ประกาศโรงเรียนบ้านโคก
เรื่อง มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของโรงเรียนบ้านโคก
-----------------------ตามที่ โรงเรีย นบ้ านโคก ได้กาหนดนโยบายคุณ ธรรมและความโปร่งใสเพื่อเป็นมาตรฐาน
แนวทางปฏิบั ติ และค่านิ ย มส าหรับ ข้าราชการและบุ คลากรขององค์ กรให้ ยึดถือและปฏิ บัติค วบคู่ กับ กฎ
ระเบียบ และข้อบังคับอื่นๆ โดยมุ่งที่จะนาหน่วยงานให้ดาเนินตามภารกิจด้วยความโปร่งใสบริหารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีคุณธรรม ปราศจากการทุจริต มาตั้งแต่ ปี พ.ศ. 2558 เป็นต้นมา นั้น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในแนว
ปฏิบัติจึงอาศัยอานาจ ตามมาตรา 24 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.
2547 กาหนดแนวทาง ดังนี้
1. การปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านโคก ต้องมีความเข้าใจความหมายของความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์หรือผลประโยชน์ทับซ้อน (Conflict of Interests)
ความขัดแยงทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน หมายถึง การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐ
ปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงผลประโยชน์ส่วนตนหรือพวกพ้องเป็นหลัก ซึ่งถือเป็นความผิดเชิงจริยธรรมและเป็น
ความผิดขั้นแรกที่จะนาไปสู่การทุจริต สานักงาน ก.พ. ได้นิยามความขัดแย้งกันระหว่างผลประโยชน์ทับซ้อน
และผลประโยชน์ส่วนรวม หมายถึง สถานการณ์ห รือการกระทาที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง ข้าราชการ
พนั กงานบริษัท หรือผู้ บ ริ การมีผ ลประโยชน์ส่ วนตัว มากจนมีผลต่อการตัดสิ นใจ หรือการปฏิบัติห น้ าที่ใน
ตาแหน่งที่บุคคลนั้นรับผิดชอบอยู่ และส่งผลกระทบต่อประโยชน์ส่วนรวม
2. การจัดการความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน
2.1 ปกป้องผลประโยชน์สาธารณะ การทาเพื่อผลประโยชน์ของสาธารณะเป็นหน้าที่
หลั กผู้ป ฏิบั ติงานของโรงเรียนบ้ านโคก ต้องตัดสินใจและให้ คาแนะนาภายในกรอบกฎหมายและนโยบาย
จะต้องทางานในขอบเขตหน้าที่ พิจารณาความถูกผิดไปตามข้อเท็จจริง ไม่ให้ผลประโยชน์ส่วนตนมาแทรกแซง
รวมถึงความเห็นหรือทัศนคติส่วนบุคคล ปฏิบัติงานต่อทุก คนอย่างเป็นกลาง ไม่มีอคติลาเอียงในเรื่องต่างๆ เช่น
ศาสนา อาชีพ จุดยืนทางการเมือง เผ่าพันธุ์ วงศ์ตระกูล ฯลฯ ทั้งนี้ ผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านโคก ไม่เพียงต้อง
ปฏิบัติตามกฎหมายเท่านั้น แต่ต้องมีจริยธรรมในการปฏิบัติงานด้วย

/ 2.2 สนับสนุน...

-22.2 สนับสนุนความโปร่งใสและความพร้อมรับผิด การจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน
ต้องอาศัยกระบวนการแสวงหาที่เปิดเผยและมีการจัดการที่โปร่งใส โดยเปิดโอกาสให้มีการตรวจสอบและมี
ความพร้อมรับผิด เช่น โยกย้ายผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านโคก จากตาแหน่งที่เกี่ยวข้องกับผลประโยชน์ทับซ้อน
การเปิดเผยผลประโยชน์ส่วนตนหรือความสัมพันธ์ที่อาจมีผลต่อการปฏิ บัติหน้าที่ ถือเป็นขั้นตอนแรกของการ
จัดการผลประโยชน์ทับซ้อน การให้กระบวนการอย่างเปิดเผยทั่วหน้า อันจะทาให้ผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียน
บ้านโคก ให้ความร่วมมือและสร้างความเชื่อมั่นแก่ประชาชน ผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้เสีย
2.3 ส่งเสริมความรับผิดชอบส่วนบุคคลและปฏิบัติตนเป็นไปอย่าง การแก้ปัญหา
หรือจัดการผลประโยชน์ทับซ้อนซึ่งจะสะท้อนถึงความยึดหลักคุณธรรมและความเป็นมืออาชีพของผู้ปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนบ้านโคก และขององค์กร การจัดการต้องอาศัยข้อมูลนาเข้าจากทุกระดับในองค์กร ฝ่ายบริหาร
ต้ อ งรั บ ผิ ด ชอบเรื่ อ งการสร้ างระบบและนโยบาย รวมถึ งผู้ ป ฏิ บั ติ งานของโรงเรี ย นบ้ านโคก ต้ อ งมี ค วาม
รับผิดชอบโดยการระบุผลประโยชน์ทับซ้อนที่ตนมี จัดการกับเรื่องส่วนตนเพื่อหลีกเลี่ยงผลประโยชน์ทับซ้ อน
มากที่สุดเท่าที่จะสามารถกระทาได้และผู้บริหารต้องปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างด้วย
2.4 สร้างวัฒ นธรรมองค์กร ผู้ บริห ารต้องสร้างสภาพแวดล้ อมเชิงนโยบายที่ ช่ว ย
สนับสนุนการตัดสินใจเมื่อมีประเด็นผลประโยชน์ทับซ้อนเกิดที่เกิดขึ้น และการสร้างวัฒ นาธรรมแห่งความ
ซื่อตรงต่อหน้าที่ ตามวิธีการดังนี้
- ให้คาแนะนาและการฝึกอบรมผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านโคก เพื่อส่งเสริมความ
เข้าใจเกี่ยวกับกฎเกณฑ์และการปฏิบัติ รวมถึงการใช้กฎเกณฑ์ที่มีในสภาพแวดล้อมการทางาน
- ส่งเสริมให้มีสื่อสารอย่างเปิดเผยและมี การเสวนาแลกเปลี่ยนเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงาน
ของโรงเรียนบ้านโคก สบายใจในการเปิดเผยและหารือเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนในที่ทางาน
- ป้องกันไม่ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนที่มีผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้าน
โคก เปิดเผยเพื่อมิให้มีผู้นาไปใช้ในทางที่ผิด
- ให้ผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านโคก มีส่วนร่วมในการพัฒนาปรับปรุงนโยบายและ
กระบวนการจัดการผลประโยชน์ทับซ้อน เพื่อให้รู้สึกเป็นเจ้าของและปฏิบัติตาม

