
 
 
 
 

ประมวลจริยธรรมเกีย่วกบัการปฏิบัติงานเพือ่ป้องกนัผลประโยชน์ทับซ้อน 

                                   ของข้าราชการ 
ส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

พ.ศ. ๒๕๖๒ 
__________________ 

 
 ประมวลจริยธรรมเก่ียวกบัการปฏิบติังานเพื่อป้องกนัผลประโยชน์ทบัซอ้นน้ี จดัท าข้ึนโดยมีวตัถุประสงค ์   
ดงัจะกล่าวต่อไปน้ี 

 ๑.  เป็นเครื่องมือก ำกับควำมประพฤติของข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง ที่สร้ำงควำม
โปร่งใส มีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนและเป็นสำกล 
  ๒.  ยึดถือเป็นหลักกำรและแนวทำงปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอของข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร 
ลูกจ้ำง เพ่ือให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมหลักคุณธรรมจริยธรรม มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
  ๓.  ให้เกิดรูปแบบกำรปฏิบัติงำนอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมควำมน่ำเชื่อถือ เกิดควำมมั่นใจแก่
ผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  ๔.  ท ำให้เกิดพันธะผูกพันระหว่ำงหน่วยงำนและข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง สร้ำง
ระบบควำมรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน่วยงำน ต่อผู้บังคับบัญชำ ต่อประชำชน และต่อสังคม ตำมล ำดับ 
  ๕.  ป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ และควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 

ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่ำนิยมร่วมของหน่วยงำนและข้ำรำชกำรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทำง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ ดังนี้ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
ข้อ ๑  ในประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ 

                    “ ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”     หมำยถึง     
ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรสังกดัส านกังานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

 “ข้ำรำชกำร” หมำยถึง ข้ำรำชกำรครแูละบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมมำตรำ ๓๘ ค (๑) (๒)  
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗  พนักงำนรำชกำร   และ
ลูกจ้ำง สังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น  เขต ๑ 
  “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมำยถึง ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมขัดกัน 
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  “คณะกรรมกำรประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนผลประโยชน์ทับซ้อน” หมำยถึง 
คณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๑  

     ข้อ ๒  ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น  เขต ๑ เป็นผู้รักษำกำร
ตำมประมวลจริยธรรมนี้ 

หมวด ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 
มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ส าหรับข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

ข้อ ๓  ข้ำรำชกำรสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๑ ทุกคน มีหน้ำที่
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย  เพ่ือรักษำประโยชน์ส่วนรวม อ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรแก่ผู้มำ
ติดต่อรำชกำรตำมหลักธรรมำภิบำล โดยจะต้องยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวม โดย  

       ๓.๑ ก าหนดให้ข้าราชการทุกคนต้องปฏิบัติดังนี ้

  ๑)  ข้ำรำชกำรสังกัดส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๑ ทุกคน
ต้องปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรพลเรือน ตำมรำชกิจจำนุเบกษำ ลงวันที่ ๕ พฤศจิกำยน ๒๕๕๒ 
  ๒)  รำยงำนเรื่องเบำะแสกำรทุจริตประพฤติมิชอบให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 
              ๓)  ก ำหนดขอบเขตควำมสัมพันธ์กับเจ้ำหน้ำที่รัฐอ่ืนๆ ที่เข้ำมำติดต่องำนด้วย  โดยตั้งอยู่
บนฐำนของควำมเป็นกลำง เพ่ือหลีกเลี่ยงกำรถูกกล่ำวหำกำรให้อภิสิทธิ์พิเศษเฉพำะคน 
  ๔)  แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลประโยชน์ในด้ำนธุรกิจทั้งในนำมของตนเองและในนำมของ
ครอบครัว หลีกเลี่ยงจำกกำรเข้ำไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจของครอบครัว 
  ๕)  ปฏิบัติต่อผู้มำติดต่องำนอย่ำงเป็นธรรมเท่ำเทียมกัน   โดยปรำศจำกควำมเกรงกลัว
อิทธิพลหรือให้อภิสิทธิแก่ผู้อ่ืน 
  ๖)  สร้ำงควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยกำรป้องกันกำรทุจริต และ
นโยบำยต่ำง ๆ ของหน่วยงำนที่เก่ียวข้องกับกำรทุจริต เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 
  ๗)  ขอค ำปรึกษำผู้บังคับบัญชำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม หัวหน้ำงำนหำกมีข้อสงสัยในกำร
ปฏิบัติงำนตำมหน้ำที่ 
  ๘)  จงรักภักดีต่อหน่วยงำนและมีจิตใจห้ำวหำญที่ยึดผลประโยชน์สูงสุดของหน่วยงำน 

