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ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ

โรงเรียนวารินชาราบ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29
พ.ศ. ๒๕๖๐
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ประมวลจริยธรรมข้ าราชการพลเรือน
ได้กาํ หนดมาตรฐานการป้ องกันปั ญหาผลประโยชน์ทบั ซ้อนในการปฏิบตั ิราชการ ได้แก่ หมวด 2 ข้อ 3 (3)
ข้อ 5 (1) , (2) , (3) , (4)
ข้อ 6 (1) , (2) , (3)
ข้อ 7 (4) , ( 5)
ข้อ 8 (5)
ข้อ 9 (1)
ประมวลจริยธรรมข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 กําหนดให้มาตรฐานทางจริ ยธรรม
และจรรยาของผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้เป็ นไปตาม
ประมวลจริ ยธรรมที่กาํ หนดขึ้น ซึ่ งสํานักงานการตรวจเงินแผ่นดินแจ้งให้สาํ นักงาน ก.ค.ศ. ดําเนินการจัดทํา
ประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษาให้เป็ นไปตามค่านิยมหลัก (Core Value) 9
ประการ ของมาตรฐานจริ ยธรรมสําหรับผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐตามที่ผตู ้ รวจการ
แผ่นดินให้คาํ แนะนําให้หน่วยงานทั้งหลายถือปฏิบตั ิ
จากความเป็ นมาดังกล่าว สํานักงาน ก.ค.ศ. ได้เสนอร่ างประมวลจริ ยธรรมและจรรยาข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษาในการประชุม ก.ค.ศ. เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2552 ซึ่งที่ประชุมพิจารณา และ
เห็นชอบร่ างประมวลจริ ยธรรมฯดังกล่าวแล้ว โดยมีค่านิยมหลักกําหนดไว้ ดังนี้
หมวด 3 ค่ านิยมหลักของข้ าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา
ข้อ 4 บุคคลผูด้ ารงตําแหน่งข้าราชการทุกตําแหน่งมีหน้าที่ดาํ เนินการให้เป็ นไปตามกฎหมายคุณธรรม
จริ ยธรรม อํานวยความสะดวกและให้บริ การแก่ประชาชนและผูเ้ รี ยนตามหลักธรรมาภิบาล โดยต้องยึดมัน่
ในค่านิยมหลัก ดังนี้
(1) ยึดมัน่ ในคุณธรรมจริ ยธรรม มีความศรัทธาและปฏิบตั ิตนตามหลักศาสนาตามที่ตนนับถือ
(2) ยึดมัน่ ในการปกครองระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุขและจงรักภักดีต่อชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริ ย ์ ด้วยความบริ สุทธิ์ ใจ
(3) ต้องแยกเรื่ องส่ วนตัวออกจากตําแหน่งหน้าที่และต้องยึดถือประโยชน์ของผูเ้ รี ยนและประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน หรื อส่ วนกลุ่ม
(4) มีจิตสานึกที่ดี และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสี ยสละ ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความรวดเร็ ว โปร่ งใสและ
สามารถตรวจสอบได้
(5) ยึดมัน่ ในหลักนิติธรรม ยืนหยัดกระทาในสิ่ งที่ถูกต้อง เป็ นธรรม และชอบด้วยกฎหมาย

3

(6) มีความซื่อสัตย์สุจริ ต ละเว้นการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตําแหน่งหน้าที่ ไม่กระทําการอัน
เป็ นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม และไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
(7) ปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความถูกต้อง เที่ยงธรรม เป็ นกลางทางการเมือง ให้บริ การแก่ผเู ้ รี ยนและประชาชนโดย
มีอธั ยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรม
