
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
                           

                    โรงเรียนบ้านละเอาะ โดยนางแสงเดือน เฉื่อยฉ่ํา ผู้อํานวยการโรงเรียนบ้านละเอาะ ได้มีความ
ตระหนัก และเห็นถึงความสําคัญในการพัฒนาบุคคลากรในหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส จึงได้จัดทํา
โครงการพัฒนาและส่งเสริมการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนข้ึน โดยได้เรียนเชิญเจ้าหน้าที่
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต 1 เป็นวิทยากรในการให้ความรู้แก่บุคลากรของโรงเรียน
บ้านละเอาะ ในเรื่องดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 

 

รายละเอียดโครงการ/กิจกรรม/มาตรการ 
 
 

1. ช่ือโครงการ : โครงการพัฒนาและส่งเสร ิมการปฏ ิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 
2. หลักการและเหตุผล 

ด ้วยสถานการณ ์หร ือการกระท ําของบ ุคคลม ีผลประโยชน ์ส ่วนตนเข ้ามาเกี ่ยวข ้องจนส ่งผลกระทบต ่อ 
การต ัดส ินใจหร ือ การปฏิบ ัต ิหน ้าที ่ในต ําแหน ่งการกระท ําด ังกล ่าวอาจเก ิดขึ ้นโดยร ู้ต ัวหร ือไม ่ร ู้ต ัว ทั ้งเจตนา 
หร ือไม ่เจตนาหร ือหร ือบางเร ่ืองเป ็น การปฏิบ ัต ิส ืบต ่อก ันมาจนไม ่เห ็นวาจะเป ็นส ่ิงผ ิดแต ่อย ่างใด พฤต ิกรรม 
เหล ่าน ้ีเป ็นการกระท ําความผ ิดทางจร ิยธรรมของ เจ ้าหน ้าที ่ของร ัฐที ่ต ้องคําน ึงถ ึงผลประโยชน ์สาธารณะ 
(ประโยชน์ของสว่นรวม) แตก่ลบัตัดสนิใจปฏ ิบัติหน ้าท่ีโดยคํานึงถึง ประโยชน์ของตนเองหรือพวกพ ้อง 

“ผลประโยชน ์ท ับซ ้อน” หมายถ ึง สถานการณ ์ที ่เจ ้าหน ้าที ่ของร ัฐม ีผลประโยชน ์ส ่วนตนอยู ่และม ีการ 
ใช้อ ิทธิพลตาม อำนาจ หน ้าที ่ละความร ับผ ิดชอบเพ่ือให ้เก ิดประโยชน ์ส ่วนต ัว โดยก ่อให ้เก ิดผลเส ียต ่อ 
ผลประโยชน ์ส ่วนรวม ผลประโยชน ์ท ับซ ้อนม ีหลากหลายร ูปแบบ ไม ่จ ําก ัดอย ู่ในร ูปของต ัวเง ินหร ือทร ัพย ์ส ิน 
เท่าน ้ัน แต ่รวมถ ึงผลประโยชน ์อ ่ืนๆ ที ่ไม ่ใช้ร ูปต ัวเง ิน หร ือทร ัพย ์ส ินก ็ได ้อาท ิการแต ่งตัง้พรรคพวกเข ้าไป 
ด ํารง ต ําแหน ่งในองค ์กรต ่างๆ ทั ้งในหน ่วยราชการ ร ัฐวิสาหก ิจ และบร ิษ ัท จ ําก ัด หร ือการที ่บ ุคคลผ ู้ม ี
อำนาจท่ี ตัดสนิใจให้ญาติพ ่ีน้องหรือบริษัทที ่ตนม ีส ่วนได ้ส ่วนเส ียได ้ร ับส ัมปทานหร ือผลประโยชน ์จาก ทาง
ราชการโดยมิ ชอบ ท ้ังน ้ีหมายรวมถ ึงความข ัดแย ้งก ันระหว ่างผลประโยชน ์ส่วนตนและผลประโยชน ์
ส ่วนรวม ซ ่ึงใน ป ีงบประมาณ พ.ศ. 2559 - 2560 หน ่วยงานภาคร ัฐท ุกหน ่วยงานต ้องเข ้าร ับการประเม ิน
ค ุณธรรมและความ โปร ่งใสในการ ด ําเน ินงานของหน ่วยงานภาคร ัฐ โดยก ําหนดให้ หน ่วยงานควรม ีการ
ประช ุมหร ือส ัมมนาภายใน องค์กร เพ ่ือให้ความรู้เรื่องการ ป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้นแก่เจ้าหน้าท่ี เพ ่ือ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซอ้น 

