ือประโยชนสวนตนมากกวาสวนรวม 

การฉอราษฎรบังหลวง (Corruption) 
๑. พฤติกรรมหรือการกระทํา ไมกระทําตามกฎหมายท่ีกําหนดไว (Nonfeasance) 
๒. การกระทําท่ีนอยกวาหรือไมดีเทาท่ีกฎหมายระบุไว (Malfeasance) 
๓. การกระทําเกินหรือมากกวาท่ีกฎหมายกําหนดไว (Overfeasance) 
๔. เคารพยําเกรงคนรวยคนมีอํานาจมากกวาคนดี (Misfeasance) 

ขาราชการประจํากับกิจกรรมท่ีมีความเส่ียง 

๑. การนําขอมูลลับ/ขอมูลภายในมาใชประโยชนใหแกตนเองหรือพวกพอง 
๒. หัวหนาหนวยงานซ่ึงครอบครัวประกอบธุรกิจรับเหมากอสรางแตงตั้งใหญาติ/คนสนิท/คนท่ีมี

ความสัมพันธฉันญาติข้ึนเปนผูอํานวยการกองพัสดุ 
๓.  การชวยญาติมิตรหรือคนสนิทใหไดงานในหนวยงานท่ีตนมีอํานาจ 
๔. การรับผลประโยชนหรือการเรียกรองสิ่งตอบแทน จากการปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบ 
๔. การรับงานนอกหรือการทําธุรกิจที่เบียดบังเวลาราชการ/งานโดยรวมของหนวยงาน 
๖. การทํางานหลังเกษียณใหกับหนวยงานที่มีผลประโยชนกับหนวยงานตนสังกัดเดิม 
๗. การนาํรถราชการไปใชในกิจธุระสวนตัวและในหลายกรณีมีการเบิกคาน้ำมันดวย 
๘. การนําบุคลากรของหนวยงานไปใชเพื่อการสวนตัว 
๙. การรับงานจากภายนอกจนกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ีประจํา 



๔ 

การให การรับของขวัญและผลประโยชน 

หลักการและแนวคิดนี้สามารถประยุกตใชประกอบการดําเนินการตามนโยบายการใหและ
รับของขวัญและผลประโยชนของข าราชการพลเรือนและเจาหนาที่ภาครัฐในประมวลจริยธรรม      
ข าราชการพลเรือนขอบังคับวาดวยจรรยาข าราชการของสวนราชการตามพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ และประกาศคณะกรรมการปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติ 
เร่ืองหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยาของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ 
เน่ืองจากความเช่ือถือ ไววางใจ ของประชาชนตอการปฏิบัติงานของข าราชการและเจาหนาที่ภาครัฐวา
จะตองตัดสินใจและกระทําหนาที่โดยยึดผลประโยชนสาธารณะเปนหลักปราศจากผลประโยชนสวนบุคคล 
หากข าราชการและเจาหนาที่ภาครัฐคนใดรับของขวัญและผลประโยชนท่ีทําใหมีอิทธิพลตอการตัดสินใจ
และการกระทําหนาท่ีถือวาเปนการประพฤติมิชอบยอมทําลายความเชื่อถือไววางใจของประชาชนกระทบ 
ตอความถูกตองชอบธรรมทีอ่งคกรภาครฐัยึดถือในการบรหิารราชการรวมทัง้กระทบตอกระบวนการปกครอง
ในระบอบ ประชาธิปไตย การจะรับของขวัญและหรือผลประโยชนใด ๆ มีหลักปฏิบัติที่ใชในการตัดสินใจวา
จะรับหรือไมรับของขวัญและผลประโยชน คือ ตามหลักการทางจริยธรรมแมวาเราจะไมควรรับ แตมี
หลายโอกาสที่เราไมสามารถปฏิเสธได หรือเปนการรับในโอกาสที่เหมาะสมตามขนบธรรมเนียมประเพณี 
วัฒนธรรมหรือใหกันตามมารยาทที่ปฏิบัติกันในสังคม อยางไรก็ตาม มีหลายโอกาสที่ไมเปนการเหมาะสมอยาง
ยิ่งที่จะรับ ถาเปนการใหเงิน จะตองปฏิเสธไมวาจะเปนโอกาสใดๆ การรับเงินสดหรือส่ิงใดๆ ที่สามารถ 
เปลี่ยนกลับมาเปนเงิน เชน ล็อตเตอร่ี ห ุน พันธบัตร เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม และอาจเข าขายการรับ
สินบน 

การถูกเสนอสิ่งใดๆ นอกเหนือจากเงินนั้น สิ่งท่ีควรนามาเปนเหตุผลในการตัดสินใจ คือ 
  - ทําไมเขาจึงเสนอให เซน ใหแทนคําขอบคุณ การเสนอใหมีผลตอการตัดสินใจในการปฏิบัติตน

