
บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ   โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  อำเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม   
ท่ี       พิเศษ   /๒๕๖๕  วันที่  ๑ พฤษภาคม ๒๕๖๕ 
เร่ือง    ประกาศแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   
 
เรียน   ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   
 
 ด้วยโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  ได้กำหนดให้มีการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส   ในการ
ดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity  and  Transparency  Assessment : ITA)  ซึ่งใน การประเมินตาม
กรอบแนวทางดังกล่าว  กำหนดให้ผู้บริหารของหน่วยงานแสดงเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานและนำองค์กรด้วย
ความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  มีความโปร่งใส  ปราศจากการทุจริต 
 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  จึงได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  
ประกาศนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  และประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการฯ  เพื่อเป็นมาตรฐาน
แนวทางปฏิบัติ  สำหรับข้าราชกการและบุคลากรในโรงเรียน   ให้ยึดถือ  และปฏิบัติควบคู่กับ  กฎ  ระเบียบ  โดย
มุ่งมั่นท่ีจะนำหน่วยงานให้ดำเนินงานตามภารกิจด้วย  ความโปร่งใส  ซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  ปราศจาก  การ
ทุจริต  รายละเอียดตามเอกสารท่ีแนบ 
 เห็นควร  ดำเนินการ  ดังนี้ 
  ๑.  หากเห็นชอบโปรดลงนามในประกาศฯ 
  ๒.  แจ้งคณะครูและบุคลากรในโรงเรียน 
  ๓.  ลงในเว็บไซต์ของโรงเรียน 
  ๔.  ขออนุญาตใช้บันทึกข้อความฉบับนี้แจ้งผู้เกี่ยวข้อง 
 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา 
   
 
  
 
 
 

                       ( นายสมยศ พรเพ็ง ) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   
เร่ือง  เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   
***************************************************  

 โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม มีความมุ่งมั่นในการบริหารงานให้สำเร็จตามพันธกิจอย่างมีธรรมาภิบาล  โดย
ให้ความสำคัญกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ  เพื่อสร้างความศรัทธาเช่ือมั่นแก่สังคม
ว่า  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เป็นองค์กรธรรมาภิบาล 
 ในฐานะผู้บริหารโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม จึงประกาศเจตจำนงในการบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์  
สุจริต  โปร่งใส  สามารถตรวจสอบได้  พร้อมรับผิดชอบและต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบ    ท้ังนี้  ขอใหบุ้คลากรทุก
คนมุ่งมั่นปฏิบัติงานตามภารกิจด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  มีคุณธรรม  และปราศจากการทุจริตภายใต้ข้อปฏิบัติ  
ดังต่อไปนี ้
 ๑.  ด้านความโปร่งใส : เปิดเผยข้อมูลการดำเนินงานภารกิจของหน่วยงาน  รวมถึงข้อมูลการจัดซื้อ จัดจ้าง  
เปิดโอกาสให้ประชาชน  หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบ  และมีระบบ    การบริหาร
จัดการเรื่องร้องเรียนท่ีชัดเจน 
 ๒.  ด้านความพร้อมรับผิด : มุ่งมั่นต้ังใจปฏิบัติราชการอย่างเต็มประสิทธิภาพภายใต้กฎหมายระเบียบ
วิธีการท่ีถูกต้อง  รับผิดชอบต่อการตัดสินใจและการบริหารงาน  และพร้อมท่ีจะถูกตรวจสอบเพื่อให้ประชาชนเกิด
ความมั่นใจ 
 ๓.  ด้านการปลอดจากการทุจริต : ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต  ไม่ใช้ตำแหน่งหน้าท่ีเอื้อประโยชน์
ให้แก่ตนเองหรือเรียกรับสินบน 
 ๔.  ด้านวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร : ไม่ยอมรับการทุจริตทุกประเภท  และไม่เพิกเฉยท่ีจะดำเนินการ
เพื่อยับยั้งการทุจริตในหน่วยงาน 
 ๕.  ด้านคุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน : กำหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนมีความเป็นธรรมใน
การปฏิบัติงาน  อำนวยความยุติธรรมและมีความโปร่งใสในการบริหารงานบุคคล  การบริหารจัดการงบประมาณ  
และการมอบหมายงาน 
 จึงประกาศให้ทราบและถือปฏิบัติโดยท่ัวกัน 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี .๑....  เดือน..พฤษภาคม...  พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 
  
