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วัตถุประสงค์ 

 

 
 ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จัดท าขึ้นโดยมี
วัตถุประสงค์ ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
 ๑.  เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ทีส่ร้างความ
โปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  ๒.  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอของข้าราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจ้าง เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๓.  ให้เกิดรูปแบบการปฏิบัติงานอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  ๔.  ท าให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างหน่วยงานและข้าราชการ พนักงานราชการ ลุกจ้าง สร้างระบบ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามล าดับ 
  ๕.  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 
 ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมของหน่ายงานและข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 
ข้อ ๑   ในประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ 
 “ ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง ประมวลจริยธรรม 
ของข้าราชการของข้าราชการ สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒  
  “ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค (๑) (๒)  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ พนักงานราชการ และ
ลูกจ้างในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 
 “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมขัดกัน 
   “คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง 
คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 
 
ข้อ ๒ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ เป็นผู้รักษาการตาม 
 ประมวลจริยธรรมนี้ 
 
 



หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 
 

มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ส าหรับข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ 

 
ข้อ ๓ ข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการ 
 ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
 ราชการตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวม โดย  
 ๓.๑  ก าหนดให้ข้าราชการทุกคนต้องปฏิบัติดังนี้ 
 ๑)   ข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ ทุกคนต้องปฏิบัติ
   ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตามราชกิจจานุเบกษา    
   ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  
 ๒)   รายงานเรื่องเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 
 ๓)   ก าหนดขอบเขตความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐอืน่ๆที่เข้ามาติดต่องานด้วย โดยตั้งอยู่บน
   ฐานของความเป็นทางการ เพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกกล่าวหาการให้อภิสิทธิ์พิเศษเฉพาะคน 
 ๔)   แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลประโยชน์ในด้านธุรกิจทั้งในนามของตนเองและในนามของ
   ครอบครัว หลีกเลี่ยงจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจของครอบครัว 
 ๕)   ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่องานอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน โดยปราศจากความเกรงกลัวอิทธิพล
   หรือให้อภิสิทธิ์แก่ผู้อ่ืน 
 ๖)   สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายการป้องกันการทุจริต และ
   นโยบายต่างๆของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 ๗)   ขอค าปรึกษาผู้บังคับบัญชา ผู้อ านวยการกลุ่ม หัวหน้างานหากมีข้อสงสัย  
   ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 
 ๘)   จงรักภักดีต่อหน่วยงานและมีจิตใจห้าวหาญที่ยึดผลประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน 
 
 ๓.๒  ห้ามข้าราชการทุกคนปฏิบัติในสิ่งต่อไปนี้  
 ๑)   รับของขวัญ ทั้งในรูปของเงินและสิ่งของจากผู้ที่มาติดต่อและการรับของที่ระลึกใน 
กรณีการเข้าเยี่ยม ให้มอบกับหัวหน้าหน่วยงาน 
 ๒)   ห้ามรับรางวัลจากเจ้าหน้าที่รัฐอื่น ที่มาติดต่องานซึ่งตนเองได้ท าไปโดยหน้าที่ 
 ๓)   ห้ามรับรางวัลจากผู้ใด ในการละเว้นการกระท าตามหน้าที่ของตน  ซึ่งควรต้องกระท า
  ตามหน้าที่ 
 ๔)   ห้ามรับรางวัลใดๆ  ที่เป็นการแสดงหรือการโน้มน้าวให้ละเว้นการเลือกไม่ปฏิบัติต่อ 
  บุคคลใดที่เกิดจากการท าหน้าที่ของตนเอง 
 ๕)   ห้ามกระท าโดยการจงใจหรือตั้งใจในการแก้ไขหรือกรอกข้อความท าให้เกิดความ 
  ผิดพลาดของข้อความในเอกสารการท างาน 