***************************************
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ประมวลจริ ยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานเพื่อป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ของข้าราชการโรงเรี ยนวาริ นชําราบ
พ.ศ. ๒๕๖๐
ประมวลจริ ยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานเพื่อป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวตั ถุประสงค์
ดังจะกล่าวต่อไปนี้
๑. เป็ นเครื่ องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างที่สร้างความโปร่ งใส
มีมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนและเป็ นสากล
๒. ยึดถือเป็ นหลักการและแนวทางปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง
เพื่อให้การปฏิบตั ิงานเป็ นไปตามหลักคุณธรรมจริ ยธรรม มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
๓. ให้เกิดรู ปแบบการปฏิบตั ิงานอันเป็ นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่ อถือ เกิดความมัน่ ใจ แก่ผรู ้ ับบริ การ
และประชาชนทัว่ ไป ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้เสี ย
๔. ทําให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างหน่วยงานและข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สร้างระบบความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน ต่อผูบ้ งั คับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลําดับ
๕. ป้ องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้ง
เสริ มสร้างความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิงานทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็ นค่านิยมร่ วมของหน่ายงาน และข้าราชการ
ทุกคนพึงยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิภาพ
ดังนี้
หมวด ๑
บททัว่ ไป
ข้อ ๑ ในประมวลจริ ยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานผลประโยชน์ทบั ซ้อนนี้
“ ประมวลจริ ยธรรม เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานผลประโยชน์ทบั ซ้อน ” หมายถึง ประมวลจริ ยธรรมของ
ข้าราชการของข้าราชการ สังกัดโรงเรี ยนวาริ นชําราบ
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค (๑) (๒) แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ พนักงานราชการและลูกจ้าง
ในสังกัด โรงเรี ยนวาริ นชําราบ
“ผลประโยชน์ทบั ซ้อน” หมายถึง ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมขัดกัน
“คณะกรรมการประมวลจริ ยธรรม เกี่ยวกับการปฏิบตั ิงานผลประโยชน์ทบั ซ้อน ” หมายถึง คณะกรรมการ
จริ ยธรรมประจําโรงเรี ยนวาริ นชําราบ
ข้ อ ๒ ให้ ผูอ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวาริ นชําราบ เป็ นผูร้ ักษาการตามประมวลจริ ยธรรมนี้
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หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
มาตรฐานจริยธรรมเกีย่ วกับการปฏิบัติงานเพือ่ ป้องกันผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน
สาหรับข้ าราชการในสั งกัดโรงเรียนวารินชาราบ
