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ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
ของขาราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

พ.ศ. ๒๕๕9 
__________________ 

 ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนนี้จัดทําขึ้นโดย         
มีวัตถุประสงคดังจะกลาวตอไปนี้ 

 ๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการพนักงานราชการลูกจางที่สรางความโปรงใส
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล 
 ๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอของขาราชการพนักงานราชการลูกจาง
เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓. ใหเกิดรูปแบบการปฏิบัติงานอันเปนที่ยอมรับเพิ่มความนาเชื่อถือเกิดความมั่นใจ              
แกผูรับบริการและประชาชนทั่วไปตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
 ๔. ทําใหเกิดพันธะผูกพันระหวางหนวยงานและขาราชการพนักงานราชการลูกจางสรางระบบ
ความรับผิดชอบตอตนเองตอหนวยงานตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอสังคมตามลําดับ 
 ๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 ทั้งนี้รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมของหนวยงานและขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพดังนี้ 
 

หมวด๑ 
บทท่ัวไป 

 
 ขอ ๑  ในประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนนี้ 
 “ ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน” หมายถึงประมวล
จริยธรรมของขาราชการสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
 “ขาราชการ” หมายถึงขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามมาตรา๓๘ค (๑) (๒)  
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗  พนักงานราชการ 
และลูกจางสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
 “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึงผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวมขัดกัน 
 “คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลประโยชนทับซอน” หมายถึง
คณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
 ขอ ๒  ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  เปน         
ผูรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
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หมวด  ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 

มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
สาหรับขาราชการในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