   ๓.๒ ห้ามข้าราชการทุกคนปฏิบัติในสิ่งต่อไปนี้  
๑)  รับของขวัญ ทั้งในรูปของเงินและสิ่งของจำกผู้ที่มำติดต่อและกำรรับของที่ระลึกใน 

กรณีกำรเข้ำเยี่ยม ให้มอบกับหัวหน้ำหน่วยงำน 
  ๒)  ห้ำมรับรำงวัลจำกเจ้ำหน้ำที่รัฐอื่น ที่มำติดต่องำนซึ่งตนเองได้ท ำไปโดยหน้ำที่ 
  ๓)  ห้ำมรับรำงวัลจำกผู้ใด ในกำรละเว้นกำรกระท ำตำมหน้ำที่ของตน  ซึ่งควรต้องกระท ำ
ตำมหน้ำที่ 

๔)  ห้ำมรับรำงวัลใด ๆ  ที่เป็นกำรแสดงหรือกำรโน้มน้ำวให้ละเว้นกำรเลือกไม่ปฏิบัติต่อ
บุคคลใดที่เกิดจำกกำรท ำหน้ำที่ของตนเอง 
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๕)  ห้ำมกระท ำโดยกำรจงใจหรือตั้งใจในกำรแก้ไขหรือกรอกข้อควำมท ำให้เกิดควำม

ผิดพลำดของข้อควำมในเอกสำรกำรท ำงำน 
๖)  ห้ำมรับเชิญงำนเลี้ยงหรือห้ำมกำรรับเชิญไปรับประทำนอำหำรจำกผู้ใดที่มำติดต่องำน

ด้วย  เพ่ือป้องกันกำรถูกกล่ำวหำ 
๗)  ห้ำมรับของขวัญจำกผู้ใดที่มำติดต่องำนด้วย ไม่ว่ำด้วยเหตุผลใดหรืองำนเลี้ยงสังสรรค์

ตำมเทศกำลใดก็ตำม 
๘)  หำ้มเชิญผู้ใดที่มำติดต่องำนด้วย เข้ำมำเกี่ยวของในงำนจัดเลี้ยงที่ตนด ำเนินกำรอยู่ 
๙)  ห้ำมรับจ้ำงหรือรับค่ำตอบแทนกำรจ้ำงงำนเป็นค่ำล่วงเวลำ เว้นแต่ได้รับควำมเห็นชอบ

จำกผู้มีอ ำนำจ 
๑๐)  ห้ำมรับค่ำธรรมเนียม  ค่ำบริกำรจำกผู้ใด จำกกำรให้บริกำรตำมหน้ำที่ของตนเอง 
๑๑)  ห้ำมรับเงินค่ำตอบแทน หรือค่ำชดเชยใดๆ จำกผู้รับสัญญำที่เข้ำมำรับโครงกำรใน

หน่วยงำน 
๑๒)  ห้ำมลงทุนในธุรกิจกับผู้ใด ที่ติดต่อเกี่ยวข้องงำนกับตนเองอยู่ 
๑๓)  ห้ำมมีผลประโยชน์ร่วมกันกับร้ำนค้ำ เช่น เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมกำร เป็นต้น  

และในกำรซื้อสินค้ำก็ซ้ือจำกร้ำนค้ำที่มีส่วนได้เสียนี้ ในรำคำแพงและคุณภำพต่ ำ 
๑๔)  ห้ำมรับค่ำตอบแทน (commission)  หรือเงินส่วนแบ่งโดยทุจริต  (kickback)   

อ่ืนๆ จำกผู้รับสัญญำที่เกิดจำกกำรให้บริกำรหรือสิ่งของใดๆ 
๑๕)  ห้ำมรับข้อเสนอหรือรับบริกำรโดยไม่คิดเงิน เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง  ค่ำบริกำร

