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ประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนนี้ จัดทําข้ึนโดยมีวัตถุประสงค ดังจะ

กลาวตอไปนี้ 

 ๑.  เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง ท่ีสรางความ

โปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 

  ๒.  ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอของขาราชการ พนักงานราชการ 

ลูกจาง เพ่ือใหการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ๓.  ใหเกิดรูปแบบการปฏิบัติงานอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก

ผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

  ๔.  ทําใหเกิดพันธะผูกพันระหวางหนวยงานและขาราชการ พนักงานราชการ ลุกจาง สรางระบบ

ความรับผิดชอบตอตนเอง ตอหนวยงาน ตอผูบังคับบัญชา ตอประชาชน และตอสังคม ตามลําดับ 

  ๕.  ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง

เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

 

 ท้ังนี้  รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมของหนายงานและขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทาง

ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

 

ขอ ๑   ในประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติงานผลประโยชนทับซอนนี้ 

 “ ประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติงานผลประโยชนทับซอน” หมายถึง ประมวลจริยธรรม 

ของขาราชการของขาราชการครูโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

  “ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค (๑) (๒)  

แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ พนักงานราชการ และ

ลูกจางในสังกัดโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

 “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง ผลประโยชนสวนบคุคลกับผลประโยชนสวนรวมขัดกัน 

   “คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติงานผลประโยชนทับซอน” หมายถึง 

คณะกรรมการจริยธรรมประจําโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

ขอ ๒ ใหผูอํานวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม เปนผูรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 

 

 

 

 



 

 

 

 

หมวด ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 

มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

สําหรับขาราชการในโรงเรียนกระสังพิทยาคม 

 

ขอ ๓ ขาราชการในโรงเรียนกระสังพิทยาคม ทุกคน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษา

ประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวกและใหบริการแกผูมาติดตอ  ราชการตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตอง

ยึดม่ันในผลประโยชนสวนรวม โดย  

 ๓.๑  กําหนดใหขาราชการทุกคนตองปฏิบัติดังนี้ 

 ๑)   ขาราชการในโรงเรียนกระสังพิทยาคม ทุกคนตองปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรม

ขาราชการพลเรือน ตามราชกิจจานุเบกษา  ลงวันท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  

 ๒)   รายงานเรื่องเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบใหผูบังคับบัญชาทราบ 

 ๓)   กําหนดขอบเขตความสัมพันธกับเจาหนาท่ีรัฐอ่ืนๆท่ีเขามาติดตองานดวย โดยตั้งอยูบน

   ฐานของความเปนทางการ เพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกกลาวหาการใหอภิสิทธิ์พิเศษเฉพาะคน 

 ๔)   แจงขอเท็จจริงเก่ียวกับผลประโยชนในดานธุรกิจท้ังในนามของตนเองและในนามของ

   ครอบครัว หลีกเลี่ยงจากการเขาไปเก่ียวของกับธุรกิจของครอบครัว 

 ๕)   ปฏิบัติตอผูมาติดตองานอยางเปนธรรมเทาเทียมกัน โดยปราศจากความเกรงกลัวอิทธิพล

   หรือใหอภิสิทธิ์แกผูอ่ืน 

 ๖)   สรางความเขาใจในการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายการปองกันการทุจริต และ

   นโยบายตางๆของหนวยงานท่ีเก่ียวของกับการทุจริต เพ่ือเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 ๗)   ขอคําปรึกษาผูบังคับบัญชา ผูอํานวยการกลุม หัวหนางานหากมีขอสงสัย  

   ในการปฏิบัติงานตามหนาท่ี 

 ๘)   จงรักภักดีตอหนวยงานและมีจิตใจหาวหาญท่ียึดผลประโยชนสูงสุดของหนวยงาน 

 