 
 
 

                       ( นายสมยศ พรเพ็ง ) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
 



 

 
 

 
  

ประกาศโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   
เร่ือง  นโยบายคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของโรงเรียนอนบุาลมหาสารคาม   

**********************************************  
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับช่ัวคราว)  พ.ศ.๒๕๕๗ พระราชบัญญัติข้อมูล

ข่าวสารของทางราชการพ.ศ.๒๕๔๐พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  พ.ศ.๒๕๔๖  
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตระยะท่ี  ๓  (พ.ศ.๒๕๖๐ – ๒๕๖๕)  และนโยบาย
รัฐบาล  ข้อท่ี  ๑๐  การส่งเสริมการบริหารราชการแผ่นดินท่ีมีธรรมาภิบาล  และการป้องกันการปราบปรามการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ  ซึ่งได้กำหนดให้มีการปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม  จริยธรรม  และจิตสำนึกในการ
รักษาศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการ  และความซื่อสัตย์สุจริต  ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐท่ีมีประสิทธิภาพ  
เพื่อป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  เพื่อ
ตอบสนองความต้องการพร้อมอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน  และสร้างความเช่ือมั่นในระบบราชการ 

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  จึงให้คำมั่นในการบริหารงาน  ว่าจะบริหารงานและส่งเสริมให้ข้าราชการ/
บุคลากรทางการศึกษา  ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างมีคุณธรรม  มีความโปร่งใส  ปราศจากการทุจริต  โดยมีแนวทางในการ
สร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานเพื่อให้สาธารณชน  ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
ดำเนินงานตามภารกิจด้วยความโปร่งใส  เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว  ซึ่งประกอบด้วยนโยบายและแนวทาง  
ดังนี ้

๑.  ด้านความโปร่งใส  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ได้อย่าง
สะดวกในช่องทางท่ีกำหนด  มีการเปิดเผยข้อมูลท่ีสามารถตรวจสอบได้  เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามี
ส่วนร่วมในการดำเนินงานของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ตามความเหมาะสมและมีระบบการจัดการเรื่อง
ร้องเรียนท่ีดี แนวทางปฏิบัติ  ได้แก่ 

๑)  การเปิดเผยข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม เป็นไปอย่างชัดเจน  ถูกต้อง  และ
ครบถ้วน  ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียสามารถเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ได้โดยสะดวก
และรวดเร็ว 

๒)  การดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง  โปร่งใสในทุกขั้นตอนตามท่ีกฎหมายกำหนด 
๓)  เปิดโอกาสให้มีผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานในขั้นตอนต่าง ๆ ของ

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ต้ังแต่การแสดงความคิดเห็น  ร่วมวางแผนและจัดทำแผนงานร่วมดำเนินการ
และร่วมติดตามตรวจสอบการดำเนินงานของหน่วยงาน 
๒.  ด้านความพร้อมรับผิด  ผู้บริหารและบุคลากรทางการศึกษาทุกคน  มีความมุ่งมั่น  ต้ังใจ  ปฏิบัติ

ราชการอย่างมีประสิทธิภาพและมีความรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติงาน  โดยคำนึงถึงความสำเร็จของงานยึดหลัก
คุณธรรมจริยธรรม  โดยคำนึงความถูกต้องตามกฎหมาย  จรรยาบรรณวิชาอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นที่ยอมรับและ
เช่ือถือจากผู้รับบริการหรือผู้มีส่วนได้เสียท่ีแสดงถึงความพยายามในการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ 

 
 



แนวปฏิบัติ  ได้แก่ 
๑)  ผู้บริหารและข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม มี

พฤติกรรมและทัศนคติท่ีแสดงถึงการปฏิบัติงานตามหน้าท่ีอย่างเต็มใจและเต็มประสิทธิภาพ 
๒)  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาปฏิบัติงานในทุกขั้นตอนให้ถูกต้อวตามกฎหมาย  