ในกำรตบแต่งสถำนที่ จำกผู้ใดที่ติดต่องำนอยู่ด้วย 
๑๖)  ห้ำมใช้ควำมสัมพันธ์เอำอกเอำใจแก่ผู้ใดที่ติดต่องำนด้วยจนเกิดเหตุอันควร ด้วยกำร

ปฏิบัติในเชิงให้อภิสิทธิหรือชอบพอเป็นพิเศษ 
๑๗)  ห้ำมรับค่ำตั๋วชมฟุตบอล ภำพยนตร์ หรืออ่ืน ๆ จำกผู้รับสัญญำของหน่วยงำน  
๑๘)  ห้ำมจัดประชุมอย่ำงเป็นทำงกำรหรือเพ่ือจัดกำรต่อรองกับผู้รับสัญญำในสถำนที่ของ

หน่วยงำน  หรือใช้สถำนที่ท ำงำนของผู้รับสัญญำ เว้นแต่มีเหตุผลที่จ ำเป็นต้องท ำเช่นนั้น 
๑๙)  ห้ำมไปหำ เยี่ยมเยียนสถำนที่ท ำงำนหรือบ้ำนของผู้รับสัญญำที่ติดต่องำนกันอยู่ 
๒๐)  ห้ำมรับเงินกู้ยืมไม่ว่ำโดยมีประกันหรือไม่มีประกันจำกผู้รับสัญญำที่ติดต่องำนด้วย 
๒๑)  ห้ำมไม่ให้รบัจ่ำยค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวใด ๆ จำกผู้รับสัญญำ 
๒๓)  ห้ำมให้ผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ำมำแทรกแซงกำรท ำงำนตำมหน้ำที่ในควำมรับผิดชอบ 
๒๔)  ห้ำมท ำลำยหรือสร้ำงควำมเสื่อมเสียแก่หน่ำยงำน  เช่น   ให้ค ำชี้แนะแก่ผู้รับสัญญำ

ในทำงท่ีตักตวงประโยชน์หรือชี้แนะช่องโหว่ในสัญญำให้ผู้รับสัญญำ ทั้งนี ้ไม่ว่ำจะได้รับรำงวัลตอบแทนหรือ
ไม่ได้รำงวัลตอบแทนก็ตำม 

๒๕)  ห้ำมใช้เวลำรำชกำรไปดูแลธุรกิจส่วนตัว 
๒๖)  ห้ำมใช้เวลำรำชกำร เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงำน

แสวงหำประโยชน์ส่วนตัว ด้วยกำรติดต่อซื้อ/ขำยสินค้ำ 
๒๗)  ห้ำมน ำข้อมูลลับของหน่วยงำนไปเปิดเผย เพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูป

ของเงินหรือประโยชน์อื่นใดหรือน ำข้อมูลไปเปิดเผยแก่ญำติหรือพวกพ้องและแสวงหำประโยชน์จากขอ้มูล
เหล่ำนั้น เช่น ข้อมูลกำรสอบบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่งต่ำง ๆ ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นต้น 
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๒๘)  ห้ำมน ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น กำรน ำ

รถยนต์ของรำชกำรไปใช้ส่วนตัว 
๒๙)  ห้ำมเข้ำเป็นคู่สัญญำกับหน่วยงำน ไม่ว่ำทำงตรงหรือทำงอ้อม 
๓๐)  ห้ำมท ำหลักฐำนกำรไปรำชกำรเป็นเท็จ 
๓๑)  ห้ำมรับรองเป็นหลักฐำนซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสำรนั้นมุ่งพิสูจน์ควำมจริงอันเป็นเท็จ 

ในกำรตรวจรับพัสดุหรือกำรจ้ำง ทุกกรณี 
  ๓๒)  ห้ำมหน่วยงำนซื้อของที่คุณภำพต่ ำหรือปริมำณต่ ำ รำคำสูง 
  ๓๓)  ห้ำมหน่วยงำนซื้อของในรำคำแพงกว่ำปกติ หรือแพงกว่ำท้องตลำด 
 

หมวด ๓ 
ส่วนที่ ๑ 

กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ข้อ ๔ ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น เขต ๑ มีหน้ำที่ควบคุม 
ก ำกับให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงทัว่ถึงและจริงจัง โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

