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สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 

สํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน  กระทรวงศึกษาธกิาร 

มาตรการปองกันการขัดกันระหวางผลประโยชน



 

 

 
 
 

 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๑ 
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม 

---------------------------------------------------- 

  ส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑ ให้ควำมส ำคัญกับกำรบริหำรงำนด้วยระบบ
คุณธรรมและควำมโปร่ ง ใส ภำยใต้กรอบกำรบริหำรจัดกำรบ้ำนเมืองที่ ดี  ตำมพระรำชกฤษฎีกำ 
ว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และเพ่ือเป็นกำรสร้ำงควำมเชื่อมั่นวำงใจ 
ในระบบรำชกำรและเสริมสร้ำงระบบคุณธรรมและกำรป้องกันปรำบปรำมกำรทุจริตและประพฤติมิชอบ  
ในภำครัฐ ตำมยุทธศำสตร์ชำติว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐ - ๒๕๖๔) 
และตำมคู่มือกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำ ประจ ำปี
งบประมำณ พ.ศ.๒๕๖๒ (Integrity and Transparency Assessment : ITA Online 2019) ของส ำนักงำน
คณะกร รมกำ รก ำ รศึ กษ ำขั้ น พ้ื น ฐ ำน  ไ ด้ ก ำ หนด ให้ ส ำ นั ก ง ำน เ ขต พ้ืนที่ ก ำ ร ศึ กษ ำ  ต้ อ ง จั ด ใ ห้ 
มีมำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม ส ำหรับ เป็นแนวปฏิบัติ 
ของหน่วยงำน เช่น กำรก ำหนดขั้นตอน วิธีกำร และส่วนงำน/เจ้ำหน้ำที่ ที่เกี่ยวข้องกับกำรป้องกันกำรขัดกัน
ระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม จึงได้ก ำหนดมำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำง
ผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวม ของข้ำรำชกำรและบุคลำกรผู้ปฏิบัติงำนในสังกัดส ำนักงำน 
เขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑ ดังนี้ 

  ๑. กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ 
 ๒. กำรใช้รถยนต์รำชกำรไปปฏิบัติภำรกิจอ่ืน 
 ๓. กำรท ำธุระส่วนตัวที่เบียดบังเวลำรำชกำร 
 ๔. กำรน ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ประโยชน์ส่วนตน 
  

 โดยให้ผู้บังคับบัญชำตำมล ำดับ ชั้น มีหน้ำที่ ก ำกับดูแล ให้ค ำแนะน ำ ผู้ใต้บังคับบัญชำให้
ปฏิบัติตำมมำตรกำรป้องกันกำรขัดกันระหว่ำงผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมนี้ โดยเคร่งครัด 
 

 จึงประกำศมำเพ่ือปฏิบัติโดยเคร่งครัด 
ประกำศ ณ วันที่  ๑๓  มิถุนำยน ๒๕๖๒ 

 
 
 

(นำยนิพนธ์  ก้องเวหำ) 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำมัธยมศึกษำ เขต ๑ 



 

 

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์สว่นรวม 

 
๑. พฤติกรรม : กำรใช้อ ำนำจหน้ำที่เรียกรับผลประโยชน์ 

 
๒. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน  

๑. แต่งตั้งคณะกรรมกำรผู้ที่ไม่มีส่วนได้ส่วนเสีย  
๒. สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ และปลูกจิตส ำนึก  
๓. ก ำหนดมำตรกำรและบทลงโทษ  
๔. เผยแพร่ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรร้องเรียน/แจ้งเบำะแส  
๕. จัดตั้งศูนย์ประสำนงำนและภำคีเครือขำ่ยทุกภำคส่วน  
 

๓. ขั้นตอนการดาเนินการ กรณีพบเห็นพฤติกรรมท่ีเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน  
๑. รวบรวมกำรกระท ำควำมผิด (หลักฐำน)  
๒. แจ้งศูนย์ประสำนงำนหรือภำคีเครือขำ่ย  
๓. น ำข้อมูล/หลักฐำน ให้หน่วยงำนที่เกี่ยวข้องตรวจสอบ  
๔. น ำเรื่องแจ้งคณะกรรมกำรฯ ที่ได้รับแต่งตั้ง  

