
 
 

 
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกบัการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ 

                                    โรงเรียนวัดหนัง   สพป.กรุงเทพมหานคร 
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

…………………………………………………………….. 
 ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จัดทําขึ้นโดยมีวัตถุประสงค ์    
ดังจะกล่าวต่อไปนี้ 
 ๑.  เป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ที่สร้างความโปร่งใส มี
มาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  ๒.  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๓.  ให้เกิดรูปแบบการปฏิบัติงานอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  ๔.  ทําให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างหน่วยงานและข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สร้างระบบความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลําดับ 
  ๕.  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมของหน่ายงานและข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
ข้อ ๑  ในประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ 

“ ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน”  หมายถึง ประมวลจริยธรรม 
ของข้าราชการของข้าราชการ  โรงเรียนวัดหนัง สพป.กรุงเทพมหานคร  

 “ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ค (๑) (๒)  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ พนักงานราชการ และลูกจ้างใน
โรงเรียนวัดหนัง สพป.กรุงเทพมหานคร      
   “ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมขัดกัน 
 

 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

  “คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง 
คณะกรรมการจริยธรรมใน โรงเรียนวัดหนัง สพป.กรุงเทพมหานคร 

ข้อ ๒ ให้ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนัง เป็นผู้รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ส าหรับข้าราชการในโรงเรียนวัดหนัง สพป.กรุงเทพมหานคร 

 
ข้อ ๓  ข้าราชการ พนักงานราชการและลูกจ้างในโรงเรียนวัดหนัง สพป.กรุงเทพมหานครทุกคน    มีหน้าที่

ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ผู้มาติดต่อ
ราชการตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวม  โดย  

๓.๑ ก าหนดใหบุ้คลากรทุกคนต้องปฏิบัติดังนี้ 
  ๑)  บุคลากรทุกคนในโรงเรียนวัดหนัง สพป.กรุงเทพมหานคร ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ข้าราชการพลเรือน ตามราชกิจจานุเบกษา  ลงวันที่  ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒  
  ๒)  รายงานเรื่องเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบให้ผู้อํานวยการโรงเรียนทราบ 
   ๓)  กําหนดขอบเขตความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐอ่ืนๆที่เข้ามาติดต่องานด้วย โดยตั้งอยู่บนฐาน
ของความเป็นทางการ เพ่ือหลีกเลี่ยงการถูกกล่าวหาการให้อภิสิทธิ์พิเศษเฉพาะคน 
  ๔)  แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลประโยชน์ในด้านธุรกิจทั้งในนามของตนเองและในนามของ
ครอบครัว หลีกเลี่ยงจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจของครอบครัว 
  ๕)  ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่องานอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน โดยปราศจากความเกรงกลัวอิทธิพลหรือ
ให้อภิสิทธิ์แก่ผู้อื่น 
  ๖)  สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามข้อกําหนดของกฎหมายการป้องกันการทุจริต และนโยบาย
ต่างๆ ของหนว่ยงานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต เพ่ือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 
  ๗)  ขอคําปรึกษาผู้อํานวยการโรงเรียนและ หัวหน้างานหากมีข้อสงสัยในการปฏิบัติงานตามหน้าที ่
  ๘)  จงรักภักดีต่อหน่วยงานและมีจิตใจห้าวหาญที่ยึดผลประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน 

 
 ๓.๒ ห้ามพนักงานและบุคลากรในโรงเรียนทุกคนปฏิบัติในสิ่งต่อไปนี้  

๑)  รับของขวัญ ทั้งในรูปของเงินและสิ่งของจากผู้ที่มาติดต่อและการรับของที่ระลึกใน 
กรณีการเข้าเยี่ยม ให้มอบกับผู้อํานวยการโรงเรียน 
  ๒)  ห้ามรับรางวัลจากเจ้าหน้าที่รัฐอ่ืน ที่มาติดต่องานซึ่งตนเองได้ทําไปโดยหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 
 



๓ 
  ๓)  ห้ามรับรางวัลจากผู้ใด ในการละเว้นการกระทําตามหน้าที่ของตน  ซึ่งควรต้องกระทําตาม
หน้าที่ 

