ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อ
ปองกันผลประโยชนทับซอนของขาราชการ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาอางทอง พ.ศ. ๒๕๕๙

งานวินัยและนิติการ สพป.อางทอง

ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของขาราชการ
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง พ.ศ. ๒๕๕๙
__________________
ประมวลจริ ย ธรรมเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ ง านเพื่ อ ป อ งกั น ผลประโยชน ทั บ ซ อ นนี้ จั ด ทํ า ขึ้ น
โดยมีวัตถุประสงคดังจะกลาวตอไปนี้
๑. เปน เครื่ อ งมื อ กํ า กั บ ความประพฤติ ของข า ราชการ พนั ก งานราชการ ลู ก จ า ง ที่ ส ร า ง
ความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล
๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอของขาราชการ พนัก งานราชการ
ลูกจาง เพื่อใหการปฏิบัติงานเปนไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ให เ กิ ด รู ป แบบการปฏิ บั ติ ง านอั น เป น ที่ ยอมรั บ เพิ่ ม ความน า เชื่ อ ถื อ เกิ ดความมั่ น ใจ
แกผูรับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
๔. ทํ า ให เ กิ ด พั น ธะผู ก พั น ระหว า งหน ว ยงานและข า ราชการ พนั ก งานราชการ ลู ก จ า ง
สรางระบบความรับผิดชอบตอตนเอง ตอหนวยงาน ตอผูบังคับบัญชา ตอประชาชน และตอสังคม ตามลําดับ
๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่ อใชเปนคานิยมรวมของหนายงานและขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ในประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัตงิ านผลประโยชนทับซอนนี้
“ ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติง านผลประโยชนทับ ซอน” หมายถึง ประมวล
จริยธรรมของขาราชการของขาราชการ สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
“ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค (๑) (๒)
แหงพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ พนักงานราชการ และ
ลูกจางในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
“ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง ผลประโยชนสวนบุคคลกับผลประโยชนสวนรวมขัดกัน
“คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลประโยชนทับซอน” หมายถึง
คณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
ขอ ๒ ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองเปนผูร กั ษาการตาม
ประมวลจริยธรรมนี้

หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
สําหรับขาราชการในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง
ขอ ๓ ขา ราชการในสั ง กั ด สํ า นั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาอ า งทองทุ ก คน มี ห น า ที่
ดํ า เนิ น การให เ ป น ไปตามกฎหมาย เพื่ อ รั ก ษาประโยชน ส ว นรวม อํ า นวยความสะดวกและให บ ริ ก าร
แกผูมาติดตอราชการตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในผลประโยชนสวนรวม โดย
๓.๑ กําหนดใหขาราชการทุกคนตองปฏิบัตดิ ังนี้
๑) ขาราชการในสังกัดสํานักงานเขตพื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาอางทองทุกคนตองปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๒) รายงานเรือ่ งเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบใหผูบังคับบัญชาทราบ
๓) กําหนดขอบเขตความสัมพันธกับเจาหนาทีร่ ัฐอืน่ ๆที่เขามาติดตองานดวย โดยตั้งอยูบน
ฐานของความเปนทางการ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกลาวหาการใหอภิสทิ ธิ์พิเศษเฉพาะคน
๔) แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับผลประโยชนในดานธุรกิจทั้งในนามของตนเองและในนามของ
ครอบครัว หลีกเลี่ยงจากการเขาไปเกี่ยวของกับธุรกิจของครอบครัว
๕) ปฏิบัติตอผูมาติดตองานอยางเปนธรรมเทาเทียมกัน โดยปราศจากความเกรงกลัวอิทธิพล
หรือใหอภิสทิ ธิ์แกผูอื่น
๖) สรางความเขาใจในการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายการปองกันการทุจริต และ
นโยบายตางๆของหนวยงานที่เกี่ยวของกับการทุจริต เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัตงิ าน
๗) ขอคําปรึกษาผูบงั คับบัญชา ผูอํานวยการกลุม หัวหนางานหากมีขอสงสัยในการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่
๘) จงรักภักดีตอหนวยงานและมีจิตใจหาวหาญที่ยึดผลประโยชนสูงสุดของหนวยงาน
๓.๒ หามขาราชการทุกคนปฏิบัตใิ นสิ่งตอไปนี้
๑) รับของขวัญ ทั้งในรูปของเงินและสิ่งของจากผูทมี่ าติดตอและการรับของทีร่ ะลึกใน
กรณีการเขาเยี่ยมใหมอบกับหัวหนาหนวยงาน
๒) หามรับรางวัลจากเจาหนาทีร่ ัฐอื่นทีม่ าติดตองานซึง่ ตนเองไดทําไปโดยหนาที่
๓) หามรับรางวัลจากผูใด ในการละเวนการกระทําตามหนาที่ของตน ซึ่งควรตองกระทํา
ตามหนาที่
๔) หามรับรางวัลใดๆ ที่เปนการแสดงหรือการโนมนาวใหละเวนการเลือกไมปฏิบัติตอ
บุคคลใดที่เกิดจากการทําหนาที่ของตนเอง
๕) หามกระทําโดยการจงใจหรือตัง้ ใจในการแกไขหรือกรอกขอความทําใหเกิดความ
ผิดพลาดของขอความในเอกสารการทํางาน
๖) หามรับเชิญงานเลี้ยงหรือหามการรับเชิญไปรับประทานอาหารจากผูใดที่มาติดตองาน
ดวย เพื่อปองกันการถูกกลาวหา
๗) หามรับของขวัญจากผูใดทีม่ าติดตองานดวย ไมวาดวยเหตุผลใดหรืองานเลี้ยงสังสรรค
ตามเทศกาลใดก็ตาม
๘) หามเชิญผูใดที่มาติดตองานดวย เขามาเกี่ยวของในงานจัดเลี้ยงที่ตนดําเนินการอยู

