
 
 
  
 

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
วาดวย ประมวลจริยธรรมของขาราชการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของขาราชการ 

สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 พ.ศ. ๒๕๕9 
 

************** 
 

  ประมวลจริยธรรมนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนนี้ จัดทําขึ้น    
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ และลูกจางสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
เปนสากล 

  ๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอของขาราชการ พนักงานราชการ 
ลูกจาง และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ๓. ทําใหเกิดรูปแบบการปฏิบัติอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจ 
แกผูรับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

  ๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางหนวยงานและขาราชการ พนักงานราชการ ลูกจาง ใหใช
อํานาจในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบตอตนเอง ตอผูบังคับบัญชาหรือผูใตบังคับบัญชาตอหนวยงาน 
ตอประชาชน และตอสังคม ตามลําดับ 

  ๕ . ป องกันการแสวงหาประโยชน โดยมิชอบ และความขัดแย งทางผลประโยชน 
ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

 

  ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับหนวยงานและขาราชการทุกคน พึงยึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

  ขอ ๑  ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 นี้ เรียกวา 
“ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 วาดวยประมวลจริยธรรมของ
ขาราชการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของขาราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
มหาสารคาม เขต 3 พ.ศ. ๒๕๕9” 
   ขอ ๒  ในประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 วาดวย 
ประมวลจริยธรรมของขาราชการเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนของขาราชการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 พ.ศ. ๒๕๕9 นี ้

“ประมวลจริยธรรมเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของ
ขาราชการสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

    



 ๒
 

“ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ พนักงานราชการ และลูกจาง ในสังกัด
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3  

 “ผลประโยชนทับซอน” หมายถึง สถานการณหรือการกระทําของบุคคล (ไมวาจะเปน
นักการเมืองขาราชการ พนักงานบริษัท ผูบริหาร) มีผลประโยชนสวนตนเขามาเกี่ยวของ จนสงผลกระทบตอ
การตัดสินใจหรือการปฏิบัติหนาที่ในตําแหนงนั้น การกระทําดังกลาวอาจเกิดขึ้นโดยรูตัวหรือไมรูตัว ทั้งเจตนา
หรือไมเจตนาหรือบางเรื่องเปนการปฏิบัติสืบตอกันมา จนไมเห็นวาจะเปนสิ่งผิดแตอยางใด พฤติกรรมเหลานี้
เปนการกระทําความผิดทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ ที่ตองคํานึงถึงผลประโยชนสาธารณะ (ประโยชน
ของสวนรวม) แตกลับตัดสินใจปฏิบัติหนาที่โดยคํานึงถึงประโยชน ของตนเองหรือพวกพอง 

  “คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน” 
หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

  ขอ ๓ ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เปน    
ผูรักษาการตามประกาศประมวลจริยธรรมนี้ 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนสําหรับขาราชการใน
สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 

ขอ ๔ ขาราชการในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3    
ทุกคน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาผลประโยชนสวนรวม อํานวยความสะดวกและ
ใหบริการแกผูมาติดตอราชการตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในผลประโยชนสวนรวม โดย 

    ๔.๑ กําหนดใหขาราชการทุกคนตองปฏิบัติดังนี้  
    ๑) ขาราชการในสังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม    
เขต 3 ทุกคน ตองปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการพลเรือน ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๕๒ 
    ๒) รายงานเรื่องเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบใหผูบังคับบัญชาทราบ 
   ๓) กําหนดขอบเขตความสัมพันธกับเจาหนาที่รัฐอื่นๆ ที่เขามาติดตองานดวย โดย
ตั้งอยูบนฐานของความเปนทางการ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกลาวหาการใหอภิสิทธิ์พิเศษเฉพาะคน 
    ๔) แจงขอเท็จจริงเกี่ยวกับผลประโยชนในดานธุรกิจทั้งในนามของตนเองและ      
ในนามของครอบครัว หลีกเลี่ยงจากการเขาไปเกี่ยวของกับธุรกิจของครอบครัว 
    ๕) ปฏิบัติตอผูมาติดตองานอยางเปนธรรม เทาเทียมกัน โดยปราศจากความเกรง
กลัวอิทธิพลหรือใหอภิสิทธิ์แกผูอื่น 

๖) การสรางความเขาใจในการปฏิบัติตามขอกําหนดของกฎหมายการปองกันการ
ทุจริต และนโยบายตางๆ ของหนวยงานที่เกี่ยวของ กับการทุจริต เพื่อเปนแนวทางในการปฏิบัติงาน 

๗) ขอคําปรึกษาผูบังคับบัญชา ผูอํานวยการกลุม หัวหนางาน หากมีขอสงสัยในการ
ปฏิบัติงานตามหนาที่ 