๔)  ห้ามรับรางวัลใดๆ  ที่เป็นการแสดงหรือการโน้มน้าวให้ละเว้นการเลือกไม่ปฏิบัติต่อบุคคลใดที่
เกิดจากการทําหน้าที่ของตนเอง 

๕)  ห้ามกระทําโดยการจงใจหรือตั้งใจในการแก้ไข หรือกรอกข้อความทําให้เกิดความผิดพลาดของ
ข้อความในเอกสารการทํางาน 

๖)  ห้ามรับเชิญงานเลี้ยง หรือห้ามการรับเชิญไปรับประทานอาหารจากผู้ใดที่มาติดต่อ  งานด้วย  
เพ่ือป้องกันการถูกกล่าวหา 

๗)  ห้ามรับของขวัญจากผู้ใดที่มาติดต่องานด้วย ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดหรืองานเลี้ยงสังสรรค์ตาม
เทศกาลใดก็ตาม 

๘)  หา้มเชิญผู้ใดที่มาติดต่องานด้วย เข้ามาเกี่ยวของในงานจัดเลี้ยงที่ตนดําเนินการอยู่ 
๙)  ห้ามรับจ้างหรือรับค่าตอบแทนการจ้างงานเป็นค่าล่วงเวลา เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากผู้มี

อํานาจ 
๑๐)  ห้ามรับค่าธรรมเนียม  ค่าบริการจากผู้ใด จากการให้บริการตามหน้าที่ของตนเอง 
๑๑)  ห้ามรับเงินค่าตอบแทน หรือค่าชดเชยใดๆ จากผู้รับสัญญาที่เข้ามารับโครงการ      ใน

หน่วยงาน 
๑๒)  ห้ามลงทุนในธุรกิจกับผู้ใด ที่ติดต่อเกี่ยวข้องงานกับตนเองอยู่ 
๑๓)  ห้ามมีผลประโยชน์ร่วมกันกับร้านค้า เช่น เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการ  เป็นต้น   ในการ

ซื้อของก็ซื้อจากร้านค้าที่มีส่วนได้เสียนี้ ในราคาแพงและคุณภาพต่ํา 
๑๔)  ห้ามรับค่าตอบแทน (commission)  หรือเงินส่วนแบ่งโดยทุจริต  (kickback)   อ่ืนๆ จาก

ผู้รับสัญญาที่เกิดจากการให้บริการหรือสิ่งของใดๆ 
๑๕)  ห้ามรับข้อเสนอหรือรับบริการโดยไม่คิดเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  ค่าบริการในการ

ตบแต่งสถานที่ จากผู้ใดที่ติดต่องานอยู่ด้วย 
๑๖)  ห้ามใช้ความสัมพันธ์เอาอกเอาใจแก่ผู้ใดที่ติดต่องานด้วยจนเกิดเหตุอันควร ด้วยการปฏิบัติ

ในเชิงให้อภิสิทธิ์หรือชอบพอเป็นพิเศษ 
๑๗)  ห้ามรับค่าตั๋วชมฟุตบอล ภาพยนตร์หรืออ่ืนๆจากผู้รับสัญญาของหน่วยงาน  
๑๘)  ห้ามจัดประชุมอย่างเป็นทางการหรือเพ่ือจัดการต่อรองกับผู้รับสัญญาในสถานที่ของ

หน่วยงาน  หรือใช้สถานที่ทํางานของผู้รับสัญญา เว้นแต่มีเหตุผลที่จําเป็นต้องทําเช่นนั้น 
๑๙)  ห้ามไปหา เยี่ยมเยียนสถานที่ทํางานหรือบ้านของผู้รับสัญญาที่ติดต่องานกันอยู่ 
๒๐)  ห้ามรับเงินกู้ยืมไม่ว่าโดยมีประกันหรือไม่มีประกันจากผู้รับสัญญาที่ติดต่องานด้วย 
๒๑)  ห้ามไม่ให้รบัจ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวใดๆจากผู้รับสัญญา 
๒๓)  ห้ามให้ผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาแทรกแซงการทํางานตามหน้าที่ในความรับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 