 ๖)   ห้ามรับเชิญงานเลี้ยงหรือห้ามการรับเชิญไปรับประทานอาหารจากผู้ใดท่ีมาติดต่อ 
  งานด้วย เพ่ือป้องกันการถูกกล่าวหา 
 ๗)   ห้ามรับของขวัญจากผู้ใดที่มาติดต่องานด้วย ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดหรืองานเลี้ยงสังสรรค์
  ตามเทศกาลใดก็ตาม 
 ๘)   หา้มเชิญผู้ใดที่มาติดต่องานด้วย เข้ามาเกี่ยวของในงานจัดเลี้ยงที่ตนด าเนินการอยู่ 
 ๙)   ห้ามรับจ้างหรือรับค่าตอบแทนการจ้างงานเป็นค่าล่วงเวลา เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบ
  จากผู้มีอ านาจ 
 ๑๐) ห้ามรับค่าธรรมเนียม  ค่าบริการจากผู้ใด จากการให้บริการตามหน้าที่ของตนเอง 
 ๑๑) ห้ามรับเงินค่าตอบแทน หรือค่าชดเชยใดๆ จากผู้รับสัญญาที่เข้ามารับโครงการใน 
  หน่วยงาน 
 ๑๒)  ห้ามลงทุนในธุรกิจกับผู้ใด ที่ติดต่อเกี่ยวข้องงานกับตนเองอยู่ 
 ๑๓)  ห้ามมีผลประโยชน์ร่วมกันกับร้านค้า เช่น เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการ เป็นต้น  
  ในการซื้อของก็ซื้อจากร้านค้าที่มีส่วนได้เสียนี้ในราคาแพงและคุณภาพต่ า 
 ๑๔) ห้ามรับค่าตอบแทน (commission)  หรือเงินส่วนแบ่งโดยทุจริต (kickback) อ่ืนๆ  
  จากผู้รับสัญญาที่เกิดจากการให้บริการหรือสิ่งของใดๆ 
 ๑๕) ห้ามรับข้อเสนอหรือรับบริการโดยไม่คิดเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ค่าบริการ
  ในการตบแต่งสถานที่จากผู้ใดที่ติดต่องานอยู่ด้วย 
 ๑๖) ห้ามใช้ความสัมพันธ์เอาอกเอาใจแก่ผู้ใดที่ติดต่องานด้วยจนเกิดเหตุอันควร  
  ด้วยการปฏิบัติในเชิงให้อภิสิทธิ์หรือชอบพอเป็นพิเศษ 
 ๑๗) ห้ามรับค่าตั๋วชมฟุตบอล ภาพยนต์หรืออ่ืนๆจากผู้รับสัญญาของหน่วยงาน  
 ๑๘) ห้ามจัดประชุมอย่างเป็นทางการหรือเพ่ือจัดการต่อรองกับผู้รับสัญญาในสถานที่ของ 
  หน่วยงานหรือใช้สถานที่ท างานของผู้รับสัญญา เว้นแต่มีเหตุผลที่จ าเป็นต้องท าเช่นนั้น 
 ๑๙) ห้ามไปหา เยี่ยมเยียนสถานที่ท างานหรือบ้านของผู้รับสัญญาที่ติดต่องานกันอยู่ 
 ๒๐) หา้มรับเงินกู้ยืมไม่ว่าโดยมีประกันหรือไม่มีประกันจากผู้รับสัญญาที่ติดต่องานด้วย 
 ๒๑) ห้ามไม่ให้รบัจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวใดๆจากผู้รับสัญญา 
 ๒๓) ห้ามให้ผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาแทรกแซงการท างานตามหน้าที่ในความรับผิดชอบ 
 ๒๔) ห้ามท าลายหรือสร้างความเสื่อมเสียแก่หน่ายงาน เช่น ให้ค าชี้แนะแก่ผู้รับสัญญาในทาง
  ที่ตักตวงประโยชน์หรือชี้แนะช่องโหว่ในสัญญาให้ผู้รับสัญญา ทั้งนี ้ไม่ว่าจะได้รับรางวัล
  ตอบแทนหรือไม่ได้รางวัลตอบแทนก็ตาม 
 ๒๕) ห้ามใช้เวลาราชการไปดูแลธุรกิจส่วนตัว 
 ๒๖) ห้ามใช้เวลาราชการ เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานแสวงหา
  ประโยชน์ส่วนตัว ด้วยการติดต่อซื้อ/ขายสินค้า 
 ๒๗) ห้ามน าข้อมูลลับของหน่วยงานไปเปิดเผย เพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของ
  เงินหรือประโยชน์อื่นใดหรือน าข้อมลูไปเปิดเผยแก่ญาติหรือพวกพ้องและแสวงหา 
  ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น เช่น ข้อมูลการสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ 
  ในต าแหน่งต่างๆ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 
 ๒๘) ห้ามน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น การน า 
  รถยนต์ของราชการไปใช้ส่วนตัว 



 ๒๙) ห้ามเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
 ๓๐) ห้ามท าหลักฐานการไปราชการเป็นเท็จ 
 ๓๑) ห้ามรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จ  
  ในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ทุกกรณี 
 ๓๒) ห้ามหน่วยงานซื้อของที่คุณภาพต่ าหรือปริมาณต่ า ราคาสูง 
 ๓๓) ห้ามหน่วยงานซื้อของในราคาแพงกว่าปกติหรือแพงกว่าท้องตลาด 
 
 

หมวด ๓ 

 
 

