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ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน 
เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ 

 

 
 

โรงเรียนวารินช าราบ 
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา  เขต 29 
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ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน 
ไดก้าํหนดมาตรฐานการป้องกนัปัญหาผลประโยชน์ทบัซ้อนในการปฏิบติัราชการ ไดแ้ก่ หมวด 2 ขอ้ 3 (3)  
ขอ้ 5 (1) , (2) , (3) , (4)  
ขอ้ 6 (1) , (2) , (3)  
ขอ้ 7 (4) , ( 5)  
ขอ้ 8 (5)  
ขอ้ 9 (1)  

 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

 
ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550 มาตรา 279 กาํหนดใหม้าตรฐานทางจริยธรรม
และจรรยาของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง ขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐแต่ละประเภทใหเ้ป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมท่ีกาํหนดข้ึน ซ่ึงสาํนกังานการตรวจเงินแผน่ดินแจง้ใหส้าํนกังาน ก.ค.ศ. ดาํเนินการจดัทาํ
ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาใหเ้ป็นไปตามค่านิยมหลกั (Core Value) 9 
ประการ ของมาตรฐานจริยธรรมสาํหรับผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมืองและเจา้หนา้ท่ีของรัฐตามท่ีผูต้รวจการ
แผน่ดินให้คาํแนะนาํให้หน่วยงานทั้งหลายถือปฏิบติั  
จากความเป็นมาดงักล่าว สาํนกังาน ก.ค.ศ. ไดเ้สนอร่างประมวลจริยธรรมและจรรยาขา้ราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษาในการประชุม ก.ค.ศ. เม่ือวนัท่ี 27 พฤษภาคม 2552 ซ่ึงท่ีประชุมพิจารณา และ
เห็นชอบร่างประมวลจริยธรรมฯดงักล่าวแลว้ โดยมีค่านิยมหลกักาํหนดไว ้ดงัน้ี  

 
หมวด 3 ค่านิยมหลกัของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 

ขอ้ 4 บุคคลผูด้ารงตาํแหน่งขา้ราชการทุกตาํแหน่งมีหนา้ท่ีดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมายคุณธรรม
จริยธรรม อาํนวยความสะดวกและใหบ้ริการแก่ประชาชนและผูเ้รียนตามหลกัธรรมาภิบาล โดยตอ้งยดึมัน่
ในค่านิยมหลกั ดงัน้ี  
(1) ยดึมัน่ในคุณธรรมจริยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบติัตนตามหลกัศาสนาตามท่ีตนนบัถือ  
(2) ยดึมัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุขและจงรักภกัดีต่อชาติ 
ศาสนา พระมหากษตัริย ์ดว้ยความบริสุทธ์ิใจ  
(3) ตอ้งแยกเร่ืองส่วนตวัออกจากตาํแหน่งหนา้ท่ีและตอ้งยดึถือประโยชน์ของผูเ้รียนและประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติเหนือกวา่ประโยชน์ส่วนตน หรือส่วนกลุ่ม  
 (4) มีจิตสานึกท่ีดี และมีความรับผดิชอบต่อหนา้ท่ี เสียสละ ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความรวดเร็ว โปร่งใสและ
สามารถตรวจสอบได ้ 
(5) ยดึมัน่ในหลกันิติธรรม ยืนหยดักระทาในส่ิงท่ีถูกตอ้ง เป็นธรรม และชอบดว้ยกฎหมาย   
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 (6) มีความซ่ือสัตยสุ์จริต ละเวน้การแสวงหาประโยชน์ท่ีมิชอบโดยอาศยัตาํแหน่งหนา้ท่ี ไม่กระทาํการอนั
เป็นการขดักนัระหวา่งประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และไม่มีผลประโยชน์ทบัซอ้น  
(7) ปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความถูกตอ้ง เท่ียงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ใหบ้ริการแก่ผูเ้รียนและประชาชนโดย
มีอธัยาศยัท่ีดีและไม่เลือกปฏิบติัโดยไม่เป็นธรรม  

*************************************** 
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ประมวลจริยธรรมเก่ียวกบัการปฏิบติังานเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 
ของขา้ราชการโรงเรียนวารินชาํราบ 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 