๙) หามรับจางหรือรับคาตอบแทนการจางงานเปนคาลวงเวลา เวนแตไดรับความเห็นชอบ
จากผูม ีอํานาจ
๑๐) หามรับคาธรรมเนียม คาบริการจากผูใด จากการใหบริการตามหนาที่ของตนเอง
๑๑) หามรับเงินคาตอบแทน หรือคาชดเชยใดๆ จากผูรบั สัญญาทีเ่ ขามารับโครงการใน
หนวยงาน
๑๒) หามลงทุนในธุรกิจกับผูใด ที่ติดตอเกี่ยวของงานกับตนเองอยู
๑๓) หามมีผลประโยชนรวมกันกับรานคา เชน เปนหุนสวนหรือเปนกรรมการ เปนตน ใน
การซื้อของก็ซอื้ จากรานคาที่มสี วนไดเสียนี้ ในราคาแพงและคุณภาพต่ํา
๑๔) หามรับคาตอบแทน (commission) หรือเงินสวนแบงโดยทุจริต (kickback) อื่นๆ
จากผูร ับสัญญาทีเ่ กิดจากการใหบริการหรือสิง่ ของใดๆ
๑๕) หามรับขอเสนอหรือรับบริการโดยไมคิดเงิน เชน คาใชจายในการเดินทาง คาบริการ
ในการตบแตงสถานที่ จากผูใดที่ติดตองานอยูดวย
๑๖) หามใชความสัมพันธเอาอกเอาใจแกผูใดที่ติดตองานดวยจนเกิดเหตุอันควร ดวยการ
ปฏิบัติในเชิงใหอภิสิทธิ์หรือชอบพอเปนพิเศษ
๑๗) หามรับคาตั๋วชมฟุตบอล ภาพยนตรหรืออื่นๆจากผูร ับสัญญาของหนวยงาน
๑๘) หามจัดประชุมอยางเปนทางการหรือเพื่อจัดการตอรองกับผูรบั สัญญาในสถานที่ของ
หนวยงาน หรือใชสถานทีท่ ํางานของผูรบั สัญญา เวนแตมเี หตุผลทีจ่ ําเปนตองทําเชนนั้น
๑๙) หามไปหา เยี่ยมเยียนสถานที่ทํางานหรือบานของผูร ับสัญญาที่ติดตองานกันอยู
๒๐) หามรับเงินกูยืมไมวาโดยมีประกันหรือไมมปี ระกันจากผูร บั สัญญาที่ติดตองานดวย
๒๑) หามไมใหรับจายคาใชจายสวนตัวใดๆจากผูรบั สัญญา
๒๓) หามใหผลประโยชนสวนตัวเขามาแทรกแซงการทํางานตามหนาที่ในความรับผิดชอบ
๒๔) หามทําลายหรือสรางความเสื่อมเสียแกหนายงาน เชน ใหคําชี้แนะแกผูรับสัญญา
ในทางที่ตักตวงประโยชนหรือชี้แนะชองโหวในสัญญาใหผรู บั สัญญา ทั้งนี้ ไมวาจะไดรบั รางวัลตอบแทนหรือ
ไมไดรางวัลตอบแทนก็ตาม
๒๕) หามใชเวลาราชการไปดูแลธุรกิจสวนตัว
๒๖) หามใชเวลาราชการ เครื่องคอมพิวเตอรและระบบอินเตอรเน็ตของหนวยงานแสวงหา
ประโยชนสวนตัว ดวยการติดตอซื้อ/ขายสินคา
๒๗) หามนําขอมูลลับของหนวยงานไปเปดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนทีเ่ ปนประโยชนในรูปของ
เงินหรือประโยชนอื่นใดหรือนําขอมูลไปเปดเผยแกญาติหรือพวกพองและแสวงหาประโยชนจากขอมูลเหลานั้น
เชน ขอมูลการสอบบรรจุบุคคลเขารับราชการในตําแหนงตางๆ ขอมูลการจัดซื้อจัดจาง เปนตน
๒๘) หามนําทรัพยสินของทางราชการไปใชเปนประโยชนสว นตัวหรือผูอื่น เชน การนํา
รถยนตของราชการไปใชสวนตัว
๒๙) หามเขาเปนคูสัญญากับหนวยงาน ไมวาทางตรงหรือทางออม
๓๐) หามทําหลักฐานการไปราชการเปนเท็จ
๓๑) หามรับรองเปนหลักฐานซึง่ ขอเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุง พิสจู นความจริงอันเปนเท็จ ใน
การตรวจรับพัสดุหรือการจาง ทุกกรณี
๓๒) หามหนวยงานซือ้ ของที่คุณภาพต่ําหรือปริมาณต่ํา ราคาสูง
๓๓) หามหนวยงานซือ้ ของในราคาแพงกวาปกติ หรือแพงกวาทองตลาด