และระเบียบข้อบังคับต่าง ๆ อย่างครบถ้วนและเคร่งครัด  กล้าท่ีจะรับผิดชอบในผลการปฏิบัติงานของ
ตนเอง 

๓)  การกำหนดทิศทางและนโยบายของผู้บริหารมีเจตจำนงในการบริหารงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต 
และพร้อมรับผิดเมื่อเกิดความผิดพลาด เพื่อสร้างความเช่ือมั่นแก่สังคมว่าการขับเคล่ือนของโรงเรียน
อนุบาลมหาสารคาม  จะเป็นไปอย่างมีคุณธรรมและธรรมาภิบาล 
๓.  ด้านความปลอดจากการทุจริตในการปฏิบัติงาน  มีการส่งเสริมให้ข้าราชการและบุคลากรทางการ

ศึกษา  มีจิตสำนึกด้านคุณธรรม  และการต่อต้านการทุจริต  คอร์รัปช่ัน  ไม่เลือกปฏิบัติเมื่อได้รับ    การเสนอ
เงื่อนไขพิเศษหรือจูงใจ  เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ส่วนตน  กลุ่มหรือพวกพ้อง 

แนวปฏิบัติ  ได้แก่ 
๑)  สอดส่องและป้องกันการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ในโรงเรียน     

มิให้มีพฤติกรรมท่ีเข้าข่ายการทุจริตต่อหน้าท่ี  เช่น  การเรียกรับเงิน  ส่ิงของ  หรือผลประโยชน์ใด ๆ  จาก
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานของตนเอง  หรือการปฏิบัติละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ี  การใช้
ตำแหน่งหน้าท่ีของตนเองอย่างไม่เป็นธรรม  เพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง  พวกพ้องของตนและ/หรอืผู้อื่น
ผู้ใด 

๒)  กำหนดแนวปฏิบัติ  กรณีการรับหรือให้ทรัพย์สิน  หรือประโยชน์อื่นใดเพื่อป้องกันการกระทำ
ผิดกฏหมายโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์  และป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔.  วัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  มีการปฏิบัติราชการตามภารกิจของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  ท่ี

ยึดหลักคุณธรรมและจริยธรรมตามประมวลจริยธรรม  จรรยาวิชาชีพ  และมีระบบการต่อต้านการทุจริตอย่างมี
ประสิทธิภาพ  ละอายท่ีจะกระทำการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

แนวทางปฏิบัติ  ได้แก่ 
๑)  ส่งเสริมการตรวจสอบการบริหารงาน  เพื่อติดตามและตรวจสอบการดำเนินงานของโรงเรียน

อนุบาลมหาสารคาม ให้มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและมีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้ 
๒)  ปลูกฝังและสร้างวัฒนธรรมทางความคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ให้ได้  ซึ่งถือเป็นการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในสำนักงาน 
๓)  กำหนดและจัดทำแผนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงาน 

๕.  คุณธรรมการทำงานในหน่วยงาน  การมีระบบการบริหารงานของโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม ท่ีดียึด
ระบบคุณธรรมโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม มีการใช้จ่าย
งบประมาณเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ราชการและตรงตามวัตถุประสงค์การใช้จ่ายงบประมาณ 

แนวทางปฏิบัติ  ได้แก่ 
๑)  ให้ความสำคัญกับการปฏิบัติงาน  โดยให้มีคู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน  

ปฏิบัติงานตามคู่มือหรือมาตรบานการปฏิบัติงานอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ  และจะต้องเป็นการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมกัน 



๒)  มุ่งเน้นการบริหารงานและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างมีระบบ  มีคุณธรรม  การมีส่วน
ร่วมและตรวจสอบได้ 

๓)  ให้ความสำคัญกับการบริหารงบประมาณอย่างเป็นระบบ  โดยยึดหลักความคุ้มค่าและ
ตรวจสอบได้ 

๔)  ให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อมท่ีเอื้ออำนวยและส่งเสริมการปฏิบัติงานของข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  ในโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 
๖.  ด้านการสื่อสารภายในหน่วยงาน  การมีช่องทางในการส่ือสารให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการ

ศึกษา  รับทราบ  และให้เกิดความตระหนักถึงความสำคัญถึงการปฏิบัติงานท่ีมีคุณธรรมและความโปร่งใส 
แนวทางปฏิบัติ  ได้แก่ 

๑)  เสริมสร้างความรู้  ความเข้าใจ  เกี่ยวกับนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสท้ัง  ๖  
ด้าน  ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตระหนักถึงการนำนโยบายไปปฏิบัติ 

๒)  ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในโรงเรียนอนุบาล
มหาสารคาม มีความรู้  ความเข้าใจ  ยึดหลักคุณธรรม  จริยธรรม  นำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมา
ใช้ในการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต 

๓)  ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนแจ้งข้อมูลข่าวสาร  เบาะแสการทุจริต  ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่านศูนย์
ราชการใสสะอาด  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม และผ่านศูนย์ดำรงธรรม  จังหวัดมหาสารคาม 

 จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี ..๑....  เดือน..พฤษภาคม...  พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 
 
 
  
 
 
 

                       ( นายสมยศ พรเพ็ง ) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 

ประกาศโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   
ว่าด้วย  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเพื่อปอ้งกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ 

โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   
*************************************************************  

 ประมวลจริยธรรมนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนนี้  จัดทำขึ้น  โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ 
 ๑.  เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้างสังกัดโรงเรียนอนบุาล
มหาสารคาม  ท่ีสร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 
 ๒.  ยึดถือเป็นหลักการและแนวปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอของข้าราชการ  พนักงานราชการและลูกจ้าง  และ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่าง ๆ ท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคล  เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป
ตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓.  ทำให้เกิดรูปแบบการปฏิบัติอันเป็นท่ียอมรับ  เพื่อความน่าเช่ือถือ  เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 ๔.  ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างหนว่ยงานและข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  ให้ใช้อำนาจ   ใน
ขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง  ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาต่อหน่วยงาน ต่อประชาชน  
และต่อสังคม  ตามลำดับ 
 ๕.  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น  รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 ท้ังนี้  รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสำหรับหน่วยงานและข้าราชการทุกคน  พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่น ๆ อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
 

หมวดที่  ๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ  ๑  ประกาศโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม นี้ เรียกว่า “ประกาศโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  ว่าด้วย
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของทางราชการ โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   
พ.ศ.๒๕๕๘ 
 ข้อ  ๒  ประกาศโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   ว่าด้วย  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   พ.ศ.๒๕๕๘  นี้ 
 “ประมวลจริยธรรมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  ของข้าราชการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม    
 “ข้าราชการ”  หมายถึง  ข้าราชการและบุคลากรทางการศึกษา  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  พนักงานราชการ  และลูกจ้าง  ในโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม    
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน”  หมายถึง  สถานการณ์หรือการกระทำของบุคคล  (ไม่ว่าจะเป็นนักการเมือง
ข้าราชการ  พนักงานบริษัท  ผู้บริหาร)  มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง  จนส่งผลกระทบต่อการตัดสินใจ
หรือการปฏิบัติหน้าท่ีในตำแหน่งนั้น  การกระทำดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว  ท้ังเจตนาหรือไม่เจตนา
หรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา  จนไม่เห็นว่าจะเป็นส่ิงผิดแต่อย่างใด  พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการกระทำ



ความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  ท่ีต้องคำนึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ปนะโยชน์ของส่วนรวม)  แต่
กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าท่ีโดยคำนึงถึงประโยชน์  ของตนเองหรือพวกพ้อง 
 “คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”  หมายถึง  
คณะกรรมการจริยธรรมประจำโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม    
 ข้อ  ๓  ให้ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  เป็นผู้รักษาการตามประกาศประมวลจริยธรรมนี้ 