หรือไม 
            - ความประทับใจตอของขวัญและหรือผลประโยชนท่ีจะสงผลตอการปฏิบัติในอนาคต ถาหากได 
ปฏิบั ติ งานอยู ในกลุ ม เสี่ ย ง  อ อนไหว  หรืออยู ในข าย ท่ีต อง ได รั บความไว ว าง ใจ เปน พิ เศษ เซน 
งานตรวจสอบภายใน และงานตรวจสอบคุณภาพตาง ๆ การจัดซ้ือจัดจาง การออกใบอนุญาตหรือการอนุมัต ิ
อนุญาตตาง ๆ จะตองปฏิบัติตามนโยบายและหลักจริยธรรมเรื่องนี้มากกวาบุคคลกลุมอ่ืน ๆ 

การรับกอใหเกิดการขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวมหรือไม หากการรับกอใหเกิด 
ความขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและผลประโยชนสวนรวมแลวผลประโยชนสวนตนท่ีไดรับกลายเปน 
มีอิทธิพลตอการปฏิบัติหนาท่ีราชการ หรือกอใหเกิดขอสงลัยตอสาธารณซนวาเปนการประพฤติโดยมิชอบ 

การขัดแยงระหวางผลประโยชนสวนตนและสวนรวม เปนตัวกระตุนใหเกิดการประพฤติมิชอบ และ 
การทุจริตคอรรัปชั่น ในแตละสวนราชการควรกําหนดนโยบายการรับของขวัญและผลประโยชนของตนเอง 
โดยสวนราชการท่ีอยูในกลุมปฏิบัติหนาท่ีท่ีเสี่ยงตอการประพฤติมิชอบ ควรกําหนดนโยบายดานนี้อยาง 
เครงครัดมากกวาหนวยงานอ่ืน ๆ หลักการการปฏิบัติงานในภาครัฐอยูบนพ้ืนฐานท่ีวา “การกระทําและการ 
ตัดสินใจใด ๆ จะตองกระทําดวยความเปนกลาง ปราศจากการมีสวนไดสวนเสียในการใหบริการ และปกปอง 
ผลประโยชนของสังคมไทยโดยรวม” 



๕ 

ดังน้ัน องค กรหรือบุคคลใด ๆ ไม ควรใช ของขวัญหรือผลประโยชนมาแสวงหาความชอบ ผล
ประโยชนใหกับองคกรของตนหรือตนเองเหนือองคกรหรือบุคคลอ่ืน ทําใหเกิดความส่ันคลอนความเช่ือถือไววางใจ
ที่ประชาสังคมมีตอภาครัฐและทําใหเกิดความไมเปนธรรมในสังคมประการสําคัญ สมาชิกท้ังหมดในสังคมตอง
ไดรับการปฏิบัติอยางเปนธรรมภายใตระบอบประชาธิปไตย ข าราชการและเจาหนาที่ภาครัฐมพีันธะผูกพันที่
จะตองปฏิบัติงานอยางเปนธรรมโดยกระทําและแสดงออกโดยยึดมาตรฐานความโปรงใส ความพรอมรับผิดชอบ และ
แสดงพฤติกรรมที่ถูกตอง เที่ยงธรรม ตลอดเวลาที่มีอาชีพรับข าราชการไมวาของขวัญ และหรือผลประโยชนนั้น
จะมีคาเพียงเล็กนอยก็ไมควรรับ เพราะกอใหเกิดความรูสึกผูกพันหรือพันธะ กับผูไห และอาจกอใหเกิดความเสื่อม
ศรัทธาตอประชาชน 

กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑเกี่ยวกับการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวม 
ประกาศคณะกรรมการ ป.ป.ช. เรื่องหลักเกณฑการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดโดยธรรมจรรยา 

ของเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๔๓ (มาตรา ๑๐๓) 
ขอ ๕) เจ าหนาทีข่องรฐัจะรบัทรพัยส ินหรอืประโยชนอ ืน่ใดโดยธรรมจรรยาไดดังตอไปนี้ 

        (๑) จากญาติ ซ่ึงใหโดยเสนหาตามจํานวนท่ีเหมาะสมตามฐานานุรูป 
    (๒) จากบุคคลอื่นราคาหรือมูลคาในการรับจากแตละบุคคล แตละโอกาสไมเกินสามพัน

บาท การรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นท่ีมีมูลคาเกินกวา ๓,๐๐๐ บาท โดยมีความจำเปนตองรับเพ่ือรักษา
ไมตร ีมิตรภาพ ตองแจงผูบริหารสูงสุดของหนวยงานโดยทันทีที่สามารถกระทําได 