ส่วนที่ ๑ 
กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงา 

เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ข้อ ๔ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ มีหน้าที่ควบคุม ก ากับให้มี 
 การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างท่ัวถึงและจริงจัง โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
 ๑) ประชุม สัมมนา เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ข้าราชการ 
 ๒) ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๓) ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตาม 
  สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
 ๔)   ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือ
  ถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน การตั้ง
  กรรมการสอบสวนวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น เว้นแต่จะได้รับ       
  ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 
 ๕)   อ่ืนๆตามที่เห็นสมควร 
 
ข้อ ๕  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น 
 เพ่ือควบคุม ก ากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย 

๑) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒  
  ก ากับ ดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล   เป็นประธานกรรมการ 
๒) ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม    เป็นกรรมการ 
๓) นิติกร      เป็นกรรมการ/เลขานุการ 

 กรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้องไม่เคยถูกลงโทษ                    
ทางวินัยมาก่อน 

 



ข้อ ๖   คณะกรรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมีอ านาจหน้าที่ 
 ดังนี้ 
 ๑)  ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกัน
  ผลประโยชน์ทับซ้อน          
 ๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามี
  การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ส่งเรื่องให้ผู้อ านวยการ
  ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๓๒ เพ่ือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเร็ว  
 ๓)   ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าที่ ขอให้
  กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท 
  ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือ
  ให้ถ้อยค าเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
 ๔)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้
  อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
   การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
  มาใช้บังคับ 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ข้อ ๗   การฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมของประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน 
 ผลประโยชน์ทับซ้อนตามความในหมวด ๒  เป็นความผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย พระราชบัญญัติ
 ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วย
 พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจ าของส่วนราชการ 
 พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้ผู้บังคับบัญชา พิจารณาด าเนินการทางวินัย ตามควรแก่กรณี 
  

............................................................................................  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



กรณีศึกษาการไม่มีคุณธรรม ไม่โปร่งใส 

 

 การบริหารงานบุคคล 
- ผู้อ านวยการโรงเรียน พิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือนโดยไม่ได้ประกาศเกณฑ์ 
การประเมินให้คณะครูทราบ และไม่เปิดเผยผลการพิจารณาผู้ที่ได้คะแนนดี ดีเด่น แล้วให้ขั้นพิเศษแก่

ญาติของตนและผู้ใกล้ชิด 
- การพิจารณาย้ายครูไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์  พิจารณาให้ย้ายเฉพาะผู้ที่ 
เสนอประโยชน์ให้กับตน หรือพวกพ้อง 
 
การบริหารงบประมาณ  
- ได้รับเงินจัดสรรเพื่อนักเรียนยากจน แต่ผู้อ านวยการโรงเรียนกลับน าเงิน 
บางส่วนไปซื้อรถยนต์ตู้ พอผู้ปกครองสอบถามก็โกรธ แสดงกิริยาไม่สมควร 
- ได้รับงบประมาณในการก่อสร้างอาคาร การก่อสร้างไม่เป็นไปตามแบบรูป 
รายการและยังไม่แล้วเสร็จ แตผู่้อ านวยการโรงเรียนกลับสั่งให้คณะกรรมการตรวจ รับรองว่า ผู้รับจ้าง

ได้ท างานเสร็จเรียบร้อยถูกต้องตามสัญญา ผู้รับจ้างควรได้รับเงินค่าจ้าง  เมื่อจ่ายเงินให้ผู้รับจ้างครบถ้วนแล้ว 
ผู้รับจ้างได้น าเงินจ านวนหนึ่งมามอบให้กับผู้อ านวยการโรงเรียน อันเป็นการเข้าไปมีส่วนได้เสียเนื่องด้วยกิจการ
ที่ตนมีหน้าที่ก ากับ ดูแล 

 
ความไม่เป็นธรรมในการมอบหมายงาน 
- ผู้อ านวยการโรงเรียนกลั่นแกล้งครูที่ไม่ใช่พวกของตน โดยไม่มอบหมายงาน 
ให้ปฏิบัติหรือมอบหมายงานไม่ตรงตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งหรือมอบหมายงานมากเกินไป เป็น

ผลงานไม่มีประสิทธิภาพ และไม่เสร็จภายในเวลาที่ก าหนด  และได้ใช้เป็นข้ออ้างในการพิจารณาเลื่อนขั้น
เงินเดือน 

- ผู้อ านวยการโรงเรียนออกค าสั่งให้ครูวิชาเอกภาษาไทยไปสอนวิชาพลศึกษา 
โดยไม่สอบถามความถนัด ความรู้ความสามารถและความสมัครใจของผู้ได้รับค าสั่ง เมื่อผู้ได้รับค าสั่ง

ไม่ปฏิบัติตาม กใ็ช้ข้ออ้างในการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 
 

 
        งานวินัยและนิติการ 

         สพม.๓๒ 