    ๔.๑ กรณีท่ีพบควำมผิด    ➔ ใช้มำตรกำรลงโทษอย่ำงจริงจังและเข้มงวด  
      ๔.๒ กรณีท่ีไม่พบควำมผิด ➔ สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์สว่นรวม 

 
๑. พฤติกรรม : กำรใช้รถยนต์ส่วนรำชกำรไปปฏิบัติภำรกิจอื่น 

 
๒. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน  

๑. ชี้แจงแนวปฏิบัติกำรใช้รถยนต์รำชกำรให้บุคลำกรรับทรำบ 
๒. ก ำหนดเจ้ำหน้ำที่รับผิดชอบในกำรก ำกับดูแล 
๓. มีทะเบียนควบคุมกำรใช้รถยนต์รำชกำรแก่พนักงำนขับรถ 
๔. ก ำหนดมำตรกำรลงโทษ 
 

๓. ขั้นตอนการดาเนินการ กรณีพบเห็นพฤติกรรมท่ีเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน  

 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

แจ้งเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
๑. ตรวจสอบใบอนุญำตใช้รถรำชกำร  
๒. ขอดูทะเบียนคุมของพนักงำนขัยรถ  
๓. สอบถำมพนักงำนขับรถ  
๔. ให้ผู้ขอใช้รถจัดท ำบันทึกชี้แจ้ง  

ผู้อ านวยการกลุ่ม 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงจำกเอกสำร 

รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
ตรวจสอบข้อเท็จจริงและขอพบผู้ขออนุญำตใช้รถ 

ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา 
พิจำรณำสั่งกำร 



 

 

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์สว่นรวม 

 
๑. พฤติกรรม : กำรท ำธุระส่วนตัวที่เบียดบังเวลำรำชกำร 

 
๒. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน  

๑. แจ้งแนวทำงกำรปฏิบัติ  
- ขออนุญำตผู้บังคับบัญชำ ตำมล ำดับขั้นตอน  
- ระบุ เรื่อง สถำนที่ เวลำชัดเจน 

๒. ก ำหนดมำตรกำรและบทลงโทษ  
 

๓. ขั้นตอนการด าเนินการ กรณีพบเห็นพฤติกรรมท่ีเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน  
หำกกลับก่อนเวลำรำชกำร  
ครั้งที่ ๑ ทักท้วง  
ครั้งที่ ๒ เชิญพูดคุยสอบถำมควำมจ ำเป็น (ผอ.กลุ่ม)  
ครั้งที่ ๓ ว่ำกล่ำวตักเตือนเป็นลำยลักษณ์อักษร  
ครั้งที่ ๔ รำยงำนผู้บังคับบัญชำทรำบ  
ครั้งที่ ๕ ผู้บังคับบัญชำ มอบ นิติกรสืบข้อเท็จจริง  

 สร้ำงข้อตกลง : มำปฏิบัติหน้ำที่ตำมเวลำรำชกำร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตน 
และผลประโยชน์สว่นรวม 

 
๑. พฤติกรรม : กำรน ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้ในประโยชน์ส่วนตน 

 
๒. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน  

๑. สร้ำงจิตส ำนึกในกำรเบิกวัสดุ (ทรัพย์สิน) ให้ถูกต้องตำมระเบียบ 
๒. ก ำหนดมำตรกำรในกำรเบิกวัสดุส ำนักงำน 
๓. ควบคุม ก ำกับ ติดตำม กำรใช้วัสดุส ำนักงำนของแต่ละกลุ่มงำน 
๔. ก ำหนดข้อตกลงในกำรใช้วัสดุของแต่ละกลุ่มงำน 
 

๓. ขั้นตอนการดาเนินการ กรณีพบเห็นพฤติกรรมท่ีเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน  
๑. สร้ำงจิตส ำนึก พูดคุย ตกลง แนะน ำ 
๒. หำกเกิดเหตุกำรณ์ข้ึนอีก เสนอผู้บริหำร เพิ่มบทลงโทษ 

 