 ระเบียบสำนกันายกรฐัมนตรวี าดวยการเรี ่ียไรของหนวยงานของรฐั พ.ศ. ๒๕๔๔ ขอ ๒๒) 
เจาหนาที่ของรัฐที่เขาไปมีสวนเกี่ยวของกับการเรี่ยไรของบุคคลหรือนิติบุคคลที่ไดรับอนุญาตจากคณะกรรมการ 
ควบคุมการเรี่ยไรตามกฎหมายวาดวยการเรี่ยไรซึ่งมิใชหนวยงานของรัฐจะตองไมกระทําการดังตอไปนี้ 

(๑) ใชหรือแสดงตําแหนงหนาท่ีใหปรากฏในการดําเนินการเรี่ยไรไมวาจะเปนการโฆษณาดวย 
สิ่งพิมพตามกฎหมายวาดวยการพิมพ หรือสื่ออยางอ่ืนหรือดวยวิธีการอ่ืนใด 

(๒) ใช สั่ง ขอรอง หรือบังคับใหผูไตบังคับบัญชา หรือบุคคลใดชวยทําการเรี่ยไรใหหรือกระทํา 
ในลักษณะใหผูนั้นอยูในภาวะจํายอมไมสามารถปฏิเสธ หรือหลีกเลี่ยงท่ีจะไมชวยทําการเรี่ยไรไมวาทางตรง 
หรือทางออม 

การฝาฝนนโยบายวาดวยการรบัของขวญัหรอืผลประโยชนนัน้ตามประมวลจรยิธรรมอาจ         
ถูกลงโทษตักเตอืน ตดัเงนิเดอืน จนกระทั ่งถงึไลออก ขึน้กบัความรายแรงชองการฝาฝน    นอกจากนั้นหาก          
การรบัของขวัญหรอืผลประโยชนนัน้ ๆ เชาขายการรบัสนิบน ฉอฉล ทจุริต และสามารถพสิจูนไดวาข าราชการ 
และหรือเจาหนาที่ภาครัฐนั้น ๆ รับของขวัญหรือผลประโยชนซึ่ึงมผีลตอความเปนธรรม กอใหเกิดผลประโยชน 
แกผูไหโดยมชิอบ หากถกูตัดสนิวาผดิจรงิ ผูมีสวนเกีย่วข องทกุคนอาจมีสวนรวมในการรบัโทษทางอาญาดวย 
โดยกําหนดโทษ จําคุกไว ไมเกิน ๓ ป หรือ ปรับไมเกิน ๖,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 

ประมวลจรยิธรรมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามทีร่ฐัธรรมนูญแหงราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ กาํหนดใหมาตรฐาน ทางจรยิธรรมและจรรยาของผูดาํรงตาํแหนงทาง 
การเมอืง ข าราชการหรอืเจาหนาทีข่องรัฐแตละประเภทใหเปนไปตามประมวลจรยิธรรมทีก่าํหนดขึ้น 
ซึง่สาํนกังานการตรวจเงนิแผนดนิ แจงใหสํานกังานคณะกรรมการข าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษา 
ดาํเนนิการจดัทําประมวลจรยิธรรมของข าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาใหเปนไปตามคานิยมหลัก 
(Core Value) ๙ ประการของมาตรฐานจรยิธรรมสําหรบัผูดาํรงตาํแหนงทางการเมอืงและเจาหนาที ่ของรฐั 
ตามที่ผูตรวจการแผนดินใหคําแนะนำใหหนวยงานทั้งหลายถือปฏิบัติ 



๖ 

จากความเปนมาดังกลาว สํานักงาน ก.ค.ศ. ไดจัดทําประมวลจริยธรรมและจรรยาขาราชการคร ู
และบุคลากรทางการศึกษาไว โดยสรุปดังนี้ 

หมวด ๓) คานิยมหลักของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ขอ๔) บุคคลผู้ดำรงตําแหนงขาราชการทุกตําแหนงมีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย 

คุณธรรมจริยธรรม อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนและผู้เรียนตามหลักธรรมาภิบาล โดยตอง 
ยึดมั่นในคานิยมหลัก ดังนี้ 

(๑) ยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาตามท่ีตนนับถือ 
 (๒) ยึดม่ันในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขและ 

จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย ดวยความบริสุทธิ์ใจ 
(๓) ตองแยกเรื่องสวนตัวออกจากตําแหนงหนาท่ีและตองยึดถือประโยชนของผูเรียนและ 

ประโยชนสวนรวมของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน หรือสวนกลุม 
(๔) มีจติสำนกึท ี ่ด ีและมคีวามรบัผิดชอบตอหนาที ่ เสียสละ ปฏิบตัิหนาที ่ดวยความรวดเรว็ 