๑) ประชุม สัมมนำ เพื่อให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ข้ำรำชกำร 
๒) ปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓) ด ำเนินกำรเผยแพร่  ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้ำรำชกำรที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีและติดตำม 

สอดส่องกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงสม่ ำเสมอ 
  ๔)  ให้ควำมช่วยเหลือและดูแลข้ำรำชกำรซึ่งปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้  มิให้          
ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ ำนำจโดยไม่เป็นธรรม อันมีผลกระทบต่อกำรแต่งตั้ง โยกย้ำย เลื่อนขั้นเงินเดือน 
กำรตั้งกรรมกำรสอบสวนวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้ำที่ของข้ำรำชกำรผู้นั้น เว้นแต่จะได้รับควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรจริยธรรมแล้ว 
  ๕)  เรื่องอ่ืน ๆ ตำมท่ีเห็นสมควร 
         ข้อ ๕ ให้ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น  เขต ๑  แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจริยธรรมขึ้น เพ่ือควบคุม ก ำกับ ให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมกำรจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย 
๑.  นำยภูมิพัทธ  เรืองแหล่        ผอ.สพป.ขก.๑                         ประธำนกรรมกำร 
๒.  นำยศิริกุล    นำมศิริ          รองผอ.สปพ.ขก.๑                 รองประธำนกรรมกำร 
๓.  นำยวิเศษ     พลอำจทัน      รองผอ.สปพ.ขก.๑                               กรรมกำร  
๔.  นำยสัมฤทธิ์   กำงเพ็ง         ผู้ทรงคุณวุฒิ (ก.ต.ป.น.)                         กรรมกำร 
๕.  น.ส.อัจฉรำ   สำกะจำย       ผู้แทน กศจ.ขอนแก่น                            กรรมกำร 
๖.  นำยยุทธศำสตร์  กงเพชร     ผู้แทน อกศจ.ขอนแก่น                          กรรมกำร 
๗.  นำยบุญเรียน  จันทรเสนำ    นิติกรช ำนำญกำรพิเศษ                          กรรมกำร 
๘.  นำงวิไลวรรณ  รักสนิท      ปฏิบตัิหน้ำที่ ผอ.หน่วยตรวจสอบภำยใน กรรมกำรและเลขำนุกำร 

     ๙.  นำงจรรยำ     ส ำเริง         นักวิชำกำรตรวจสอบภำยใน ชก.  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร   
   

 



- ๕ - 

กรรมกำรประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้องไม่เคยถูกลงโทษทำง
วินัยมำก่อน 

        ข้อ ๖  คณะกรรรมกำรประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มี 
อ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

 ๑) ควบคุม ก ำกับ ส่งเสริมและให้ค ำแนะน ำในกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำร
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน              

   ๒) สอดส่องดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้       ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อ
ร้องเรียนว่ำมีกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน            ให้ส่งเรื่องให้
ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนเขตพ้ืนที่กำรศึกษำประถมศึกษำขอนแก่น  เขต ๑ เพ่ือปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม
นี้โดยเร็ว  

๓)  ให้คณะกรรมกำรจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมกำรจริยธรรมมอบหมำยมีอ ำนำจหน้ำที่ 
ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ หรือห้ำงหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจง
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสำรและหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มำชี้แจงหรือให้ถ้อยค ำเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีสอบสวน 

๔) คุ้มครองข้ำรำชกำรซึ่งปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงตรงไปตรงมำ  มิให้
ผู้บังคับบัญชำใช้อ ำนำจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้ำรำชกำรผู้นั้น 

กำรประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองมำ 
ใช้บังคับ 

ส่วนที่ ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ข้อ ๗  กำรฝ่ำฝืนมำตรฐำนจริยธรรมของประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพื่อป้องกัน 

ผลประโยชน์ทับซ้อนตำมควำมในหมวด ๒  เป็นควำมผิดวินัยตำมกฎหมำยว่ำด้วย   พระรำชบัญญัติระเบียบ
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร 
พ.ศ. ๒๕๔๗    หรือระเบียบกระทรวงกำรคลังว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร  พ.ศ. ๒๕๓๗        ให้
ผู้บังคับบัญชำ พิจำรณำด ำเนินกำรทำงวินัย ตำมควรแก่กรณ ี
  

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