ด ังน ้ัน โรงเรียนบ้านละเอาะ  จ ึงได ้จ ัดก ิจกรรมให ้ความรู ้ ความเข ้าใจการป ้องก ัน ผลประโยชน ์
ท ับซ ้อน แก ่บ ุคลากรในโรงเรียนบ้านละเอาะ  เพ ่ือป ้องก ันการท ุจร ิตในการปฏิบ ัติ ราชการ จ ึงได ้จ ัด
ก ิจกรรมป ้องก ันผลประโยชน ์ ท ับซ ้อน ผ ่านการประชุมผ ู้บร ิหารก ับบุคลากรโรงเรียนบ้านละเอาะเพ ่ือให้
พนักงานทุกคนทํางานโดยยึดถือระเบียบ กฎหมาย คุณธรรม จร ิยธรรม เพ่ือเป ็นเคร ่ืองก ําก ับความประพฤติ
ของตน เพ ่ือไม่ให้เก ิดผลประโยชน์ทับซอ้น 
3. ว ัตถุประสงค์ 

3.1 เพ ่ือให ้ความรู ้ความเข ้าใจแก ่บุคลากรโรงเรียนบ้านละเอาะ เกี ่ยวก ับการป ้องก ันผลประโยชน ์
ทับซอ้น 

 

 
3.2 เพ่ือเสร ิมสร ้างพฤต ิกรรมและวิธีการท ํางานที ่ส ุจร ิตโปร ่งใสของข ้าราชการและเจ ้าหน ้าที ่ของ 
โรงเรียนบ้านละเอาะ   
  3.3 เพ่ือเสร ิมสร ้างให ้ข ้าราชการและเจ ้าหน ้าท ่ีของโรงเรียนบ้านละเอาะ  ม ีจ ิตส ําน ึก 

ค่านิยม และวฒันธรรม เรื่องความซื่อสัตย ์ส ุจริต มุ่งม ่ันท ํางานอย ่างม ีประส ิทธิภาพ ม ีค ุณธรรมอันมั ่นคง ส ่งผล 
ให้หนว่ยงานปลอดจากการทุจริตคอร์รปัช ่ัน มุ่งสู่การเป็นข้าราชการท้องถ่ินไทยใสสะอาด 



4. เป้าหมาย 
บุคลากรโรงเรยีนบ้านละเอาะ 

5. พื้นท่ีดําเน ินการ 
  โรงเรยีนบ้านละเอาะ 

6. ว ิธีการดาํเน ินการ 
จัดประช ุมประจําเดือน และให้ความรู้เร ่ืองผลประโยชน์ทับซอ้น 

7. ระยะเวลาการดาํเน ินการ 
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 

8. งบประมาณในการดาํเน ินโครงการ 
ไม่ใช้งบประมาณ 

9. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
นายนิกร  วงษ์ทอง หัวหน้าฝ่ายบุคลากร 

10. ตัวช ้ีว ัด/ผลลัพธ์ 
10.1. บุคลากรโรงเรยีนบ้านละเอาะ มีความเข ้าใจเรื่องผลประโยชน์ทับซอ้น 
10.2.  บุคลากรโรงเรียนบ้านละเอาะม ีความร ู้เกี ่ยวก ับผลประโยชน ์ท ับซ ้อน และม ีความ 

ประพฤติปฏิบัติงานไม่ยุ่ง เก่ียวกับผลประโยชน์ทับซอ้น



 