โปรงใสและสามารถตรวจสอบได 
(๕) ยึดม่ันในหลักนิติธรรม ยืนหยัดกระทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และชอบดวยกฎหมาย 
 (๖) มีความซ่ือสัตยสุจริต ละเวนการแสวงหาประโยชนท่ีมิชอบโดยอาศัยตําแหนงหนาท่ี        

ไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนและประโยชนสวนรวม และไมมีผลประโยชนทับซอน 
 (๗) ปฏิบัติหนาท่ีดวยความถูกตอง เท่ียงธรรม เปนกลางทางการเมือง ใหบริการแกผูเรียน

และประชาชนโดยมอีธัยาศยัทีดแีละไมเลือกปฏิบัตโิดยไมเปนธรรมการปองกนัการขดักนัระหวางผลประโยชน 
สวนตนกับผลประโยชนสวนรวมของสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 

   เพ่ือไมใหมีการขัดกันระหวางผลประโยชนสวนตนกับผลประโยชนสวนรวมในการปฏิบัติ หนาท่ีและ
ปองกันความเสี่ยงท่ีจะเกิดผลประโยชนทับซอนอยางมีประสิทธิภาพ สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษา 
ประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ จึงกําหนดใหมีมาตรการเก่ียวกับการปองกันปจจัยท่ีจะเกิดความเสี่ยง ดังตอไปนี้ 

๑. การปองกันปจจัยเสี่ยงดานกระบวนการจัดซ้ือจัดจางไมเปนไปตามระเบียบ 
๑.๑ ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติตามระเบียบ หลักเกณฑและแนวทาง 

การจัดซ้ือจัดจางโดยเครงครัด 
๑.๒ ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูรับผิดชอบดานการจัดซ้ือจัดจางจัดทํารายงาน 

สรุปการจัดซ้ือจัดจางรายไตรมาสและเสนอใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม 
เขต ๑ ทราบทุกครั้ง 

   ๑.๓ ใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาผูปฏิบัติงานดานการจัดซ้ือจัดจางตอง 
รับรองวาไมมีความเก่ียวของกับผูเขาเสนองานจาง 

๒. ปจจัยเสี่ยงดานการใชอํานาจหนาท่ีเรียกรับผลประโยชน/การใหและการรับของขวัญสินน้ําใจ 
เพ่ือหวังความกาวหนา 

๒.๑ ให้ข าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาปฏบิัตติามมาตรการปองกนัและ
แกไขปญหา การทุจริตของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ อยางเครงครัด 

๒.๒ ใหข าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาปฏบิัตติามกฎ ระเบยีบ แนวปฏิบัตเิรื ่องการ
รบัของขวัญหรือสินนํ้าใจอยางเครงครัด 

๒.๓ ใหข าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาปฏบิัตติามคมู ือผลประโยชนทับชอนของ 
สํานักงานเขตพ้ืนท่ีการศึกษาประถมศึกษานครปฐม เขต ๑ 



๗ 

๓. ปจจัยเสี่ยงดานการเบิกจายงบประมาณท่ีไมถูกตองตามระเบียบ 
๓.๑ ให ข  าราชการครแูละบ ุคลากรทางการศกึษาปฏบิ ัตติามระเบ ียบการเบ ิกจ าย 

เงินงบประมาณอยางเครงครัด 
๓.๒ ใหขาราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาปฏบิัตติามหลักเกณฑการปฏิบตัิเกีย่วกบั 

การรองเรียน ละเวนการประพฤติปฏิบัติหนาที่โดยมิชอบอยางเครงครัด 
๔. ปจจัยเสี่ยงดานการเอื้อประโยชนตอพวกพองในการจัดซื้อจัดจาง 

๔.๑ ใหข าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาปฏบิัตติามนโยบายสรางความ
โปรงใส คุณธรรมจริยธรรม โดยใหยึดถือปฏิบัติอยางเครงครัด 

๔.๒ ใหข าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษายึดถือประกาศหลักเกณฑการปฏิบัตเิกีย่วกบั 
ขอรองเรียนละเวนการทุจริตและการประพฤติปฏิบัติมิชอบ 

๔.๓ ให ข  าราชการครแูละบุคลากรทางการศกึษาปฏบิ ัตติามคูม ือผลประโยชนท ับช อน       
๔.๔ ใหข าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีสวนรวมในการดําเนินการปองกันการทุจริต 

และประพฤติมิชอบ ใหครอบคลุมและท่ัวถึง เพ่ือรวมสรางแนวทางและมาตรการในการดําเนินการสราง 
จิตสํานึกใหเจาหนาท่ีทุกคนรังเกียจการทุจริตทุกรูปแบบ 
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