 
 ขอ ๓  ขาราชการสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรีเขต  ๑   ทุกคน 
มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมอํานวยความสะดวกและใหบริการ 
แกผูมาติดตอราชการตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะตองยึดมั่นในผลประโยชนสวนรวมโดย 
 ๓.๑ กําหนดใหขาราชการทุกคนตองปฏิบัติดังนี้ 
 ๑) ขาราชการสังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1   
ทุกคนตองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือนตามราชกิจจานุเบกษา  ลงวันที๕่พฤศจิกายน
๒๕๕๒ 
 ๒) รายงานเรื่องเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบใหผูบังคับบัญชาทราบ 
 ๓) กําหนดขอบเขตความสัมพันธกับเจาหนาที่รัฐอื่นๆที่เขามาติดตองานดวย 
โดยตั้งอยูบนฐานของความเปนกลางเพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกกลาวหาการใหอภิสิทธิ์พิเศษเฉพาะคน 
 ๔) แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับผลประโยชนในดานธุรกิจทั้งในนามของตนเองและในนาม
ของครอบครัวหลีกเลี่ยงจากการเขาไปเกี่ยวของกับธุรกิจของครอบครัว 
 ๕) ปฏิบัติตอผูมาติดตองานอยางเปนธรรมเทาเทียมกันโดยปราศจากความเกรงกลัว
อิทธิพลหรือใหอภิสิทธิแกผูอื่น 
 ๖) สรางความเขาใจในการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายการปองกันการทุจริต
และนโยบายตางๆของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทุจริตเพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 
 ๗) ขอคําปรึกษาผูบังคับบัญชาผูอํานวยการกลุมหัวหนางานหากมีขอสงสัย 
ในการปฏิบัติงานตามหนาที่ 
 ๘) จงรักภักดีตอหนวยงานและมีจิตใจหาวหาญที่ยึดผลประโยชนสูงสุดของหนวยงาน 
 ๓.๒ หามขาราชการทุกคนปฏิบัติในสิ่งตอไปนี้ 
 ๑) รับของขวัญทั้งในรูปของเงินและสิ่งของจากผูที่มาติดตอและการรับของที่ระลึกใน
กรณีการเขาเยี่ยมใหมอบกับหัวหนาหนวยงาน 
 ๒) หามรับรางวัลจากเจาหนาที่รัฐอื่นที่มาติดตองานซึ่งตนเองไดทําไปโดยหนาที่ 
 ๓) หามรับรางวัลจากผูใดในการละเวนการกระทําตามหนาที่ของตนซึ่งควรตอง
กระทําตามหนาที่ 
 ๔) หามรับรางวัลใดๆที่เปนการแสดงหรือการโนมนาวใหละเวนการเลือกไมปฏิบัติตอ
บุคคลใดท่ีเกิดจากการทําหนาที่ของตนเอง 
 ๕) หามกระทําโดยการจงใจหรือตั้งใจในการแกไขหรือกรอกขอความทําใหเกิด 
ความผิดพลาดของขอความในเอกสารการทํางาน 
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 ๖) หามรับเชิญงานเลี้ยงหรือหามการรับเชิญไปรับประทานอาหารจากผูใดที่มาติดตอ
งานดวยเพื่อปองกันการถูกกลาวหา 
 ๗) หามรับของขวัญจากผูใดที่มาติดตองานดวยไมวาดวยเหตุผลใดหรืองานเลี้ยง
สังสรรคตามเทศกาลใดก็ตาม 
 ๘) หามเชิญผูใดที่มาติดตองานดวยเขามาเกีย่วของในงานจัดเลี้ยงที่ตนดําเนินการอยู 
 ๙) หามรับจางหรือรับคาตอบแทนการจางงานเปนคาลวงเวลาเวนแตไดรับ 
ความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
 ๑๐) หามรับคาธรรมเนียมคาบริการจากผูใดจากการใหบริการตามหนาที่ 
ของตนเอง 
 ๑๑) หามรับเงินคาตอบแทนหรือคาชดเชยใดๆจากผูรับสัญญาที่เขามารับโครงการใน
หนวยงาน 
 ๑๒) หามลงทุนในธุรกิจกับผูใดที่ติดตอเกี่ยวของงานกับตนเองอยู 
 ๑๓) หามมีผลประโยชนรวมกันกับรานคาเชนเปนหุนสวนหรือเปนกรรมการ 
เปนตนและในการซื้อสินคาก็ซื้อจากรานคาที่มีสวนไดเสียนี้ในราคาแพงและคุณภาพต่ํา 
 ๑๔) หามรับคาตอบแทน (commission) หรือเงินสวนแบงโดยทุจริต (kickback) 
อื่นๆจากผูรับสัญญาที่เกิดจากการใหบริการหรือสิ่งของใดๆ 
 ๑๕) หามรับขอเสนอหรือรับบริการโดยไมคิดเงินเชนคาใชจายในการเดินทาง
คาบริการในการตบแตงสถานที่จากผูใดที่ติดตองานอยูดวย 
 ๑๖) หามใชความสัมพันธเอาอกเอาใจแกผูใดที่ติดตองานดวยจนเกิดเหตุอันควร 
ดวยการปฏิบัติในเชิงใหอภิสิทธิหรือชอบพอเปนพิเศษ 
 ๑๗) หามรับคาตั๋วชมฟุตบอลภาพยนตรหรืออื่นๆจากผูรับสัญญาของหนวยงาน 
 ๑๘) หามจัดประชุมอยางเปนทางการหรือเพ่ือจัดการตอรองกับผูรับสัญญา 
ในสถานที่ของหนวยงานหรือใชสถานที่ทํางานของผูรับสัญญาเวนแตมีเหตุผลที่จําเปนตองทําเชนนั้น 
  ๑๙) หามไปหาเยี่ยมเยียนสถานที่ทํางานหรือบานของผูรับสัญญาที่ติดตองานกันอยู 
 ๒๐) หามรับเงินกูยืมไมวาโดยมีประกันหรือไมมีประกันจากผูรับสัญญาที่ติดตองานดวย 
 ๒๑) หามไมใหรับจายคาใชจายสวนตัวใดๆจากผูรับสัญญา 
 ๒๓) หามใหผลประโยชนสวนตัวเขามาแทรกแซงการทํางานตามหนาที่ 
ในความรับผิดชอบ 
 ๒๔) หามทําลายหรือสรางความเสื่อมเสียแกหนายงานเชนใหคําชี้แนะแกผูรับสัญญา
ในทางท่ีตักตวงประโยชนหรือชี้แนะชองโหวในสัญญาใหผูรับสัญญาทั้งนี้ไมวาจะไดรับรางวัลตอบแทนหรือไมได
รางวัลตอบแทนก็ตาม 
 ๒๕) หามใชเวลาราชการไปดูแลธุรกิจสวนตัว 
 ๒๖) หามใชเวลาราชการเครื่องคอมพิวเตอรและระบบอินเตอรเน็ตของหนวยงาน
แสวงหาประโยชนสวนตัวดวยการติดตอซ้ือ/ขายสินคา 
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 ๒๗) หามนําขอมูลลับของหนวยงานไปเปดเผยเพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เปนประโยชนใน
รูปของเงินหรือประโยชนอื่นใดหรือนําขอมูลไปเปดเผยแกญาติหรือพวกพองและแสวงหาประโยชน 
จากขอมูลเหลานั้นเชนขอมูลการสอบบรรจุบุคคลเขารับราชการในตําแหนงตางๆขอมูลการจัดซื้อจัดจางเปน
ตน 
 ๒๘) หามนําทรัพยสินของทางราชการไปใชเปนประโยชนสวนตัวหรือผูอื่น 
เชนการนํารถยนตของราชการไปใชสวนตัว 
 ๒๙) หามเขาเปนคูสัญญากับหนวยงานไมวาทางตรงหรือทางออม 
 ๓๐) หามทําหลักฐานการไปราชการเปนเท็จ 
 ๓๑) หามรับรองเปนหลักฐานซึ่งขอเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุงพิสูจนความจริง 
อันเปนเท็จในการตรวจรับพัสดุหรือการจางทุกกรณี 
 ๓๒) หามหนวยงานซื้อของที่คุณภาพต่ําหรือปริมาณต่ําราคาสูง 
 ๓๓) หามหนวยงานซื้อของในราคาแพงกวาปกติหรือแพงกวาทองตลาด 
 