ข้ อ ๓ ข้าราชการในสังกัดโรงเรี ยนวาริ นชําราบทุกคน มีหน้าที่ดาํ เนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม อํานวยความสะดวกและให้บริ การ แก่ผมู ้ าติดต่อราชการตามหลักธรรมาภิบาล โดย
จะต้องยึดมัน่ ในผลประโยชน์ส่วนรวม โดย
๓.๑ กาหนดให้ ข้าราชการทุกคนต้ องปฏิบัติดังนี้
๑) ข้าราชการในสังกัดโรงเรี ยนวาริ นชําราบ ทุกคนต้องปฏิบตั ิ
ตามประมวลจริ ยธรรมข้าราชการพลเรื อน ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๒) รายงานเรื่ องเบาะแสการทุจริ ตประพฤติมิชอบให้ผบู้ งั คับบัญชาทราบ
๓) กําหนดขอบเขตความสัมพันธ์กบั เจ้าหน้าที่รัฐ อื่นๆที่เข้ามาติดต่องานด้วย โดยตั้งอยูบ่ น
ฐานของความเป็ นทางการ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกล่าวหาการให้อภิสิทธิ์ พิเศษเฉพาะคน
๔) แจ้งข้อเท็จจริ งเกี่ยวกับผลประโยชน์ในด้านธุ รกิจทั้งในนามของตนเองและในนามของ ครอบครัว
หลีกเลี่ยงจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุ รกิจของครอบครัว
๕) ปฏิบตั ิต่อผูม้ าติดต่องานอย่างเป็ นธรรมเท่าเทียมกัน โดยปราศจากความเกรงกลัวอิทธิ พล หรื อให้
อภิสิทธิ์ แก่ผอู ้ ื่น
๖) สร้างความเข้าใจในการปฏิบตั ิตามข้อกําหนดของกฎหมายการป้ องกันการทุจริ ต และ
นโยบายต่าง ๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริ ต เพื่อเป็ นแนวทางในการปฏิบตั ิงาน
๗) ขอคําปรึ กษาผูบ้ งั คับบัญชา ผูอ้ าํ นวยการ รองผูอ้ าํ นวยการ หัวหน้างานหากมีขอ้ สงสัยในการ ปฏิบตั ิงาน
ตามหน้าที่
๘) จงรักภักดีต่อหน่วยงานและมีจิตใจห้าวหาญที่ยดึ ผลประโยชน์สูงสุ ดของหน่วยงาน
๓.๒ ห้ ามข้ าราชการทุกคนปฏิบัติในสิ่ งต่ อไปนี้
๑) รับของขวัญ ทั้งในรู ปของเงินและสิ่ งของจากผูท้ ี่มาติดต่อและ การรับของที่ระลึกในกรณี การเข้าเยีย่ มให้
มอบกับหัวหน้าหน่วยงาน
๒) ห้ามรับรางวัลจากเจ้าหน้าที่รัฐอื่นที่มาติดต่องานซึ่ งตนเองได้ทาํ ไปโดยหน้าที่
๓) ห้ามรับรางวัลจากผูใ้ ด ในการละเว้นการกระทําตามหน้าที่ของตน ซึ่งควรต้องกระทําตามหน้าที่
๔) ห้ามรับรางวัลใดๆ ที่เป็ นการแสดงหรื อการโน้มน้าวให้ละเว้นการเลือกไม่ปฏิบตั ิต่อบุคคลใดที่เกิดจาก
การทําหน้าที่ของตนเอง
๕) ห้ามกระทําโดยการจงใจหรื อตั้งใจในการแก้ไขหรื อกรอกข้อความทําให้เกิดความ ผิดพลาดของข้อความ
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ในเอกสารการทํางาน
๖) ห้ามรับเชิญงานเลี้ยงหรื อห้ามการรับเชิญไปรับประทานอาหารจากผูใ้ ดที่มาติดต่องานด้วย เพื่อป้ องกัน
การถูกกล่าวหา
๗) ห้ามรับของขวัญจากผูใ้ ดที่มาติดต่องานด้วย ไม่วา่ ด้วยเหตุผลใดหรื องานเลี้ยงสังสรรค์ ตามเทศกาล
ใดก็ตาม
๘) ห้ามเชิ ญผูใ้ ดที่มาติดต่องานด้วย เข้ามาเกี่ยวของในงานจัดเลี้ยงที่ตนดําเนิ นการอยูจ่ ากผูม้ ีอาํ นาจ
หน่วยงาน
๙) ห้ามรับจ้างหรื อรับค่าตอบแทนการจ้างงานเป็ นค่าล่วงเวลา เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบ
๑๐) ห้ามรับค่าธรรมเนียม ค่าบริ การจากผูใ้ ด จากการให้บริ การตามหน้าที่ของตนเอง
๑๑) ห้ามรับเงินค่าตอบแทน หรื อค่าชดเชยใดๆ จากผูร้ ับสัญญาที่เข้ามารับโครงการใน
๑๒) ห้ามลงทุนในธุ รกิจกับผูใ้ ด ที่ติดต่อเกี่ยวข้องงานกับตนเองอยู่
๑๓) ห้ามมีผลประโยชน์ร่วมกันกับร้านค้า เช่น เป็ นหุ น้ ส่ วนหรื อเป็ นกรรมการ เป็ นต้น ในการซื้ อของก็ซ้ื อ