๘) จงรักภักดีตอหนวยงานและมีจิตใจหาวหาญที่ยึดประโยชนสูงสุดของหนวยงาน 
 



 ๓
    
   ๔.๒ หามขาราชการทุกคนปฏิบัติในสิ่งตอไปนี้ 

1) รับของขวัญทั้งในรูปของเงินและสิ่งของจากผูมาติดตอ และการรับของที่ระลึก 
ในกรณีการเขาเยี่ยม ใหมอบกับหัวหนาหนวยงาน 

2) หามรับรางวัลจากเจาหนาที่รัฐอื่น ที่มาติดตองานซึ่งตนเองไดทําไปโดยหนาที ่
3) หามรับรางวัลจากผูใด ในการละเวนการกระทําตามหนาที่ของตน ซึ่งควรตอง 

กระทําตามหนาที่ 
4) หามรับรางวัลใดๆ ที่เปนการแสดงหรือการโนมนาวใหละเวนการเลือกไมปฏิบัติ 

ตอบุคคลใดที่เกิดจากการกระทําหนาที่ของตนเอง 
5) หามกระทําโดยการจงใจหรือตั้งใจในการแกไขหรือกรอกขอความทําใหเกิด

ความผิดพลาดของขอความในเอกสารการทํางาน 
6) หามรับเชิญงานเลี้ยงหรือหามการรับเชิญไปรับประทานอาหารจากผูที่มาติดตอ

งานดวย เพื่อปองกันการถูกกลาวหา 
7) หามรับของขวัญจากผูใดที่มาติดตองานดวย ไมวาดวยเหตุผลใดหรืองานเลี้ยง

สังสรรคตามเทศกาลใดก็ตาม 
8) หามเชิญผูใดที่มาติดตองานดวย เขามาเกี่ยวของในงานจัดเลี้ยงที่ตนดําเนินการ

อยู 
9) พนักงานราชการ ลูกจางหามรับจางหรือรับคาตอบแทนการจางงานเปนคา

ลวงเวลา เวนแตไดรับความเห็นชอบจากผูมีอํานาจ 
10)  หามรับคาธรรมเนียม คาบริการจากผูใด จากการใหบริการตามหนาที่ของ

ตนเอง 
11)  หามรับคาตอบแทน หรือคาชดเชยใดๆ จากผูรับสัญญาที่เขามารับโครงการ 

ในหนวยงาน 
12)  หามลงทุนในธุรกิจกับผูใด  ที่ติดตอเกี่ยวของงานกับตนเองอยู 
13)  หามมีผลประโยชนรวมกันกับรานคา เชน เปนหุนสวนหรือเปนกรรมการ      

เปนตน ในการซื้อของกห็ามซื้อจากรานคาที่มีสวนไดเสียนี้ ในราคาเทากันแตคุณภาพต่ํากวา 
14)  หามรับคาตอบแทน (Commission) หรือเงินสวนแบงโดยทุจริต จากผูรับ 

สัญญาที่เกิดจากการใหบริการหรือสิ่งของใดๆ 
15)  หามรับขอเสนอหรือรับบริการโดยไมคิดเงิน เชน คาใชจายในการ 

เดินทาง คาบริการในการตบแตงสถานที่ จากผูใดที่ติดตองานอยูดวย 
16)  หามใชความสัมพันธเอาอกเอาใจแกผูใดที่ตดิตองานดวยจนเกิดเหตุอันควร  

ดวยการปฏิบัติในเชิงใหอภิสิทธิ์ หรือชอบพอเปนพิเศษ 
17)  หามรับคาตั๋วชมฟุตบอล ภาพยนตรหรืออื่นๆ จากผูรับสัญญาของหนวยงาน 
18)  หามจัดประชุมอยางเปนทางการหรือเพ่ือจัดการตอรองกับผูรับสัญญาใน 

สถานที่ของหนวยงาน หรือใชสถานที่ทํางานของผูรับสัญญา เวนแตมีเหตุผลที่จําเปนตองทําเชนนั้น 
19)  หามไปหา เยี่ยมเยียนสถานที่ทํางานหรือบานของผูรับสัญญาที่ติดตองาน 

กันอยู 
 
 
 



 ๔
 

20)  หามรับเงินกูยืมไมวาโดยมีประกันหรือไมมีประกันจากผูรับสัญญาที่ติดตองาน
ดวย 

21)  หามไมใหรับคาใชจายสวนตัวใดๆ จากผูรับสัญญา 
22)  หามใหผลประโยชนสวนตัวเขามาแทรกแซงการทํางานตามหนาที่ในความ 

รับผิดชอบ 
23)  หามทําลายหรือสรางความเสื่อมเสียแกหนวยงาน เชน ใหคําขี้แนะแกผูรับ 

สัญญาในทางที่ตักตวงประโยชนหรือชี้แนะชองโหวในสัญญาใหผูรับสัญญา ทั้งนี้ไมวาจะไดรับรางวัลตอบแทน
หรือไมไดรางวัลตอบแทนก็ตาม 