หมวด ๓ 
สวนที่๑ 

 

กลไกและการบังคับใชประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
 
 ขอ ๔  ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
มีหนาที่ควบคุมกํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและจริงจังโดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
 ๑) ประชุมสัมมนาเพื่อใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกขาราชการ 
 ๒) ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

 ๓) ดําเนินการเผยแพรปลูกฝงสงเสริมยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดีและติดตาม 
สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 
 ๔) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้มิให 
ถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรมอันมีผลกระทบตอการแตงตั้งโยกยายเลื่อนขั้นเงินเดือน 
การตั้งกรรมการสอบสวนวินัยหรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูนั้นเวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแลว 
 ๕) เรื่องอ่ืนๆตามที่เห็นสมควร 
 ขอ ๕  ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  แตงตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพื่อควบคุมกํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 คณะกรรมการจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนประกอบดวย 
 ๑. ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1        ประธานกรรมการ 
 ๒. นายสุรพล  จานสิบสี       รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที ่         รองประธานกรรมการ 
                                     การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
 ๓. นายเผชิญศักดิ์  แกวเขียว  รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่กรรมการ 
               การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
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 ๔.นายพงษกฤตย  นามปพนอังกูร    รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที ่              กรรมการ 
                       การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
 ๕.นายประพันธ  สุดโต                 รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่               กรรมการ 
                        การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
 ๖. นายเกรียงไกร  โกพัฒนตา         รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที ่              กรรมการ 
                       การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
 ๗. นายสินทบ  ทองบุญเหลือ          รักษาการผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล    กรรมการ 
 8. นางนิษฐณิชชา อภิวัฒิธรรม        นิติกรชํานาญการ                   กรรมการและเลขานุการ 
 9. นางสุกัญญา  สะอาดดี              นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ   กรรมการและเลขานุการ 
 
 กรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนตองไมเคยถูกลงโทษทาง
วินัยมากอน 
 ขอ ๖  คณะกรรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
มีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
 ๑) ควบคุมกํากับสงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ 
การปองกันผลประโยชนทับซอน 
 ๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีที่มีขอสงสัย 
หรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนใหสงเรื่องให
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เพื่อปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
โดยเร็ว 
 ๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหนาที่
ขอใหกระทรวงกรมหนวยงานราชการรัฐวิสาหกิจหนวยงานอื่นของรัฐหรือหางหุนสวนบริษัทชี้แจงขอเท็จจริง
สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของสงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
 ๔) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิให
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 
 การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
มาใชบังคับ 

สวนที๒่ 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

 ขอ ๗  การฝาฝนมาตรฐานจริยธรรมของประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน 
ผลประโยชนทับซอนตามความในหมวด ๒  เปนความผิดวินัยตามกฎหมายวาดวยพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พ.ศ. ๒๕๔๗  ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗  หรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗  ให
ผูบังคับบัญชาพิจารณาดําเนินการทางวินัยตามควรแกกรณ ี
 

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