 ๓.๒  หามขาราชการทุกคนปฏิบัติในส่ิงตอไปนี้  

 ๑)   รับของขวัญ ท้ังในรูปของเงินและสิ่งของจากผูท่ีมาติดตอและการรับของท่ีระลึกใน 

กรณีการเขาเยี่ยม ใหมอบกับหัวหนาหนวยงาน 

 ๒)   หามรับรางวัลจากเจาหนาท่ีรัฐอ่ืน ท่ีมาติดตองานซ่ึงตนเองไดทําไปโดยหนาท่ี 



 ๓)   หามรับรางวัลจากผูใด ในการละเวนการกระทําตามหนาท่ีของตน  ซ่ึงควรตองกระทํา

  ตามหนาท่ี 

 ๔)   หามรับรางวัลใดๆ  ท่ีเปนการแสดงหรือการโนมนาวใหละเวนการเลือกไมปฏิบัติตอ 

  บุคคลใดท่ีเกิดจากการทําหนาท่ีของตนเอง 

 ๕)   หามกระทําโดยการจงใจหรอืตั้งใจในการแกไขหรือกรอกขอความทําใหเกิดความ 

  ผิดพลาดของขอความในเอกสารการทํางาน 

 ๖)   หามรับเชิญงานเลี้ยงหรือหามการรับเชิญไปรับประทานอาหารจากผูใดท่ีมาติดตอ 

  งานดวย เพ่ือปองกันการถูกกลาวหา 

 ๗)   หามรับของขวัญจากผูใดท่ีมาติดตองานดวย ไมวาดวยเหตุผลใดหรืองานเลี้ยงสังสรรค

  ตามเทศกาลใดก็ตาม 

 ๘)   หามเชิญผูใดท่ีมาติดตองานดวย เขามาเก่ียวของในงานจัดเลี้ยงท่ีตนดําเนินการอยู 

 ๙)   หามรับจางหรือรับคาตอบแทนการจางงานเปนคาลวงเวลา เวนแตไดรับความเห็นชอบ

  จากผูมีอํานาจ 

 ๑๐) หามรับคาธรรมเนียม  คาบริการจากผูใด จากการใหบริการตามหนาท่ีของตนเอง 

 ๑๑) หามรับเงินคาตอบแทน หรือคาชดเชยใดๆ จากผูรับสัญญาท่ีเขามารับโครงการใน 

  หนวยงาน 

 ๑๒)  หามลงทุนในธุรกิจกับผูใด ท่ีติดตอเก่ียวของงานกับตนเองอยู 

 ๑๓)  หามมีผลประโยชนรวมกันกับรานคา เชน เปนหุนสวนหรือเปนกรรมการ เปนตน  

  ในการซ้ือของก็ซ้ือจากรานคาท่ีมีสวนไดเสียนี้ในราคาแพงและคุณภาพต่ํา 

 ๑๔) หามรับคาตอบแทน (commission)  หรือเงินสวนแบงโดยทุจริต (kickback) อ่ืนๆ  

  จากผูรับสัญญาท่ีเกิดจากการใหบริการหรือสิ่งของใดๆ 

 ๑๕) หามรับขอเสนอหรือรับบริการโดยไมคิดเงิน เชน คาใชจายในการเดินทาง  คาบริการ

  ในการตบแตงสถานท่ีจากผูใดท่ีติดตองานอยูดวย 

 ๑๖) หามใชความสัมพันธเอาอกเอาใจแกผูใดท่ีติดตองานดวยจนเกิดเหตุอันควร  

  ดวยการปฏิบัติในเชิงใหอภิสิทธิ์หรือชอบพอเปนพิเศษ 

 ๑๗) หามรับคาตั๋วชมฟุตบอล ภาพยนตหรืออ่ืนๆจากผูรับสัญญาของหนวยงาน  

 ๑๘) หามจัดประชุมอยางเปนทางการหรือเพ่ือจัดการตอรองกับผูรับสัญญาในสถานท่ีของ 

  หนวยงานหรือใชสถานท่ีทํางานของผูรับสัญญา เวนแตมีเหตุผลท่ีจําเปนตองทําเชนนั้น 

 ๑๙) หามไปหา เยี่ยมเยียนสถานท่ีทํางานหรือบานของผูรับสัญญาท่ีติดตองานกันอยู 

 ๒๐) หามรับเงินกูยืมไมวาโดยมีประกันหรือไมมีประกันจากผูรับสัญญาท่ีติดตองานดวย 

 ๒๑) หามไมใหรับจายคาใชจายสวนตัวใดๆจากผูรับสัญญา 

 ๒๓) หามใหผลประโยชนสวนตัวเขามาแทรกแซงการทํางานตามหนาท่ีในความรับผิดชอบ 



 ๒๔) หามทําลายหรือสรางความเสื่อมเสียแกหนายงาน เชน ใหคําชี้แนะแกผูรับสัญญาในทาง

  ท่ีตักตวงประโยชนหรือชี้แนะชองโหวในสัญญาใหผูรับสัญญา ท้ังนี้ ไมวาจะไดรับรางวัล

  ตอบแทนหรือไมไดรางวัลตอบแทนก็ตาม 

