ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของข้าราชการ
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
พ.ศ. ๒๕๕๙

สานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
กระทรวงศึกษาธิการ

ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของข้าราชการ
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑

พ.ศ. ๒๕๕๙
__________________
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
ดังจะกล่าวต่อไปนี้
๑. เป็นเครื่องมือกำกับควำมประพฤติของข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง ที่สร้ำงควำม
โปร่งใส มีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนและเป็นสำกล
๒. ยึดถือเป็นหลักกำรและแนวทำงปฏิบัติอย่ำงสม่ำเสมอทั้งระดับองค์กร และระดับบุคคลและ
เป็ น เครื่ อ งมื อ ตรวจสอบกำรทำงำนด้ำ นต่ ำ ง ๆ ของข้ ำ รำชกำร พนั ก งำนรำชกำร ลู ก จ้ำ ง เพื่อ ให้ ก ำร
ปฏิบัติงำนเป็นไปตำมหลักคุณธรรมจริยธรรม มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล
๓. ให้ เกิ ดรู ปแบบกำรปฏิ บั ติ งำนอั นเป็ นที่ ยอมรั บ เพิ่ มควำมน่ ำเชื่ อถื อ เกิ ดควำมมั่ นใจแก่
ผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔. ทำให้เกิดพันธะผูกพันระหว่ำงหน่วยงำนและข้ำรำชกำร พนักงำนรำชกำร ลูกจ้ำง ทุกระดับ
โดยให้ฝ่ำยบริหำรใช้อำนำจในขอบเขต สร้ำงระบบควำมรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน่วยงำน ต่อผู้บังคับบัญชำ ต่อ
ประชำชน และต่อสังคม ตำมลำดับ
๕. ป้ องกันกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ และควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ ที่อำจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่ำนิยมร่วมของหน่ำยงำนและข้ำรำชกำรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทำง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ ดังนี้

/หมวด ๑...

-๒หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนผลประโยชน์ทับซ้อนนี้
“ ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนผลประโยชน์ทับซ้อน” หมำยถึง ประมวลจริยธรรม
ของข้ำรำชกำร สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
“ข้ำรำชกำร” หมำยถึง ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมมำตรำ ๓๘ ค (๑) (๒)
แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ พนักงำนรำชกำร และ
ลูกจ้ำงในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมำยถึง ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมขัดกัน
“คณะกรรมกำรประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเพื่อ ป้องกัน ผลประโยชน์ทับ
ซ้ อ น” หมำยถึ ง คณะกรรมกำรจริ ย ธรรมประจ ำส ำนั ก งำนเขตพื้ น ที่ ก ำรศึ ก ษำประถมศึ ก ษำ
พระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
ข้อ ๒ ให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ ๑ เป็นผู้
รักษำกำรตำมประมวลจริยธรรมนี้
หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
สาหรับข้าราชการในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา เขต ๑
ข้อ ๓ ข้ำรำชกำรในสังกัดสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
ทุกคน มีหน้ำที่ดำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย เพื่อรักษำประโยชน์ส่วนรวม อำนวยควำมสะดวกและ
ให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อรำชกำรตำมหลักธรรมำภิบำล โดยจะต้องยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวม โดย
๓.๑ กาหนดให้ข้าราชการทุกคนต้องยึดหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
ดังนี้
๑) เกิดประโยชน์สุขของประชำชน
๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภำรกิจของรัฐ
๓) มีประสิทธิภำพและเกิดควำมคุ้มค่ำในเชิงภำรกิจของรัฐ
๔) ไม่มีขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนที่เกินควำมจำเป็น
๕) มีกำรปรับปรุงภำรกิจของส่วนรำชกำรให้ทันต่อสถำนกำรณ์
๖) ประชำชนได้รับกำรอำนวยควำมสะดวกและได้รับกำรตอบสนองควำมต้องกำร
๗) มีกำรประเมินผลกำรปฏิบัติรำชกำรอย่ำงสม่ำเสมอ
/๓.๒) กำหนดให้........

-๓๓.๒ กาหนดให้ข้าราชการทุกคนปฏิบัติงานโดยยึดหลักธรรมาภิบาล ดังนี้
๑) หลักนิติธรรม หมำยถึง ควำมถูกต้องเป็นธรรม และกำรปฏิบัติตำมกฎกติกำที่ตกลง
กันไว้อย่ำงเคร่งครัดโดยคำนึงถึงสิทธิ เสรีภำพ ควำมยุติธรรมของสมำชิก
๒) หลักคุณธรรม หมำยถึง กำรยึดมั่นในควำมถูกต้องดีงำม กำรส่งเสริมสนับสนุนให้
พัฒนำตนเองไปพร้อม ๆ กัน เพื่อให้มีควำมซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน มีระเบียบวินัย
๓) หลักควำมโปร่งใส หมำยถึง กำรสร้ำงควำมไว้วำงใจซึ่งกันและกัน โดยปรับปรุง
กลไกกำรทำงำนขององค์กรให้มีควำมโปร่งใส
๔) หลักกำรมีส่วนร่วม หมำยถึงกำรเปิดโอกำสให้มีส่วนร่วมรับรู้และเสนอควำมเห็นใน
กำรตัดสินใจปัญหำต่ำง ๆ กำรแสดงควำมคิดเห็นอื่น ๆ
๕) หลักควำมรับผิดชอบ หมำยถึง กำรตระหนักในสิทธิหน้ำที่ควำมสำนึกในหน้ำที่
รับผิดชอบตลอดจนกำรเคำรพในควำมเห็นที่แตกต่ำง และควำมกล้ำที่จะยอมรับผลดีและผลเสียจำกกำร
กระทำของตน เช่น รับผิดชอบต่อผู้รับบริกำร ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ยอมรับต่อผลกำรดำเนินกำร
๖) หลักควำมคุ้มค่ำ หมำยถึงกำรบริหำรจัดกำรและใช้ทรัพยำกรที่มีจำกัดเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ส่วนรวม โดยมีควำมประหยัด ใช้อย่ำงคุ้มค่ำสร้ำงสรรค์บริกำรที่มีคุณภำพสำมำรถแข่งขัน
ได้ในเวทีโลก และรักษำพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติให้สมบูรณ์ยั่งยืน
๓.๓ กาหนดให้ข้าราชการทุกคนต้องปฏิบัติดังนี้
๑) ข้าราชการในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เขต ๑ ทุกคนต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน ตามราชกิจจานุเบกษา ลงวันที่ ๕
พฤศจิกายน ๒๕๕๒
๒) รายงานเรื่องเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบ
๓) กาหนดขอบเขตความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆ ที่เข้ามาติดต่องานด้วย โดย
ตั้งอยู่บนฐานของความเป็นทางการ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกล่าวหาการให้อภิสิทธิ์พิเศษเฉพาะคน
๔) แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลประโยชน์ในด้านธุรกิจทั้งในนามของตนเองและในนาม
ของครอบครัว หลีกเลี่ยงจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจของครอบครัว
๕) ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่องานอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน โดยปราศจากความเกรงกลัว
อิทธิพลหรือให้อภิสิทธิ์แก่ผู้อื่น
๖) สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามข้อกาหนดของกฎหมายการป้องกันการทุจริต
และนโยบายต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
๗) ขอคาปรึกษาผู้บังคับบัญชา ผู้อานวยการกลุ่ม หัวหน้างานหากมีข้อสงสัยในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่
๘) จงรักภักดีต่อหน่วยงานและมีจิตใจห้าวหาญที่ยึดผลประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน
๓.๔ ห้ามข้าราชการทุกคนปฏิบัติในสิ่งต่อไปนี้
๑) รับของขวัญ ทั้งในรูปของเงินและสิ่งของจากผู้ที่มาติดต่อและการรับของที่ระลึกใน
กรณีการเข้าเยี่ยม ให้มอบกับหัวหน้าหน่วยงาน
/๒) ห้ามรับรางวัล…