/ 3. ข้อไม่พึง...

-33. ข้อไม่พึงปฏิบัติของผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านโคก
3.1 ผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านโคก ไม่พึงรับสิ่งตอบแทนที่เป็นเงินและไม่ใช่ตัว
เงินที่มูลค่าสูงเกินความเหมาะสมและได้มาโดยมิชอบ
3.2 ผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านโคก ไม่พึงตัดสินใจในหน้าที่การทางาน โดยมีเรื่อง
ของการเงินและการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้อง เช่น การลงคะแนนเสียงของผู้ปฏิบัติงานเพื่อออกกฎหมายหรือการ
กระทาอื่นใดที่ส่งผลแกระทบต่อส่วนรวม
4. แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาผลประโยชน์ทับซ้อน
การดาเนินการเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์ หรือผลประโยชน์ทับซ้อน
ในสถาบั น โดยส่ ง เสริ ม ให้ ผู้ ป ฏิ บั ติ ง านของโรงเรี ย นบ้ า นโคก มี ค วามเข้ า ใจเกี่ ย วกั บ การกระท าที่ เป็ น
ผลประโยชน์ทับซ้อนสามารถแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนและผลประโยชน์ส่วนรวมได้ รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน ไม่
มีพฤติกรรมที่เข้าข่ายการมีผลประโยชน์ทับซ้อน
4.1 การกาหนดคุณสมบัติที่พึงประสงค์หรือคุณสมบัติต้องห้าม (Qualification and
disqualification from office ) เป็นเครื่องที่ใช้ในการป้องกันเบื้องต้นมิให้โอกาสเกิดปัญหาความขัดแย้งของ
ผลประโยชน์ส่วนตัวกับผลประโยชน์ส่วนรวม
4.2 การเปิดเผยข้อมูลเกี่ยวกับทรัพย์ สิน หนี้สิน และธุรกิจครอบครัวให้สาธารณะ
ทราบ (Disclosure of personal interests) เช่ น ในกรณี ที่ มี ข้ อ ขั ด แย้ ง หรื อ มี เรื่ อ งร้ อ งเรี ย นเกิ ด ขึ้ น
ผู้ปฏิบัติงานโรงเรียนบ้านโคก ยินยอมที่จะให้มีการตรวจสอบทรัพย์สิน การเข้าเป็นหุ้นส่วนหรือมีธุรกิจส่วนตัว
ว่ามีอะไรบ้าง
4.3 การกาหนดข้อ พึงปฏิ บั ติท างจริยธรรม (Code of conduct ) เป็น การสร้าง
กรอบเพื่อแสดงถึงสิ่งที่ควรและไม่ควรยึดถือเป็นหลักในการทางาน ถ้าไม่ปฏิบัติตามถือว่ามีความผิด เนื่องจาก
สามารถบ่อนทาลายความเชื่อมั่นที่สังคมจะมีต่อผู้ปฏิบัติงานของโรงเรียนบ้านโคก และสามารถเป็นบ่อเกิดแห่ง
ความเสื่อมศรัทธาที่ประชาชนจะมีต่อองค์กร

4.4 การกาหนดเกี่ยวกับการทางานหลักจากพ้ นตาแหน่งในหน้าที่ ( Post – office
employment restriction) เป็นข้อกาหนดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันมิให้ผู้ที่ดารงตาแหน่งใน โรงเรียนบ้าน
โคก นาข้อมูลลับ (Confidential information) ภายในหน่วยงานที่ทราบไปใช้ประโยชน์หลังจากการออกจาก
ตาแหน่งดังกล่าวแล้ว
จึงประการให้บุคลากรในสังกัดทราบ พร้อมให้ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป
ประกาศ วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ.2562
ลงชื่อ
(นายบุญชู สีหะวงศ์)
ผู้อานวยการโรงเรียนบ้านโคก