จากร้านค้าที่มีส่วนได้เสี ยนี้ ในราคาแพงและคุณภาพตํ่า
๑๔) ห้ามรับค่าตอบแทน (commission) หรื อเงินส่ วนแบ่งโดยทุจริ ต (kickback) อื่นๆจากผูร้ ับสัญญาที่เกิด
จากการให้บริ การหรื อสิ่ งของใดๆ
๑๕) ห้ามรับข้อเสนอหรื อรับบริ การโดยไม่คิดเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ค่าบริ การ ในการตบ
แต่งสถานที่ จากผูใ้ ดที่ติดต่องานอยูด่ ว้ ย
๑๖) ห้ามใช้ความสัมพันธ์เอาอกเอาใจแก่ผใู ้ ดที่ติดต่องานด้วยจนเกิดเหตุอนั ควร ด้วยการ ปฏิบตั ิในเชิง
ให้อภิสิทธิ์ หรื อชอบพอเป็ นพิเศษ
๑๗) ห้ามรับค่าตัว๋ ชมฟุตบอล ภาพยนตร์ หรื ออื่นๆจากผูร้ ับสัญญาของหน่วยงาน
๑๘) ห้ามจัดประชุมอย่างเป็ นทางการหรื อเพื่อจัดการต่อรองกับผูร้ ับสัญญาในสถานที่ของ หน่วยงาน
หรื อใช้สถานที่ทาํ งานของผูร้ ับสัญญา เว้นแต่มีเหตุผลที่จาํ เป็ นต้องทําเช่นนั้น
๑๙) ห้ามไปหา เยีย่ มเยียนสถานที่ทาํ งานหรื อบ้านของผูร้ ับสัญญาที่ติดต่องานกันอยู่
๒๐) ห้ามรับเงินกูย้ มื ไม่วา่ โดยมีประกันหรื อไม่มีประกันจากผูร้ ับสัญญาที่ติดต่องานด้วย
๒๑) ห้ามไม่ให้รับจ่ายค่าใช้จ่ายส่ วนตัวใดๆจากผูร้ ับสัญญา
๒๒) ห้ามให้ผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาแทรกแซงการทํางานตามหน้าที่ในความรับผิดชอบ
๒๓) ห้ามทําลายหรื อสร้างความเสื่ อมเสี ยแก่หน่ายงาน เช่น ให้คาํ ชี้แนะแก่ผรู ้ ับสัญญา ในทางที่ตกั ตวง
๒๔) ห้ามใช้เวลาราชการไปดูแลธุ รกิจส่ วนตัว
๒๕) ห้ามใช้เวลาราชการ เครื่ องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์ เน็ตของหน่วยงานแสวงหา ประโยชน์
ส่ วนตัว ด้วยการติดต่อซื้ อ/ขายสิ นค้า
๒๖) ห้ามนําข้อมูลลับของหน่วยงานไปเปิ ดเผย เพื่อรับสิ่ งตอบแทนที่เป็ นประโยชน์ในรู ปของ เงินหรื อ
ประโยชน์อื่นใดหรื อนําข้อมูลไปเปิ ดเผยแก่ญาติหรื อพวกพ้องและแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น
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เช่น ข้อมูลการ
สอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่างๆ ข้อมูลการจัดซื้ อจัดจ้าง เป็ นต้น
๒๗) ห้ามนําทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เป็ นประโยชน์ส่วนตัวหรื อผูอ้ ื่น เช่น การนํารถยนต์ของ
ราชการไปใช้ส่วนตัว
๒๘) ห้ามเข้าเป็ นคู่สัญญากับหน่วยงาน ไม่วา่ ทางตรงหรื อทางอ้อม
๒๙) ห้ามทําหลักฐานการไปราชการเป็ นเท็จ
๓๐) ห้ามรับรองเป็ นหลักฐานซึ่ งข้อเท็จจริ งอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริ งอันเป็ นเท็จ ใน การตรวจ
รับพัสดุหรื อการจ้าง ทุกกรณี
๓๑) ห้ามหน่วยงานซื้ อของที่คุณภาพตํ่าหรื อปริ มาณตํ่า ราคาสู ง
๓๒) ห้ามหน่วยงานซื้ อของในราคาแพงกว่าปกติ หรื อแพงกว่าท้องตลาด

หมวด ๓
ส่ วนที่ ๑
กลไกและการบังคับใช้ ประมวลจริยธรรมเกีย่ วกับการปฏิบัติงานเพือ่ ป้องกันผลประโยชน์ ทบั ซ้ อน
ข้ อ ๔ ให้ผอู ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวาริ นชําราบ มีหน้าที่ควบคุม กํากับให้มี การปฏิบตั ิ
ตามประมวลจริ ยธรรมนี้อย่างทัว่ ถึงและจริ งจัง โดยมีอาํ นาจหน้าที่ ดังนี้
๑) ประชุม สัมมนา เพื่อให้ความรู ้เรื่ องการป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนแก่ขา้ ราชการ