 
หมวดที่  ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 
 มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสำหรับข้าราชการในโรงเรียน
อนุบาลมหาสารคาม    
 ข้อ  ๔  ข้าราชการในโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   ทุกคน  มีหน้าท่ีดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  
เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม  อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการตามหลักธรรมาภิบาล  โดย
จะต้องยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมโดย 
 ๔.๑  กำหนดให้ข้าราชการทุกคนต้องปฏิบัติดังนี้ 
  ๑)  ข้าราชการในโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   ทุกคน  ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้าราชการพลเรือน  ตามราชกิจจานุเบกษา  ลงวันท่ี  ๕  พฤศจิกายน  ๒๕๕๒   
  ๒)  รายงานเรื่องเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
  ๓)  กำหนดขอบเขตความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าท่ีรัฐอื่น ๆ ท่ีเข้ามาติดต่องานด้วย  โดยต้ังอยู่บนฐาน
ของความเป็นทางการ  เพื่อหลีกเล่ียงการถูกกล่าวหาการให้อภิสิทธิ์พิเศษเฉพาะคน 
  ๔)  แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลประโยชน์ในด้านธุรกิจท้ังในนามของตนเองและในนามของ
ครอบครัว  หลีกเล่ียงจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจของครอบครัว 
  ๕)  ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่องานอย่างเป็นธรรม  เท่าเทียมกัน  โดยปราศจากความเกรงกลัวอิทธิพล
หรือให้อภิสิทธิ์แก่ผู้อื่น 
  ๖)  การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายการป้องกันการทุจริต  และ
นโยบายต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง  กับการทุจริต  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
  ๗)  ขอคำปรึกษาผู้บังคับบัญชา  ผู้อำนวยการกลุ่ม  หัวหน้างาน  หากมีข้อสงสัยในการปฏิบัติงาน
ตามหน้าท่ี 
  ๘)  จงรักภักดีต่อหน่วยงานและมีจิตใจห้าวหาญท่ียึดประโยน์สูงสุดของหน่วยงาน 
 

๔.๒  ห้ามข้าราชการทุกคนปฏิบัติในสิ่งต่อไปนี ้
 ๑)  รับของขวัญท้ังในรูปของเงินและส่ิงของจากผู้ติดต่อ  และการรับของท่ีระลึกในกรณีการเข้า

เย่ียม  ให้มอบให้หัวหน้าหน่วยงาน 
 ๒)  ห้ามรับรางวัลจากเจ้าหน้าท่ีรัฐ  ท่ีมาติดต่องานซึ่งตนเองได้ทำไปโดยหน้าท่ี 
 ๓)  ห้ามรับรางวัลจากผู้ใด  ในการละเว้นการกระทำตามหน้าท่ีของตน  ซึ่งควรต้องกระทำตาม

หน้าท่ี 
 ๔)  ห้ามรับรางวัลใด ๆ ท่ีเป็นการแสดงหรือการโน้มน้าวให้ละเว้นการเลือกไม่ปฏิบัติต่อบุคคลใดท่ี

เกิดจากการกระทำหน้าท่ีของตนเอง 
 ๕)  ห้ามกระทำโดยการจงใจหรือตั้งใจในการแก้ไขหรือกรอกข้อความทำให้เกิดความผิดพลาดของ

ข้อความในเอกสารการทำงาน 



 ๖)  ห้ามรับเชิญงานเล้ียงหรือห้ามการรับเชิญไปรับประทานอาหารจากผู้ท่ีมาติดต่องานด้วย  เพื่อ
ป้องกันการถูกกล่าวหา 

 ๗)  ห้ามรับของขวัญจากผู้ใดท่ีมาติดต่องานด้วย  เข้ามาเกี่ยวข้องในการจัดเล้ียงท่ีตนดำเนินการอยู่ 
 ๙)  ห้ามรับจ้างหรือรับค่าตอบแทนการจ้างงานเป็นค่าล่วงเวลา  เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มี

อำนาจ 
 ๑๐)  ห้ามรับค่าธรรมเนียม  ค่าบริการจากผู้ใด  จากการให้บริการตามหน้าท่ีของตนเอง 
 ๑๑)  ห้ามรับค่าตอบแทน  หรือค่าชดเชยใด ๆ จากผู้รับสัญญาท่ีเข้ามารับโครงการในหน่วยงาน 
 ๑๒)  ห้ามลงทุนในธุรกิจกับผู้ใด  ท่ีติดต่อเกี่ยวข้องงานกับตนเองอยู่ 
 ๑๓)  ห้ามมีผลประโยชน์ร่วมกันกับร้านค้า  เช่นเป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการ  เป็นต้น  ในการซื้อ