 
ประมวลจริยธรรมเก่ียวกบัการปฏิบติังานเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นน้ี จดัทาํข้ึนโดยมีวตัถุประสงค ์
ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี 
          ๑. เป็นเคร่ืองมือกาํกบัความประพฤติของขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้งท่ีสร้างความโปร่งใส 
มีมาตรฐานในการปฏิบติังานท่ีชดัเจนและเป็นสากล 
          ๒. ยดึถือเป็นหลกัการและแนวทางปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอของขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้ง 
เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปตามหลกัคุณธรรมจริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
         ๓. ใหเ้กิดรูปแบบการปฏิบติังานอนัเป็นท่ียอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมัน่ใจ แก่ผูรั้บบริการ
และประชาชนทัว่ไป ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
          ๔. ทาํใหเ้กิดพนัธะผกูพนัระหวา่งหน่วยงานและขา้ราชการ พนกังานราชการ ลูกจา้ง สร้างระบบความ
รับผดิชอบต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน ต่อผูบ้งัคบับญัชา ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลาํดบั 
          ๕. ป้องกนัการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึนรวมทั้ง 
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบติังานทั้งน้ี รวมถึงเพื่อใชเ้ป็นค่านิยมร่วมของหน่ายงาน และขา้ราชการ
ทุกคนพึงยดึถือเป็นแนวทางปฏิบติัควบคู่ไปกบัระเบียบและกฎขอ้บงัคบัอ่ืนๆ อยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ 
ดงัน้ี 

 
หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

ขอ้ ๑ ในประมวลจริยธรรมเก่ียวกบัการปฏิบติังานผลประโยชน์ทบัซอ้นน้ี 
“ ประมวลจริยธรรม เก่ียวกบัการปฏิบติังานผลประโยชน์ทบัซอ้น ” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของ 
ขา้ราชการของขา้ราชการ สังกดัโรงเรียนวารินชาํราบ 
“ขา้ราชการ” หมายถึง ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค (๑) (๒) แห่ง 
พระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ พนกังานราชการและลูกจา้ง
ในสังกดั  โรงเรียนวารินชาํราบ 
“ผลประโยชน์ทบัซอ้น” หมายถึง ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกบัผลประโยชน์ส่วนรวมขดักนั 
“คณะกรรมการประมวลจริยธรรม เก่ียวกบัการปฏิบติังานผลประโยชน์ทบัซอ้น ” หมายถึง คณะกรรมการ 
จริยธรรมประจาํโรงเรียนวารินชาํราบ 

ข้อ ๒ ให ้ผูอ้าํนวยการโรงเรียนวารินชาํราบ เป็นผูรั้กษาการตามประมวลจริยธรรมน้ี 
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หมวด ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 

มาตรฐานจริยธรรมเกีย่วกบัการปฏิบัติงานเพือ่ป้องกันผลประโยชน์ทบัซ้อน 

ส าหรับข้าราชการในสังกดัโรงเรียนวารินช าราบ 

ข้อ ๓ ขา้ราชการในสังกดัโรงเรียนวารินชาํราบทุกคน มีหนา้ท่ีดาํเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม อาํนวยความสะดวกและใหบ้ริการ แก่ผูม้าติดต่อราชการตามหลกัธรรมาภิบาล โดย
จะตอ้งยดึมัน่ในผลประโยชน์ส่วนรวม โดย 