๒) ปรับปรุ งขั้นตอนการปฏิบตั ิงานหรื อระเบียบ เพื่อป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๓) ดําเนิ นการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่ งเสริ ม ยกย่องข้าราชการที่เป็ นแบบอย่างที่ดีแลติดตาม สอดส่ อง
การปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้อย่างสมํ่าเสมอ
๔) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่ งปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้ มิให้ถูกกลัน่ แกล้งหรื อถูก
ใช้อาํ นาจโดยไม่เป็ นธรรม อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน การตั้งกรรมการ
สอบสวนวินยั หรื อกระทบต่อสิ ทธิ หน้าที่ของข้าราชการผูน้ ้ นั เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริ ยธรรมแล้ว
๕) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
ข้ อ ๕ ให้ผอู้ าํ นวยการโรงเรี ยนวาริ นชําราบ แต่งตั้งคณะกรรมการจริ ยธรรมขึ้นเพื่อควบคุม กํากับ ให้มีการ
ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้ คณะกรรมการประมวลจริ ยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบตั ิเพื่อป้ องกัน
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน ประกอบด้วย
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๑) รองผูอ้ าํ นวยการกลุ่มอํานวยการโรงเรี ยนวาริ นชําราบ กํากับ ดูแล งานบุคลากร เป็ นประธานกรรมการ
๒) หัวหน้ากลุ่มงานอํานวยการ เป็ นกรรมการ
๓) หัวหน้างานบุคลากร เป็ นกรรมการ/เลขานุการ
กรรมการประมวลจริ ยธรรมเกี่ยวกับการป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนต้องไม่เคยถูกลงโทษทาง วินยั มาก่อน
ข้ อ ๖ คณะกรรรมการประมวลจริ ยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบตั ิเพื่อป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนมีอาํ นาจ หน้าที่
ดังนี้
๑) ควบคุม กํากับ ส่ งเสริ มและให้คาํ แนะนําในการใช้บงั คับประมวลจริ ยธรรม เกี่ยวกับการป้ องกัน
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๒) สอดส่ องดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้ ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยหรื อมีขอ้ ร้องเรี ยน ว่ามี
การฝ่ าฝื นประมวลจริ ยธรรมเกี่ยวกับการป้ องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน ให้ส่งเรื่ องให้ผอู ้ าํ นวยการโรงเรี ยนวา
ริ นชําราบ เพื่อปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้ โดยเร็ ว
๓) ให้คณะกรรมการจริ ยธรรมหรื อผูท้ ี่คณะกรรมการจริ ยธรรมมอบหมายมีอาํ นาจหน้าที่ ขอให้
กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรื อห้างหุ ้นส่ วน บริ ษทั ชี้แจง
ข้อเท็จจริ ง ส่ งเอกสาร และหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่ งผูแ้ ทนหรื อบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรื อให้ถอ้ ยคําเกี่ยวกับ
เรื่ องที่สอบสวน
๔) คุม้ ครองข้าราชการซึ่ งปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้ อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผบู ้ งั คับบัญชา ใช้
อํานาจ โดยไม่เป็ นธรรมต่อข้าราชการผูน้ ้ นั