 ๒๕) หามใชเวลาราชการไปดูแลธุรกิจสวนตัว 

 ๒๖) หามใชเวลาราชการ เครื่องคอมพิวเตอรและระบบอินเตอรเน็ตของหนวยงานแสวงหา

  ประโยชนสวนตัว ดวยการติดตอซ้ือ/ขายสินคา 

 ๒๗) หามนําขอมูลลับของหนวยงานไปเปดเผย เพ่ือรบัสิ่งตอบแทนท่ีเปนประโยชนในรูปของ

  เงินหรือประโยชนอ่ืนใดหรือนําขอมูลไปเปดเผยแกญาติหรือพวกพองและแสวงหา 

  ประโยชนจากขอมูลเหลานั้น เชน ขอมูลการสอบบรรจุบุคคลเขารับราชการในตําแหนง

  ตางๆ ขอมูลการจัดซ้ือจัดจาง เปนตน 

 ๒๘) หามนําทรัพยสินของทางราชการไปใชเปนประโยชนสวนตัวหรือผูอ่ืน เชน การนํา 

  รถยนตของราชการไปใชสวนตัว 

 ๒๙) หามเขาเปนคูสัญญากับหนวยงาน ไมวาทางตรงหรือทางออม 

 ๓๐) หามทําหลักฐานการไปราชการเปนเท็จ 

 ๓๑) หามรับรองเปนหลักฐานซ่ึงขอเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุงพิสูจนความจริงอันเปนเท็จ  

  ในการตรวจรับพัสดุหรือการจาง ทุกกรณี 

 ๓๒) หามหนวยงานซ้ือของท่ีคุณภาพต่ําหรือปริมาณต่ํา ราคาสูง 

 ๓๓) หามหนวยงานซ้ือของในราคาแพงกวาปกติหรือแพงกวาทองตลาด 

 

หมวด ๓ 

สวนท่ี ๑ 

กลไกและการบังคับใชประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

 

ขอ ๔ ใหผูอํานวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม  มีหนาท่ีควบคุม กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมนี้อยางท่ัวถึงและจริงจัง โดยมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 

 ๑) ประชุม สัมมนา เพ่ือใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกขาราชการ 

 ๒) ปรับปรุงข้ันตอนการปฏิบัตงิานหรือระเบียบ เพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน 

 ๓) ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีและติดตาม 

  สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสมํ่าเสมอ 

 ๔)   ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ มิใหถูกกลั่นแกลงหรือ

  ถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนข้ันเงินเดือน การตั้ง

  กรรมการสอบสวนวินัย หรือกระทบตอสิทธิหนาท่ีของขาราชการผูนั้น เวนแตจะไดรับความ

  เห็นชอบจากคณะกรรมการจรยิธรรมแลว 



 ๕)   อ่ืนๆตามท่ีเห็นสมควร 

 

ขอ ๕  ใหผูอํานวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน  เพ่ือควบคุม กํากับ ใหมี

การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

 คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอน ประกอบดวย 

๑) รองผูอํานวยการโรงเรียนกระสังพิทยาคม  กํากับ ดูแล 

 กลุมบริหารงานบุคคล  เปนประธานกรรมการ 

๒) ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม  เปนกรรมการ 

๓) นิติกร    เปนกรรมการ/เลขานุการ 

 กรรมการประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนตองไมเคยถูกลงโทษ 

 ทางวินัยมากอน 

 