๓.๑ ก าหนดให้ข้าราชการทุกคนต้องปฏิบัติดังนี ้
๑) ขา้ราชการในสังกดัโรงเรียนวารินชาํราบ ทุกคนตอ้งปฏิบติั 
ตามประมวลจริยธรรมขา้ราชการพลเรือน ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวนัท่ี ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
๒) รายงานเร่ืองเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบให้ผูบ้งัคบับญัชาทราบ 
๓) กาํหนดขอบเขตความสัมพนัธ์กบัเจา้หนา้ท่ีรัฐ อ่ืนๆท่ีเขา้มาติดต่องานดว้ย โดยตั้งอยูบ่น 
ฐานของความเป็นทางการ เพื่อหลีกเล่ียงการถูกกล่าวหาการใหอ้ภิสิทธ์ิพิเศษเฉพาะคน 
๔) แจง้ขอ้เท็จจริงเก่ียวกบัผลประโยชน์ในดา้นธุรกิจทั้งในนามของตนเองและในนามของ ครอบครัว 
หลีกเล่ียงจากการเขา้ไปเก่ียวขอ้งกบัธุรกิจของครอบครัว 
๕) ปฏิบติัต่อผูม้าติดต่องานอยา่งเป็นธรรมเท่าเทียมกนั โดยปราศจากความเกรงกลวัอิทธิพล หรือให้ 
อภิสิทธ์ิแก่ผูอ่ื้น 
๖) สร้างความเขา้ใจในการปฏิบติัตามขอ้กาํหนดของกฎหมายการป้องกนัการทุจริต และ 
นโยบายต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบติังาน 
๗) ขอคาํปรึกษาผูบ้งัคบับญัชา ผูอ้าํนวยการ  รองผูอ้าํนวยการ หวัหนา้งานหากมีขอ้สงสัยในการ ปฏิบติังาน
ตามหนา้ท่ี 
๘) จงรักภกัดีต่อหน่วยงานและมีจิตใจหา้วหาญท่ียดึผลประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน 
 
๓.๒ ห้ามข้าราชการทุกคนปฏิบัติในส่ิงต่อไปนี ้
๑) รับของขวญั ทั้งในรูปของเงินและส่ิงของจากผูท่ี้มาติดต่อและ การรับของท่ีระลึกในกรณีการเขา้เยีย่มให้
มอบกบัหวัหนา้หน่วยงาน 
๒) หา้มรับรางวลัจากเจา้หนา้ท่ีรัฐอ่ืนท่ีมาติดต่องานซ่ึงตนเองไดท้าํไปโดยหนา้ท่ี 
๓) หา้มรับรางวลัจากผูใ้ด ในการละเวน้การกระทาํตามหนา้ท่ีของตน ซ่ึงควรตอ้งกระทาํตามหนา้ท่ี 
๔) หา้มรับรางวลัใดๆ ท่ีเป็นการแสดงหรือการโนม้นา้วใหล้ะเวน้การเลือกไม่ปฏิบติัต่อบุคคลใดท่ีเกิดจาก
การทาํหนา้ท่ีของตนเอง 
๕) หา้มกระทาํโดยการจงใจหรือตั้งใจในการแกไ้ขหรือกรอกขอ้ความทาํใหเ้กิดความ ผดิพลาดของขอ้ความ
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ในเอกสารการทาํงาน 
๖) หา้มรับเชิญงานเล้ียงหรือหา้มการรับเชิญไปรับประทานอาหารจากผูใ้ดท่ีมาติดต่องานดว้ย เพื่อป้องกนั
การถูกกล่าวหา 
๗) หา้มรับของขวญัจากผูใ้ดท่ีมาติดต่องานดว้ย ไม่วา่ดว้ยเหตุผลใดหรืองานเล้ียงสังสรรค ์ตามเทศกาล 
ใดก็ตาม 
๘) หา้มเชิญผูใ้ดท่ีมาติดต่องานดว้ย เขา้มาเก่ียวของในงานจดัเล้ียงท่ีตนดาํเนินการอยูจ่ากผูมี้อาํนาจ 
หน่วยงาน 
๙) หา้มรับจา้งหรือรับค่าตอบแทนการจา้งงานเป็นค่าล่วงเวลา เวน้แต่ไดรั้บความเห็นชอบ 
๑๐) หา้มรับค่าธรรมเนียม ค่าบริการจากผูใ้ด จากการใหบ้ริการตามหนา้ท่ีของตนเอง 
๑๑) หา้มรับเงินค่าตอบแทน หรือค่าชดเชยใดๆ จากผูรั้บสัญญาท่ีเขา้มารับโครงการใน 
๑๒) หา้มลงทุนในธุรกิจกบัผูใ้ด ท่ีติดต่อเก่ียวขอ้งงานกบัตนเองอยู ่
๑๓) หา้มมีผลประโยชน์ร่วมกนักบัร้านคา้ เช่น เป็นหุน้ส่วนหรือเป็นกรรมการ เป็นตน้ ในการซ้ือของก็ซ้ือ
จากร้านคา้ท่ีมีส่วนไดเ้สียน้ี ในราคาแพงและคุณภาพตํ่า 
๑๔) หา้มรับค่าตอบแทน (commission) หรือเงินส่วนแบ่งโดยทุจริต (kickback) อ่ืนๆจากผูรั้บสัญญาท่ีเกิด
จากการใหบ้ริการหรือส่ิงของใดๆ 
๑๕) หา้มรับขอ้เสนอหรือรับบริการโดยไม่คิดเงิน เช่น ค่าใชจ่้ายในการเดินทาง ค่าบริการ ในการตบ 
แต่งสถานท่ี จากผูใ้ดท่ีติดต่องานอยูด่ว้ย 