หมวด ๓
สวนที่ ๑
กลไกและการบังคับใชประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
ขอ ๔ ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองมีหนาที่ควบคุม กํากับใหมี
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและจริงจัง โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑) ประชุม สัมมนา เพื่อใหความรูเรื่องการปองกันผลประโยชนทับซอนแกขาราชการ
๒) ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบ เพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
๓) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดีและติดตาม
สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ
๔) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ มิให
ถูก
กลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้นเงินเดือน การตั้ง
กรรมการสอบสวนวินัย หรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูนั้น เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแลว
๕) อื่นๆตามที่เห็นสมควร
ขอ ๕ ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทองแตงตัง้ คณะกรรมการ
จริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม กํากับ ใหมกี ารปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
ประกอบดวย
๑) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง กํากับ ดูแล
กลุมบริหารงานบุคคล
เปนประธานกรรมการ
๒) ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม เปนกรรมการ
๓) นิติกร
เปนกรรมการ/เลขานุการ
กรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอนตองไมเคยถูกลงโทษทาง
วินัยมากอน
ขอ ๖ คณะกรรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบตั ิเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนมีอํานาจ
หนาที่ ดังนี้
๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการ
ปองกันผลประโยชนทับซอน
๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียน
วามีการฝาฝนประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปองกันผลประโยชนทับซอน ใหสงเรือ่ งใหผูอํานวยการสํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง เพื่อปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเร็ว
๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหนาที่ ขอให
กระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง
สง เอกสารและหลัก ฐานที่เ กี่ยวของ ส ง ผูแทนหรือบุคคลในสัง กัด มาชี้แจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับ เรื่องที่
สอบสวน

๔) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหผูบังคับบัญชา
ใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครองมา
ใชบังคับ
สวนที่ ๒
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๗ การฝาฝนมาตรฐานจริยธรรมของประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกัน
ผลประโยชนทับซอนตามความในหมวด ๒ เปนความผิดวินยั ตามกฎหมายวาดวย พระราชบัญญัตริ ะเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ให
ผูบังคับบัญชา พิจารณาดําเนินการทางวินัย ตามควรแกกรณี
ใหไว ณ วันที่ ๗ มกราคม พ.ศ.๒๕๕๙
(นายสุดใจ มอญรัต)
ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอางทอง

