ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนของข้าราชการ
และบุคลากรทางการศึกษา
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

พ.ศ. ๒๕๕๙

งานวินยั และนิตกิ ร กลุม่ บริหารงานบุคคล
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

๑

ประกาศสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเพือ่ ป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อนของข้าราชการ
สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙
**************
ประมวลจริยธรรมนี้เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จัดทาขึ้น โดยมี
วัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างสังกัดสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
เป็นสากล
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ท าให้ เ กิ ด รู ป แบบการปฏิ บั ติ อั น เป็ น ที่ ย อมรั บ เพิ่ ม ความน่ า เชื่ อ ถื อ เกิ ด ความมั่ น ใจ
แก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างหน่วยงานและข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง ให้ใช้อานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา
ต่อหน่วยงาน ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลาดับ
๕. ป้ อ งกั น การแสวงหาประโยชน์ โ ดยมิ ช อบ และความขั ด แย้ ง ทางผลประโยชน์
ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับหน่วยงานและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

หมวด ๑
บททัว่ ไป
ข้อ ๑ ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ นี้ เรียกว่า
“ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
พ.ศ. ๒๕๕๙

๒
ข้อ ๒ ประกาศสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ พ.ศ. ๒๕๕๙ นี้
“ประมวลจริยธรรมเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
“ข้าราชการการ” หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา แห่งพระราชบัญ ญัติ
ระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้าราชการ และลูกจ้าง ในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
“ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น” หมายถึ ง สถานการณ์ ห รื อ การกระท าของบุ ค คล (ไม่ ว่ า จะเป็ น
นักการเมือง ข้าราชการ พนักงานบริษัท ผู้บริหาร) มีผลประโยชน์ส่วนตนเข้ามาเกี่ยวข้อง จนส่งผลกระทบต่อการ
ตัดสินใจหรือการปฏิบัติหน้าที่ในตาแหน่งนั้น การกระทาดังกล่าวอาจเกิดขึ้นโดยรู้ตัวหรือไม่รู้ตัว ทั้งเจตนาหรือไม่
เจตนาหรือบางเรื่องเป็นการปฏิบัติสืบต่อกันมา จนไม่เห็นว่าจะเป็นสิ่ง ผิดแต่อย่างใด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นการ
กระทาความผิดทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ที่ต้องคานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ (ประโยชน์ของส่วนรวม)
แต่กลับตัดสินใจปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงประโยชน์ ของตนเองหรือพวกพ้อง
“คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
ข้อ ๓ ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
เป็นผู้รักษาการตามประกาศประมวลจริยธรรมนี้

หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนสาหรับ
ข้าราชการในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
ข้อ ๔ ข้าราชการในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ ทุก
คน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม อานวยความสะดวกและให้บริการ
แก่ผู้มาติดต่อราชการตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวม โดย

๓
๔.๑ กาหนดให้ข้าราชการทุกคนต้อง ปฏิบัติดังนี้
๑) ข้าราชการในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
ทุกคน ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๕ พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๒) รายงานเรื่องเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๓) กาหนดขอบเขตความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆ ที่เข้ามาติดต่องานด้วย
โดยตั้ง อยู่บนฐานของความเป็น ธรรม เสมอภาค และโปร่งใส เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกล่าวหาการให้อภิสิทธิ์พิเศษ
เฉพาะคน
๔) แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลประโยชน์ในด้านธุรกิจทั้งในนามของตนเองและ
ในนามของครอบครัว หลีกเลี่ยงจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจของครอบครัว
๕) ปฏิบัตติ ่อผู้มาติดต่องานอย่างเป็นกัลยาณมิตร โดยปราศจากความ
เกรงกลัวอิทธิพลหรือให้อภิสิทธิ์แก่ผู้อื่น
๖) การสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามข้อกาหนดของกฎหมายการป้องกันการ
ทุจริต และนโยบายต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กับการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
๗) ขอคาปรึกษาผู้บังคับบัญชา ผู้อานวยการกลุ่ม หัวหน้างาน หากมีข้อสงสัย
ในการปฏิบัติงานตามหน้าที่
๘) จงรั ก ภั ก ดี ก ารปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ เ ป็ น ประมุ ข
ปฏิบัติงานโดยยึดประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน
๔.๒ ห้ามข้าราชการทุกคนปฏิบตั ิในสิง่ ต่อไปนี้
๑) ห้ามรับรางวัลจากผู้ใด ในการละเว้นการกระทาตามหน้าที่ของตน ซึ่งควรต้อง
กระทาตามหน้าที่
๒) ห้ามรับรางวัลใดๆ ที่เป็นการแสดงหรือการโน้มน้าวให้ละเว้นการเลือก
ไม่ปฏิบัติต่อบุคคลใดที่เกิดจากการกระทาหน้าที่ของตนเอง
๓) ห้ามกระทาโดยการจงใจหรือตั้งใจในการแก้ไขหรือกรอกข้อความทาให้
เกิดความผิดพลาดของข้อความในเอกสารการทางาน
๔) ห้ามเชิญผู้ใดที่มาติดต่องานด้วย เข้ามาเกี่ยวข้องในงานจัดเลี้ยงที่ตน
ดาเนินการอยู่
๕)
ห้ามรับเงิน สิ่งของมีค่า ค่าธรรมเนียม ค่าบริการจากผู้ใด จากการให้บริการตาม
หน้าที่ของ ตนเอง
๖) ห้ามรับค่าตอบแทน หรือค่าชดเชยใดๆ จากผู้รับสัญญาที่เข้ามารับโครงการ
ในหน่วยงาน
๗) ห้ามลงทุนในธุรกิจกับผู้ใด ที่ติดต่อเกี่ยวข้องงานของตนเองที่รับผิดชอบอยู่

๔

๘)
ห้ามมีผลประโยชน์ ร่ว มกัน กั บร้ า นค้า เช่ น เป็ น หุ้น ส่ วนหรือ เป็ นกรรมการ
เป็นต้น ในการซื้อของก็ห้ามซื้อจากร้านค้าที่มีส่วนได้เสียนี้ ในราคาเท่ากันแต่คุณภาพต่ากว่า
๙) ห้ามรับค่าตอบแทน (Commission) หรือเงินส่วนแบ่งโดยไม่สุจริต จากผู้รับ
สัญญาที่เกิดจากการให้บริการหรือสิ่งของใดๆ
๑๐) ห้ามรับข้อเสนอหรือรับบริการโดยไม่คิดเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการ
เดินทาง ค่าบริการในการตบแต่งสถานที่ จากผู้ใดที่ติดต่องานอยู่ด้วย
๑๑) ห้ามใช้ความสัมพันธ์ในการให้สิทธิพิเศษแก่ผู้ใดที่ติดต่องานด้วยจนเกิดเหตุอัน
ควร ด้วยการปฏิบัติในเชิงให้อภิสิทธิ์ หรือชอบพอเป็นพิเศษ
๑๒) ห้ามจัดประชุมอย่างเป็นทางการหรือเพื่อจัดการต่อรองกับผู้รับสัญญาใน
สถานที่ของหน่วยงาน หรือใช้สถานที่ทางานของผู้รับสัญญา เว้นแต่มีเหตุผลที่จาเป็นต้องทาเช่นนั้น
๑๓) ห้ามรับเงินกู้ยืมไม่ว่าโดยมีประกันหรือไม่มีประกันจากผู้รับสัญญาที่
ติดต่องานด้วย
๑๔) ห้ามไม่ให้รับค่าใช้จ่ายส่วนตัวใดๆ จากผู้รับสัญญา
๑๕) ห้ามให้ผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาแทรกแซงการทางานตามหน้าที่
ในความรับผิดชอบ
๑๖) ห้ามทาลายหรือสร้างความเสื่อมเสียแก่หน่วยงาน เช่น ให้คาขี้แนะแก่
ผู้รับสัญญาในทางที่ตักตวงประโยชน์หรือชี้แนะช่องโหว่ในสัญญาให้ผู้รับสัญญา ทั้งนี้ไม่ว่าจะได้รับรางวัลตอบแทน
หรือไม่ได้รางวัลตอบแทนก็ตาม
๑๗) ห้ามใช้เวลาราชการไปดูแลประกอบธุรกิจส่วนตัว
๑๘) ห้ามใช้เวลาราชการ ไปเพื่อทากิจกรรมส่วนตัว เช่น การศึกษา พบแพทย์ ทา
ธุรกรรมกับธนาคาร เป็นต้น
๑๙) ห้ามนาข้อมูลลับของหน่วยงานไปเปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่
เป็นประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นใด หรือนาข้อมูลไปเปิดเผยญาติหรือพวกพ้อง และแสวงหาประโยชน์
จากข้อมูลเหล่านั้น เช่น ข้อมูลการสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งต่างๆ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นต้น
๒๐) ห้ามนาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น
เช่น การนารถยนต์ของราชการไปใช้ส่วนตัว การถ่ายเอกสารส่วนตัว เป็นต้น
๒๑) ห้ามเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
๒๒) ห้ามทาหลักฐานการไปราชการเป็นเท็จ
๒๓) ห้ามรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริง
อันเป็นเท็จในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้างทุกกรณี