๑๖) หา้มใชค้วามสัมพนัธ์เอาอกเอาใจแก่ผูใ้ดท่ีติดต่องานดว้ยจนเกิดเหตุอนัควร ดว้ยการ ปฏิบติัในเชิง 
ใหอ้ภิสิทธ์ิหรือชอบพอเป็นพิเศษ 
๑๗) หา้มรับค่าตัว๋ชมฟุตบอล ภาพยนตร์หรืออ่ืนๆจากผูรั้บสัญญาของหน่วยงาน 
๑๘) หา้มจดัประชุมอยา่งเป็นทางการหรือเพื่อจดัการต่อรองกบัผูรั้บสัญญาในสถานท่ีของ หน่วยงาน 
หรือใชส้ถานท่ีทาํงานของผูรั้บสัญญา เวน้แต่มีเหตุผลท่ีจาํเป็นตอ้งทาํเช่นนั้น 
๑๙) หา้มไปหา เยีย่มเยยีนสถานท่ีทาํงานหรือบา้นของผูรั้บสัญญาท่ีติดต่องานกนัอยู ่
๒๐) หา้มรับเงินกูย้มืไม่วา่โดยมีประกนัหรือไม่มีประกนัจากผูรั้บสัญญาท่ีติดต่องานดว้ย 
๒๑) หา้มไม่ใหรั้บจ่ายค่าใชจ่้ายส่วนตวัใดๆจากผูรั้บสัญญา 
๒๒) หา้มใหผ้ลประโยชน์ส่วนตวัเขา้มาแทรกแซงการทาํงานตามหนา้ท่ีในความรับผิดชอบ 
๒๓) หา้มทาํลายหรือสร้างความเส่ือมเสียแก่หน่ายงาน เช่น ใหค้าํช้ีแนะแก่ผูรั้บสัญญา ในทางท่ีตกัตวง 
๒๔) หา้มใชเ้วลาราชการไปดูแลธุรกิจส่วนตวั 
๒๕) หา้มใชเ้วลาราชการ เคร่ืองคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานแสวงหา ประโยชน์ 
ส่วนตวั ดว้ยการติดต่อซ้ือ/ขายสินคา้ 
๒๖) หา้มนาํขอ้มูลลบัของหน่วยงานไปเปิดเผย เพื่อรับส่ิงตอบแทนท่ีเป็นประโยชน์ในรูปของ เงินหรือ 
ประโยชน์อ่ืนใดหรือนาํขอ้มูลไปเปิดเผยแก่ญาติหรือพวกพอ้งและแสวงหาประโยชน์จากขอ้มูลเหล่านั้น 
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เช่น ขอ้มูลการ 
สอบบรรจุบุคคลเขา้รับราชการในตาํแหน่งต่างๆ ขอ้มูลการจดัซ้ือจดัจา้ง เป็นตน้ 
๒๗) หา้มนาํทรัพยสิ์นของทางราชการไปใชเ้ป็นประโยชน์ส่วนตวัหรือผูอ่ื้น เช่น การนาํรถยนตข์อง 
ราชการไปใชส่้วนตวั 
๒๘) หา้มเขา้เป็นคู่สัญญากบัหน่วยงาน ไม่วา่ทางตรงหรือทางออ้ม 
๒๙) หา้มทาํหลกัฐานการไปราชการเป็นเทจ็ 
๓๐) หา้มรับรองเป็นหลกัฐานซ่ึงขอ้เทจ็จริงอนัเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอนัเป็นเทจ็ ใน การตรวจ 
รับพสัดุหรือการจา้ง ทุกกรณี 
๓๑) หา้มหน่วยงานซ้ือของท่ีคุณภาพตํ่าหรือปริมาณตํ่า ราคาสูง 
๓๒) หา้มหน่วยงานซ้ือของในราคาแพงกวา่ปกติ หรือแพงกวา่ทอ้งตลาด 
 