ขอ ๖   คณะกรรรมการประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติเพ่ือปองกันผลประโยชนทับซอนมีอํานาจหนาท่ี 

 ดังนี้ 

 ๑)  ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปองกัน

  ผลประโยชนทับซอน          

 ๒)  สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามี

  การฝาฝนประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน ใหสงเรื่องใหผูอํานวยการ

  โรงเรียนกระสังพิทยาคม  เพ่ือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเร็ว  

 ๓)   ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท่ีคณะกรรมการจรยิธรรมมอบหมายมีอํานาจหนาท่ี ขอให

  กระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท 

  ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือ

  ใหถอยคําเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

 ๔)  คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา  มิใหผูบังคับบัญชาใช

  อํานาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 

   การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

  มาใชบังคับ 

 

 

สวนท่ี ๒ 

ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 



ขอ ๗   การฝาฝนมาตรฐานจริยธรรมของประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพ่ือปองกัน 

 ผลประโยชนทับซอนตามความในหมวด ๒  เปนความผิดวินัยตามกฎหมายวาดวย พระราชบัญญัติ

 ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบสํานักนายกรฐัมนตรี วาดวย

 พนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ 

 พ.ศ. ๒๕๓๗ ใหผูบังคับบัญชา พิจารณาดําเนินการทางวินัย ตามควรแกกรณี 

  

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



กรณีศึกษาการไมมีคุณธรรม ไมโปรงใส 

  การบริหารงานบุคคล 

- ผูอํานวยการโรงเรียน พิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือนโดยไมไดประกาศเกณฑ 

การประเมินใหคณะครูทราบ และไมเปดเผยผลการพิจารณาผูท่ีไดคะแนนดี ดีเดน แลวใหข้ันพิเศษแกญาติของ

ตนและผูใกลชิด 

- การพิจารณายายครูไมเปนไปตามหลักเกณฑ  พิจารณาใหยายเฉพาะผูท่ี 

เสนอประโยชนใหกับตน หรือพวกพอง 

  การบริหารงบประมาณ  

- ไดรับเงินจัดสรรเพ่ือนักเรียนยากจน แตผูอํานวยการโรงเรียนกลับนําเงิน 

บางสวนไปซ้ือรถยนตตู พอผูปกครองสอบถามก็โกรธ แสดงกิริยาไมสมควร 

- ไดรับงบประมาณในการกอสรางอาคาร การกอสรางไมเปนไปตามแบบรูป 

รายการและยังไมแลวเสร็จ แตผูอํานวยการโรงเรียนกลับสั่งใหคณะกรรมการตรวจ รับรองวา ผูรับจางได

ทํางานเสร็จเรียบรอยถูกตองตามสัญญา ผูรับจางควรไดรับเงินคาจาง  เม่ือจายเงินใหผูรับจางครบถวนแลว 

ผูรับจางไดนําเงินจํานวนหนึ่งมามอบใหกับผูอํานวยการโรงเรียน อันเปนการเขาไปมีสวนไดเสียเนื่องดวยกิจการ

ท่ีตนมีหนาท่ีกํากับ ดูแล 

 

  ความไมเปนธรรมในการมอบหมายงาน 

- ผูอํานวยการโรงเรียนกลั่นแกลงครูท่ีไมใชพวกของตน โดยไมมอบหมายงาน 

ใหปฏิบัติหรือมอบหมายงานไมตรงตามมาตรฐานกําหนดตําแหนงหรือมอบหมายงานมากเกินไป เปนผลงานไม

มีประสิทธิภาพ และไมเสร็จภายในเวลาท่ีกําหนด  และไดใชเปนขออางในการพิจารณาเลื่อนข้ันเงินเดือน 

- ผูอํานวยการโรงเรียนออกคําสั่งใหครูวิชาเอกภาษาไทยไปสอนวิชาพลศึกษา 

โดยไมสอบถามความถนัด ความรูความสามารถและความสมัครใจของผูไดรับคําสั่ง เม่ือผูไดรับคําสั่งไมปฏิบัติ

ตาม ก็ใชขออางในการแตงตั้งคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย 

 

          งานบุคล 

         โรงเรียนกระสังพิทยาคม 
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