24)  หามใชเวลาราชการไปดูแลธุรกิจสวนตัว 
25)  หามใชเวลาราชการ เครื่องคอมพิวเตอรและระบบอินเตอรเน็ตของหนวยงาน 

แสวงหาประโยชนสวนตัว ดวยการติดตอซื้อขายสินคา 
26)  หามนําขอมูลลับของหนวยงานไปเปดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เปนประโยชน 

ในรูปของเงินหรือประโยชนอื่นใด หรือนําขอมูลไปเปดเผยญาติหรือพวกพอง และแสวงหาประโยชนจากขอมูล
เหลานั้น เชน ขอมูลการสอบบรรจุบุคคลเขารับราชการในตําแหนงตางๆ ขอมูลการจัดซือ้จัดจางเปนตน 

27)  หามนําทรัพยสินของทางราชการไปใชเปนประโยชนสวนตัวหรือผูอื่น 
 เชน การนํารถยนตของราชการไปใชสวนตัว 

28)  หามเขาเปนคูสัญญากับหนวยงาน ไมวาทางตรงหรือทางออม 
29)  หามทําหลักฐานการไปราชการเปนเท็จ 
30)  หามรับรองเปนหลักฐานซึ่งขอเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุงพิสูจนความจริงอันเปน 

เท็จในการตรวจรับพัสดุหรือการจางทุกกรณ ี
31)  หามหนวยงานซื้อของที่คุณภาพต่ําหรือปริมาณต่ํา ราคาสูง 
32)  หามหนวยงานซื้อของในราคาแพงกวาปกติ หรือแพงกวาทองตลาด 

    

หมวด ๓ 

สวนที่ ๑ 
กลไกและการบังคับใชประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 

 
  ขอ ๕ ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม 

เขต 3 มีหนาที่ควบคุม กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจ
หนาที่ดังนี้ 

๑) ประชุม สัมมนาเพื่อใหความรูเรื่องการปองกันเพื่อไมใหเกิดผลประโยชน 
ทับซอนแกขาราชการ 

๒) ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือระเบียบ เพื่อปองกันผลประโยชน 
ทับซอน 

3)  ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ด ี
และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 
 
 



 ๕
 

4) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมนี้  
มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม อันมีผลประโยชนตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้นเงินเดือน 
การแตงตั้งกรรมการสอบสวนวินัยหรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูนั้น เวนแต จะไดรับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 

  ๕) อื่นๆ ตามที่เห็นสมควร 

  ขอ ๖ ใหผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3   
แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการขึ้น เพื่อควบคุม กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี ้  

 คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน
ประกอบดวย 

                ๑) รองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
กํากับดูแลกลุมบริหารงานบุคคล เปนประธานคณะกรรมการจริยธรรม 
                              ๒) ผูอํานวยการกลุมทุกกลุม เปนคณะกรรมการ 

   ๓) นิติกร  เปนคณะกรรมการและเลขานุการ   
 คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน  

ตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน 

 ขอ ๗ คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอน 
มีอํานาจหนาที ่ดังนี้ 

  ๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรม
เกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนนี้ ในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามหาสารคาม เขต 3 
   ๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมี
ขอรองเรียนวามีการฝาฝนประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชนทับซอนใหสงเรื่องให
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 เพื่อปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
นี้โดยเร็ว 
     ๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจ
หนาที่ ขอใหกระทรวง ทบวง กรม หนวยงาน รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท ชี้แจง
ขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับ
เรื่องที่สอบสวน 
     ๔) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อยางตรงไปตรงมา        
มใิหผูบังคับบัญชาใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 
     การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ 
ทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
 
 
. 
 
 
 



 ๖ 
 

สวนที่ ๒ 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

  ขอ ๘ การฝาฝนมาตรฐานประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อปองกันผลประโยชน  
ทับซอนตามความในหมวด ๒ เปนความผิดวินัยตามกฎหมายวาดวย พระราชบัญญัติระเบียบขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีวาดวยพนักงานราชการ พ.ศ. ๒๕๔๗ 
หรือระเบียบกระทรวงการคลังวาดวยลูกจางประจําของสวนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ใหผูบังคับบัญชาพิจารณา
ดําเนินการทางวินัยตามควรแตกรณี       

 
หมวด ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 
 

  ขอ ๙ การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ใหดําเนินการตามควรแกกรณี เพื่อใหมีการแกไข
หรือดําเนินการที่ถูกตอง หรือตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาในการเขาสูตําแหนง การพนจาก
ตําแหนง หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี     

  
 

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  
 

   ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือน กันยายน พ.ศ.2559 
                                                          
                                                      นายสมพงษ  โรจนภัทรพงศ 
                        ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษามหาสารคาม เขต 3 
 
      
 
        
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