๔ 
 

๒๔)  ห้ามทําลายหรือสร้างความเสื่อมเสียแก่หน่ายงาน เช่น ให้คําชี้แนะแก่ผู้รับสัญญาในทางที่ตัก
ตวงประโยชน์หรือชี้แนะช่องโหว่ในสัญญาให้ผู้รับสัญญา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้รับรางวัลตอบแทนหรือไม่ได้รางวัลตอบ
แทนก็ตาม 

๒๕)  ห้ามใช้เวลาราชการไปดูแลธุรกิจส่วนตัว 
๒๖)  ห้ามใช้เวลาราชการ เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงานแสวงหา

ประโยชน์ส่วนตัว ด้วยการติดต่อซื้อ/ขายสินค้า 
๒๗)  ห้ามนําข้อมูลลับของหน่วยงานไปเปิดเผย เพ่ือรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูปของเงิน

หรือประโยชน์อ่ืนใดหรือนําข้อมูลไปเปิดเผยแก่ญาติหรือพวกพ้องและแสวงหาประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น เช่น 
ข้อมูลการสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตําแหน่งต่างๆ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น 

๒๘)  ห้ามนําทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อ่ืน เช่น การนํารถยนต์
ของราชการไปใช้ส่วนตัว 

๒๙)  ห้ามเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 
๓๐)  ห้ามทําหลักฐานการไปราชการเป็นเท็จ 
๓๑)  ห้ามรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จ ในการ

ตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ทุกกรณ ี
  ๓๒)  ห้ามหน่วยงานซื้อของที่คุณภาพต่ําหรือปริมาณต่ํา ราคาสูง 
  ๓๓)  ห้ามหน่วยงานซื้อของในราคาแพงกว่าปกติ หรือแพงกว่าท้องตลาด 
 

หมวด ๓ 
ส่วนที่ ๑ 

กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
 

ข้อ ๔ ให้ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนัง สพป.กรุงเทพมหานคร มีหน้าที่ควบคุม กํากับให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและจริงจัง โดยมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑) ประชุม สัมมนา เพ่ือให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ข้าราชการ 
๒) ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบ เพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
๓) ดําเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตาม 

สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ําเสมอ 
๔) ให้ความช่วยเหลือ  และดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้               มิให้ถูก

กลั่นแกล้งหรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น
เงินเดือน การตั้งกรรมการสอบสวนวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น เว้นแต่
จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

 
 
 
 
 
 



๕ 
 

  ๕)  อ่ืนๆตามที่เห็นสมควร 
 
         ข้อ ๕ ให้ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนัง สพป.กรุงเทพมหานคร แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อ
ควบคุม กํากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
ประกอบด้วย 

๑) ผู้อํานวยการโรงเรียนวัดหนัง สพป.กรุงเทพมหานคร  เป็นประธานกรรมการ 
๒) หัวหน้างานบริหารทั่วไป           เป็นกรรมการ 
๓) หัวหน้างานงบประมาณ                   เป็นกรรมการ 
๔) หัวหน้างานวิชาการ   เป็นกรรมการ 
๕) หัวหน้างานฝ่ายแผน   เป็นกรรมการ 
๖) หัวหน้างานบุคลากร   เป็นกรรมการ/เลขานุการ 

กรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้องไม่เคยถูกลงโทษ   ทางวินัย
มาก่อน 

ข้อ ๖  คณะกรรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพ่ือป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน          
มีอํานาจหน้าที่ ดังนี้ 

 ๑) ควบคุม กํากับ ส่งเสริมและให้คําแนะนําในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน              

   ๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามี
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ส่งเรื่องให้ผู้อํานวยการโรงเรียน เพ่ือปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเร็ว  

๓)  ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหน้าที่ ขอให้
กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่ง
เอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคําเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้
อํานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง      
มาใช้บังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖ 
ส่วนที่ ๒ 

ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ข้อ ๗     การฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมของประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพ่ือป้องกัน 
ผลประโยชน์ทับซ้อนตามความในหมวด ๒  เป็นความผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ. 
๒๕๔๗ หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจําของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗       ให้ผู้อํานวยการ
โรงเรียนพิจารณาดําเนินการทางวินัย ตามควรแก่กรณี 
  

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