-๔๒) ห้ามรับรางวัลจากเจ้าหน้าที่รัฐอื่น ที่มาติดต่องานซึ่งตนเองได้ทาไปโดยหน้าที่
๓) ห้ามรับรางวัลจากผู้ใด ในการละเว้นการกระทาตามหน้าที่ของตน ซึ่งควรต้อง
กระทาตามหน้าที่
๔) ห้ามรับรางวัลใดๆ ที่เป็นการแสดงหรือการโน้มน้าวให้ละเว้นการเลือกไม่ปฏิบัติต่อ
บุคคลใดที่เกิดจากการทาหน้าที่ของตนเอง
๕) ห้ามกระทาโดยการจงใจหรือตั้งใจในการแก้ไขหรือกรอกข้อความทาให้เกิดความ
ผิดพลาดของข้อความในเอกสารการทางาน
๖) ห้ามรับเชิญงานเลี้ยงหรือห้ามการรับเชิญไปรับประทานอาหารจากผู้ใดที่มาติดต่อ
งานด้วย เพื่อป้องกันการถูกกล่าวหา
๗) ห้ามรับของขวัญจากผู้ใดที่มาติดต่องานด้วย ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดหรืองานเลี้ยง
สังสรรค์ตามเทศกาลใดก็ตาม
๘) ห้ามเชิญผู้ใดที่มาติดต่องานด้วย เข้ามาเกี่ยวข้องในงานจัดเลี้ยงที่ตนดาเนินการอยู่
๙) ห้ามรับจ้างหรือรับค่าตอบแทนการจ้างงานเป็นค่าล่วงเวลา เว้นแต่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้มีอานาจ
๑๐) ห้ามรับค่าธรรมเนียม ค่าบริการจากผู้ใด จากการให้บริการตามหน้าที่ของตนเอง
๑๑) ห้ามรับเงินค่าตอบแทน หรือค่าชดเชยใดๆ จากผู้รับสัญญาที่เข้ามารับโครงการใน
หน่วยงาน
๑๒) ห้ามลงทุนในธุรกิจกับผู้ใด ที่ติดต่อเกี่ยวข้องงานกับตนเองอยู่
๑๓) ห้ามมีผลประโยชน์ร่วมกันกับร้านค้า เช่น เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการ เป็นต้น
ในการซื้อของก็ซื้อจากร้านค้าที่มีส่วนได้เสียนี้ ในราคาแพงและคุณภาพต่า
๑๔) ห้ามรับค่าตอบแทน (commission) หรือเงินส่วนแบ่งโดยทุจริต (kickback)
อื่นๆ จากผู้รับสัญญาที่เกิดจากการให้บริการหรือสิ่งของใดๆ
๑๕) ห้ามรับข้อเสนอหรือรับบริการโดยไม่คิดเงิน เช่น ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ค่าบริการในการตบแต่งสถานที่ จากผู้ใดที่ติดต่องานอยู่ด้วย
๑๖) ห้ามใช้ความสัมพันธ์เอาอกเอาใจแก่ผู้ใดที่ติดต่องานด้วยจนเกินเหตุอันควร ด้วย
การปฏิบัติในเชิงให้อภิสิทธิ์หรือชอบพอเป็นพิเศษ
๑๗) ห้ามรับค่าตั๋วชมฟุตบอล ภาพยนตร์หรืออื่นๆ จากผู้รับสัญญาของหน่วยงาน
๑๘) ห้ามจัดประชุมอย่างเป็นทางการหรือเพื่อจัดการต่อรองกับผู้รับสัญญาในสถานที่
ของหน่วยงาน หรือใช้สถานที่ทางานของผู้รับสัญญา เว้นแต่มีเหตุผลที่จาเป็นต้องทาเช่นนั้น
๑๙) ห้ามไปหา เยี่ยมเยียนสถานที่ทางานหรือบ้านของผู้รับสัญญาที่ติดต่องานกันอยู่
๒๐) ห้ามรับเงินกู้ยืมไม่ว่าโดยมีประกันหรือไม่มีประกันจากผู้รับสัญญาที่ติดต่องานด้วย
/ ๒๑) ห้ามไม่ให้…]