 
 

หมวด ๓ 

 
ส่วนที ่๑ 

 
กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมเกีย่วกบัการปฏิบัติงานเพือ่ป้องกนัผลประโยชน์ทบัซ้อน 

 
ข้อ ๔ ใหผู้อ้าํนวยการโรงเรียนวารินชาํราบ  มีหนา้ท่ีควบคุม กาํกบัใหมี้ การปฏิบติั 
ตามประมวลจริยธรรมน้ีอยา่งทัว่ถึงและจริงจงั โดยมีอาํนาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
๑) ประชุม สัมมนา เพื่อใหค้วามรู้เร่ืองการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นแก่ขา้ราชการ 
๒) ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบติังานหรือระเบียบ เพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น 
๓) ดาํเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกยอ่งขา้ราชการท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีแลติดตาม สอดส่อง 
การปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอยา่งสมํ่าเสมอ 
๔) ใหค้วามช่วยเหลือและดูแลขา้ราชการซ่ึงปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ี มิใหถู้กกลัน่แกลง้หรือถูก 
ใชอ้าํนาจโดยไม่เป็นธรรม อนัมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกยา้ย เล่ือนขั้นเงินเดือน การตั้งกรรมการ
สอบสวนวนิยั หรือกระทบต่อสิทธิหนา้ท่ีของขา้ราชการผูน้ั้น เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจาก 
คณะกรรมการจริยธรรมแลว้ 
๕) อ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

ข้อ ๕ ใหผู้อ้าํนวยการโรงเรียนวารินชาํราบ  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึนเพื่อควบคุม กาํกบั ใหมี้การ
ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ี คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเก่ียวกบัการปฏิบติัเพื่อป้องกนั
ผลประโยชน์ทบัซอ้น ประกอบดว้ย 
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๑) รองผูอ้าํนวยการกลุ่มอาํนวยการโรงเรียนวารินชาํราบ กาํกบั ดูแล งานบุคลากร เป็นประธานกรรมการ 
๒) หวัหนา้กลุ่มงานอาํนวยการ เป็นกรรมการ 
๓) หวัหนา้งานบุคลากร  เป็นกรรมการ/เลขานุการ 
กรรมการประมวลจริยธรรมเก่ียวกบัการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นตอ้งไม่เคยถูกลงโทษทาง วนิยัมาก่อน 

ข้อ ๖ คณะกรรรมการประมวลจริยธรรมเก่ียวกบัการปฏิบติัเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นมีอาํนาจ หนา้ท่ี 
ดงัน้ี 
๑) ควบคุม กาํกบั ส่งเสริมและใหค้าํแนะนาํในการใชบ้งัคบัประมวลจริยธรรม เก่ียวกบัการป้องกนั
ผลประโยชน์ทบัซอ้น 
๒) สอดส่องดูแลใหมี้การปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ี ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยหรือมีขอ้ร้องเรียน วา่มี 
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเก่ียวกบัการป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้น ใหส่้งเร่ืองใหผู้อ้าํนวยการโรงเรียนวา
รินชาํราบ เพื่อปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีโดยเร็ว 
๓) ใหค้ณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท่ี้คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอาํนาจหนา้ท่ี ขอให้ 
กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือหา้งหุ้นส่วน บริษทั ช้ีแจง
ขอ้เทจ็จริง ส่งเอกสาร และหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งผูแ้ทนหรือบุคคลในสังกดั มาช้ีแจงหรือใหถ้อ้ยคาํเก่ียวกบั
เร่ืองท่ีสอบสวน 
๔) คุม้ครองขา้ราชการซ่ึงปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอยา่งตรงไปตรงมา มิใหผู้บ้งัคบับญัชา ใช ้
อาํนาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อขา้ราชการผูน้ั้น 

 

 