ของก็ห้ามซื้อจากร้านค้าท่ีมีส่วนได้เสียนี้  ในราคาเท่ากันแต่คุณภาพต่ำกว่า 
 ๑๔)  ห้ามรับค่าตอบแทน (Commission)  หรือเงินส่วนแบ่งโดยทุจริต  จากผู้รับสัญญาท่ีเกิดจาก

การให้บริการหรือส่ิงของใด ๆ  
 ๑๕)  ห้ามรับข้อเสนอหรือรับบริการโดยไม่คิดเงิน  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ค่าบริการใน

การตกแต่งสถานท่ี  จากผู้ใดท่ีติดต่องานอยู่ด้วย 
 ๑๖)  ห้ามใช้ความสัมพันธ์เอาอกเอาใจแก่ผู้ใดท่ีติดต่องานด้วยจนเกิดเหตุอันควรด้วยการปฏิบัติใน

เชิงให้อภิสิทธิ์  หรือชอบพอเป็นพิเศษ 
 ๑๗)  ห้ามรับค่าต๋ัวชมฟุตบอล  ภาพยนตร์หรืออื่น ๆ จากผู้รับสัญญาของหน่วยงาน 
 ๑๘)  ห้ามจัดประชุมอย่างเป็นทางการหรือเพื่อจัดการต่อรองกับผู้รับสัญญาในสถานท่ีของ

หน่วยงาน  หรือใช้สถานท่ีทำงานของผู้รับสัญญา  เว้นแต่มีเหตุผลท่ีจำเป็นต้องทำเช่นนั้น 
 ๑๙)  ห้ามไปหา  เย่ียมเยียนสถานท่ีทำงานหรือบ้านของผู้รับสัญญาท่ีติดต่องานกันอยู่  
 ๒๐)  ห้ามรับเงินกู้ยืมไม่ว่าโดยมีประกันหรือไม่มีประกันจากผู้รับสัญญาท่ีติดต่องานด้วย 
 ๒๑)  ห้ามไม่ให้รับค่าใช้จ่ายส่วนตัวใด ๆ จากผู้รับสัญญา 
 ๒๒)  ห้ามให้ผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาแทรกแซงการทำงานตามหน้าท่ีในความรับผิดชอบ 
 ๒๓)  ห้ามทำลายหรือสร้างความเส่ือมเสียแก่หน่วยงาน  เช่น  ให้คำช้ีแนะแก่ผู้รับสัญญาในทางท่ี

ตักตวงประโยชน์หรือช้ีแนะช่องโหว่ในสัญญาให้ผู้รับสัญญา  ท้ังนี้ไม่ว่าจะได้รับรางวัลตอบแทนหรือไม่ได้รับรางวัล
ตอบแทนก็ตาม   

 ๒๔)  ห้ามใช้เวลาราชการไปดูแลธุรกิจส่วนตัว 
 ๒๕)  ห้ามเวลาราชการ  เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเทอร์เน็ตของหน่วยงานแสวงหา

ประโยชน์ส่วนตัว  ด้วยการติดต่อซื้อขายสินค้า 
 ๒๖)  ห้ามนำข้อมูลลับของหน่วยงานไปเปิดเผย  เพื่อรับส่ิงตอบแทนท่ีเป็นประโยชน์ในรูปของเงิน

หรือประโยชน์อื่นใด  หรือนำข้อมูลไปเปิดเผยญาติหรือพวกพ้อง  และแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น  เช่น  
ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง  เป็นต้น 

 ๒๗)  ห้ามนำทรัพย์สินของทางราชการไปเป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น  เช่น  การนำรถยนต์ของ
ราชการไปใช้ส่วนตัว 

 ๒๘)  ห้ามเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน  ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
 ๒๙)  ห้ามทำหลักฐานการไปปราชการเป็นเท็จ 
 ๓๐)  ห้ามรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จในการ

ตรวจรับพัสดุหรือการจ้างทุกกรณี 
 ๓๑)  ห้ามหน่วยงานซื้อของท่ีคุณภาพต่ำหรือปริมาณต่ำ  ราคาสูง 
 ๓๒)  ห้ามหน่วยงานซื้อของในราคาแพงกว่าปกติ  หรือแพงกว่าท้องตลา 



หมวด  ๓ 
ส่วนที่  ๑ 

กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพือ่ปอ้งกันผลประโยน์ทับซ้อน 
 

ข้อ  ๕  ให้โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   มีหน้าท่ีควบคุม  กำกับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อย่างท่ัวถึงและเคร่งครัด  โดยมีอำนาจหน้าท่ีดังนี้ 

 ๑)  ประชุม  สัมมนาเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกนัเพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ข้าราชการ 
 ๒)  ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน  หรือระเบียบ  เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓)  ดำเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้าราชการท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี  และติดตาม

สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ 
 ๔)  ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  มิให้ถูกกล่ันแกล้ง

หรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม  อันมีประโยชน์ต่อการแต่งต้ังโยกย้าย  เล่ือนขั้นเงินเดือน  การแต่งต้ังกรรมการ
สอบสวนวินัย  หรือกระทบต่อสิทธิหน้าท่ีของข้าราชการผู้นั้น  เว้นแต่  จะได้รับความเป็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมแล้ว 

 ๕)  อื่น ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
ข้อ  ๖  ให้โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการขั้นเพื่อควบคุม  

กำกับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
คณะกรรมการการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ประกอบด้วย 
 ๑)  ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   กำกับดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล  เป็น ประธาน

คณะกรรมการจริยธรรม 
 ๒)  หัวหน้ากลุ่มการบริหารงานทุกกลุ่ม  เป็น  คณะกรรมการ 
 ๓)  นิติกร  เป็น  คณะกรรมการและเลขานุการ 
คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏบิัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ประกอบด้วยต้องไม่

เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 
ข้อ  ๗  คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  มีอำนาจ

หน้าท่ี  ดังนี้ 
 ๑)  ควบคุม  กำกับ  ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม  เกี่ยวกับการ

ปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนนี้  ในโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม    
 ๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีท่ีมีข้อสังเกตหรือมีข้อร้องเรียน

ว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ให้ส่งเรื่องให้ผู้อำนวยการ
โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม   เพื่อปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเร็ว 

๓)  ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอำนาจหน้าท่ี   
ขอให้กระทรวง  ทบวง  กรม  หน่วยงาน  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือห้างหุ้นส่วน  บริษัท  ช้ีแจง  
ข้อเท็จจริง  ส่งเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด  มาช้ีแจงหรือให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องท่ี
สอบสวน 

๔)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  อย่างตรงไปตรงมา  มิให้ 
ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
  การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
 



ส่วนที่  ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 ข้อ  ๘  การฝ่าฝืนมาตรฐานประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนตาม
ความในหมวด  ๒  เป็นความผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย  พระราบัญญัติระเบียบข้าราชการครู  และบุคลากร
ทางการศึกษา  พ.ศ.๒๕๔๗  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.๒๕๔๗  หรือระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจำของส่วนราชการ  พ.ศ.๒๕๓๗  ให้บังคับบัญชาพิจารณาดำเนินการทางวินัย
ตามควรแต่กรณี 

 
หมวด  ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 
 ข้อ  ๙  การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ให้ดำเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือ
ดำเนินการท่ีถูกต้อง  หรือตักเตือน  หรือนำไปประกอบการพิจารณา  ในการเข้าสู่ตำแหน่ง  การพ้นจากตำแหน่ง  
หรือการส่ังให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
 ข้อ  ๑๐  การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่  ให้พิจารณา
จากพฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืน  ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ  ความสำคัญและระดับตำแหน่งตลอดจนหน้าท่ี
ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน  อายุ  ประวัติ  และความประพฤติในอดีต  สภาพแวดล้อมแห่งกรณี  ผลร้ายอันเกิด
จากการฝ่าฝืนและเหตุอื่นอันควรนำมาประกอบการพิจารณา 
 
 ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
  ประกาศ  ณ  วันท่ี ..๑....  เดือน..พฤษภาคม. พ.ศ.๒๕๖๕ 
 
 
  
 
 
 

                       ( นายสมยศ พรเพ็ง ) 
                ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม  
 

 
 
หมายเหตุ 
 ๑.  ข่าวงานประชาสัมพันธ์ของโรงเรียน 