๕
๒๔) ห้ามผู้มีหน้าที่จัดซื้อจัดจ้างของที่คุณภาพต่าหรือปริมาณต่า แต่ราคาสูง
๒๕) ห้ามหน่วยงานซื้อของในราคาแพงกว่าปกติ หรือแพงกว่าท้องตลาด

หมวด ๓
ส่วนที่ ๑
กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมเกีย่ วกับการปฏิบตั งิ าน
เพือ่ ป้องกันผลประโยชน์ทบั ซ้อน
ข้อ ๕ ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
มีหน้าที่ควบคุม กากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
๑) ประชุม สัมมนาเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดผลประโยชน์
ทับซ้อนแก่ข้าราชการ
๒) ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงาน หรือระเบียบ เพื่อป้องกันผลประโยชน์
ทับซ้อน
๓) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี
และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
๔) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมนี้
มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม อันมีผลประโยชน์ต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน การ
แต่งตั้งกรรมการสอบสวนวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
๕) อื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๖ ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ แต่งตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการ ขึ้น เพื่อควบคุม กากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการประมวลจริ ย ธรรมเกี่ ย วกั บ การปฏิ บั ติ เ พื่ อ ป้ อ งกั น ผลประโยชน์ ทั บ ซ้ อ น
ประกอบด้วย
๑) รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
กากับดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็น ประธานคณะกรรมการจริยธรรม
๒) ผู้อานวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายในเป็น
คณะกรรมการ

๖
๓) นิติกร เป็น คณะกรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน
ข้อ ๗ คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน มี
อานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้บังคับ ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับ
การปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒
๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบั ติตามประมวลจริย ธรรมนี้ ในกรณีที่ มีข้อสงสัยหรือมีข้ อ
ร้องเรี ยนว่ามี การฝ่ าฝื นประมวลจริ ยธรรมเกี่ ยวกั บการปฏิ บัติเ พื่อ ป้อ งกั นผลประโยชน์ ทับ ซ้อ น ให้ส่ ง เรื่อ งให้
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒ เพื่อปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
โดยเร็ว
๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอานาจหน้าที่
ขอให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงาน รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง
ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
๔) คุ้ ม ครองข้ าราชการซึ่ ง ปฏิ บัติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ อย่า งตรงไปตรงมา มิ ใ ห้
ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
การประชุ ม คณะกรรมการจริ ย ธรรมให้ น ากฎหมายว่ า ด้ ว ยวิ ธี ป ฏิ บั ติ ร าชการ
ทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๘ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
ให้คณะกรรมการจริยธรรม เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
ข้อ ๙ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่
ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูง ใจ ความสาคัญ และระดับตาแหน่ง
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต สภาพแวดล้อมแห่ง กรณี
ผลร้ายอันเกิดจาการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา

๗
ข้อ ๑๐ หากการดาเนินการสอบสวน ตามข้ อ ๙ แล้ ว ไม่ ป รากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า มี ก ารฝ่ า ฝื น
ประมวลจริยธรรม ให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาดาเนินการตามสั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า
เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ ผู้มีอานาจพิจารณาดาเนินการตามขั้นตอน
ทางวินัย
ข้อ ๑๑ การดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืน ให้นาแนวทางและวิธีการ
สอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัยของข้าราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษามาบังคับใช้โดยอนุโลม

หมวด ๔
ขัน้ ตอนการลงโทษ
ข้ อ ๑๒ การปฏิ บั ติ ฝ่ า ฝื น ประมวลจริ ย ธรรมนี้ ให้ ด าเนิ น การตามควรแก่ ก รณี
เพื่อให้มีการแก้ไขหรือดาเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือนหรือนาไปประกอบการพิจารณาในการเข้าสู่ตาแหน่ง การ
พ้นจากตาแหน่ง หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๑๓ การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณา
จากพฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาคัญและระดับตาแหน่ง ตลอดจนหน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจาก
การฝ่าฝืนและเหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้น
ประกาศ ณ วันที่ ๑๑ มกราคม ๒๕๕๙

(นายศักดิ์นิพ น สว่างวงศ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

๘

คาสัง่ สานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
ที่ ๘ / ๒๕๕๙
เรือ่ ง แต่งตัง้ คณะกรรมการจริยธรรมสานักงานเขตพืน้ ทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2
***************

ด้วยสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 ได้มีการจัดทาประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการและ บุค ลากรทางการศึกษา เพื่อให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจา ลูกจ้างชั่วคราวของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตนเองใน
การปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตาบลโนนไทย จึง ขอแต่ง ตั้ง คณะกรรมการ
จริยธรรม ดังต่อไปนี้
๑. นายภูมินันท์ ขวัญเมือง
รองผู้อานวยการ สพป.สมุทรปราการ เขต ๒
ประธานกรรมการ
๒. นายอาชิรพัฒน์ วรวุฒิ
ผู้อานวยการกลุ่มนโยบายและแผน
กรรมการ
๓. น.ส.รัตนาภรณ์ ชวพัฒนกุล ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
กรรมการ
๔. น.ส.ประไพวรรณ ธีระพงษ์วัฒนา รก. ผู้อานวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ
๕. น.ส.จารึก สวนมาลัย
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานการเงินและสินทรัพย์ กรรมการ
๖. นางกันธภัสสร์ พรรณศุขศรี ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินฯ
กรรมการ
๗. น.ส.คณิศร เลาหภารากร นักวิชาการตรวจสอบภายใน
รักษาการผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
กรรมการ
๘ นายสมบัติ เดชเสน
ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
กรรมการและเลขานุการ
๙. นายคมน์ รัศมีโรจน์
นิติกร
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
โดยให้คณะกรรมการจริยธรรม มีหน้าที่ดังนี้
(๑) ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน สานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมใน สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สมุทรปราการ เขต ๒ ในกรณีที่ข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรีย นว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์

ลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคาวินิจฉัยโดยเร็ว

การ

๙

(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอานาจหน้าที่ ขอให้
กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่ง
เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคาหรือให้ส่งเอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน สานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต 2 เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคาวินิจฉัยให้ถ้าคณะกรรมการ ศึกษาธิการจังหวัด
สมุทรปราการโดยพลัน ถ้าคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับ

แต่วันที่ถ้าคณะกรรมการศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการรับเรื่อง ให้คา วินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสาคัญหรือ
ผลกระทบในวงกว้าง

(๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชาใช้
อานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(๘) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

(นายศักดิ์นิพน สว่างวงศ์)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสมุทรปราการ เขต ๒