-๕๒๑) ห้ามไม่ให้รบั จ่ายค่าใช้จ่ายส่วนตัวใดๆ จากผู้รับสัญญา
๒๓) ห้ามให้ผลประโยชน์สว่ นตัวเข้ามาแทรกแซงการทางานตามหน้าที่ในความ
รับผิดชอบ
๒๔) ห้ามทาลายหรือสร้างความเสื่อมเสียแก่หน่ายงาน เช่น ให้คาชี้แนะแก่ผู้รับสัญญา
ในทางที่ตักตวงประโยชน์หรือชี้แนะช่องโหว่ในสัญญาให้ผู้รับสัญญา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้รับรางวัลตอบแทนหรือ
ไม่ได้รางวัลตอบแทนก็ตาม
๒๕) ห้ามใช้เวลาราชการไปดูแลธุรกิจส่วนตัว
๒๖) ห้ามใช้เวลาราชการ เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงาน
แสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ด้วยการติดต่อซื้อ/ขายสินค้า
๒๗) ห้ามนาข้อมูลลับของหน่วยงานไปเปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูป
ของเงินหรือประโยชน์อื่นใดหรือนาข้อมูลไปเปิดเผยแก่ญาติหรือพวกพ้องและแสวงหาประโยชน์จากข้อมูล
เหล่านั้น เช่น ข้อมูลการสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งต่างๆ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
๒๘) ห้ามนาทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น การนา
รถยนต์ของราชการไปใช้ส่วนตัว
๒๙) ห้ามเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
๓๐) ห้ามทาหลักฐานการไปราชการเป็นเท็จ
๓๑) ห้ามรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความจริงอันเป็นเท็จ
ในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ทุกกรณี
๓๒) ห้ามหน่วยงานซื้อของที่คุณภาพต่าหรือปริมาณต่า ราคาสูง
๓๓) ห้ามหน่วยงานซื้อของในราคาแพงกว่าปกติ หรือแพงกว่าท้องตลาด
หมวด ๓
ส่วนที่ ๑
กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อ ๔ ให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ มีหน้ำที่
ควบคุม กำกับให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงทั่วถึงและจริงจัง โดยมีอำนำจหน้ำที่ ดังนี้
๑) ประชุม สัมมนำ เพื่อให้ควำมรู้เรื่องกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ข้ำรำชกำร
๒) ปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓) ดำเนินกำรเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้ำรำชกำรที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีและติดตำม
สอดส่องกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงสม่ำเสมอ
/๔) ให้ควำมช่วยเหลือ...

-๖๔) ให้ ค วำมช่ ว ยเหลื อ และดู แ ลข้ ำ รำชกำรซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต ำมประมวลจริ ย ธรรมนี้ มิ ใ ห้
ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้ อำนำจโดยไม่เป็นธรรม อันมีผลกระทบต่อกำรแต่งตั้ง โยกย้ำย เลื่อนขั้นเงินเดือน
กำรตั้งกรรมกำรสอบสวนวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้ำที่ของข้ำรำชกำรผู้นั้น เว้นแต่จะได้รับควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรจริยธรรมแล้ว
๕) อื่นๆตำมที่เห็นสมควร
ข้อ ๕ ให้ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ แต่งตั้ง
คณะกรรมกำรจริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม กำกับ ให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมกำรประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ประกอบด้วย
๑) รองผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑
กำกับ ดูแลกลุ่มบริหำรงำนบุคคล
เป็นประธำนกรรมกำร
๒) ผู้อำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม/หน่วย
เป็นกรรมกำร
๓) นิติกร
เป็นกรรมกำร/เลขำนุกำร
คณะกรรมกำรประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนต้องไม่
เคยถูกลงโทษทำงวินัยมำก่อน
ข้อ ๖ คณะกรรรมกำรประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนมี
อำนำจหน้ำที่ ดังนี้
๑) ควบคุม กำกับ ส่งเสริมและให้คำแนะนำในกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำร
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๒) สอดส่องดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อ
ร้องเรียนว่ำมีกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ส่งเรื่องให้
ผู้อำนวยกำรสำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำพระนครศรีอยุธยำ เขต ๑ เพื่อปฏิบัติตำมประมวล
จริยธรรมนี้โดยเร็ว
๓) ให้คณะกรรมกำรจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมกำรจริยธรรมมอบหมำยมีอำนำจหน้ำที่
ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือห้ำงหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจง
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสำรและหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มำชี้แจงหรือให้ถ้อยคำเกี่ยวกับ
เรื่องที่สอบสวน
๔) คุ้ ม ครองข้ ำ รำชกำรซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต ำมประมวลจริ ย ธรรมนี้ อ ย่ ำ งตรงไปตรงมำ มิ ใ ห้
ผู้บังคับบัญชำใช้อำนำจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้ำรำชกำรผู้นั้น
กำรประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมให้นำกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองมำ
ใช้บังคับ
/ส่วนที่ ๒ ...

-๗ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๗ กำรฝ่ำฝืนมำตรฐำนจริยธรรมของประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนตามความในหมวด ๒ เป็นความผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วย พระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ
พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้
ผู้บังคับบัญชา พิจารณาดาเนินการทางวินัย ตามควรแก่กรณี
............................................................................................

