ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของข้าราชการ
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
พ.ศ. ๒๕๖๑
_______________________

สำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน
กระทรวงศึกษำธิกำร

คำนำ
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ
เล่มนี้ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ โดยกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
ได้จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเป็นมาตรฐานในการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษาในสังกัดได้ยึดถือเป็ นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อให้ การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรม เกิดรูปแบบการปฏิบัติงานอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเขต ๑ จึ ง ได้ จั ด ท าขึ้ น เพื่ อ ให้ ส อดรั บ กั บ
ยุทธศาสตร์ชาติว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ระยะที่ ๓ (พ.ศ.๒๕๖๐-๒๕๖๔) แผน
ป้ อ งกั น และปราบปรามการทุ จ ริ ต ส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาเลย เขต ๑ ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๑ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมกันระหว่างหน่วยงานและข้าราชการทุกคนพึงยึดถือ
เป็ น แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับ ระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึง ให้ เกิดประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล

กลุ่มพัฒนำครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ
สำนักงำนเขตพื้นที่กำรศึกษำประถมศึกษำเลย เขต ๑
มกรำคม ๒๕๖๑

สำรบัญ
เนื้อหำ

หน้ำที่

วัตถุประสงค์

๑

หมวดที่ ๑
บททั่วไป

๑

หมวดที่ ๒
มาตรฐานจริยธรรม
มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
สาหรับข้าราชการในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
- คุณธรรมหลักสี่ประการที่บุคลากรในสังกัดต้องยึดถือ
- ข้อกาหนดให้ข้าราชการทุกคนต้องปฏิบัติ
- ข้อห้ามข้าราชการทุกคนไม่ให้ปฏิบัติ
หมวด ๓
กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อน
ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม

ภำคผนวก
รายชื่อคณะทางาน

๒
๒
๒
๓
๔

๕

ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพือ่ ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ของข้าราชการ
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
พ.ศ. ๒๕๖๑
_______________________
ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ จัดทาขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์
ดังจะกล่าวต่อไปนี้
๑. เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สร้างความโปร่งใส
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอของข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง
เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม
๓. ให้เกิดรูปแบบการปฏิบัติงานอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔. ทาให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างหน่วยงานและข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้าง สร้างระบบ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน่วยงาน ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลาดับ
๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมกันระหว่างหน่วยงานและข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบ กฎหมาย ข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึง มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ดังนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนนี้
“ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง ประมวล
จริยธรรมของข้าราชการสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามมาตรา ๓๘ ข (๓) (๔)
มาตรา ๓๘ ค (๑) (๒) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗
พนักงานราชการ และลูกจ้างในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
“ผลประโยชน์ทับซ้อน” หมายถึง ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวมขัดกัน
“ของขวัญ” หมายถึง ของขวัญตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต หรือกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
ได้แก่ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้ แก่กันเพื่ออัธยาศัย ไมตรี และให้หมายความรวมถึง เงิน
ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หา หรือเพื่อการสงเคราะห์ หรือให้เป็นสินน้าใจ

๒
การให้สิทธิพิเศษในการได้รับ บริการหรือความบันเทิง ตลอดจนการออกค่าใช้จ่ายในการเดิน ทางหรือ
ท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรือสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด
การชาระเงินให้ล่วงหน้า หรือการคืนเงินให้ในภายหลัง
“คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”
หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจาสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ข้อ ๒ ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เป็นผู้รักษาการตาม
ประมวลจริยธรรมนี้
หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
สาหรับข้าราชการในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑
ข้อ ๓ ข้าราชการในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ทุกคน ต้องยึดถือ
คุณธรรมหลักสี่ประการตามพระบรมราโชวาท ได้แก่
๑. การรักษาความสัจ
๒. การรู้จักข่มใจตนเอง
๓. การอดทน อดกลั้น และอดออม
๔. การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต
เป็นเครื่องกาหนดกรอบในการประพฤติ ปฏิบัติ และมีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย เพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม และอานวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึด
มั่นในผลประโยชน์ส่วนรวม ยึดมั่นในจริยธรรม โดย
๓.๑ กาหนดให้ข้าราชการทุกคนต้องปฏิบัติดังนี้
๑) ข้าราชการในสังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ ทุกคน
ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน ผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการ
ในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ พ.ศ. ๒๕๖๑
๒) รายงานเรื่องเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบให้คณะกรรมการประมวลจริยธรรม
เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนและผู้บังคับบัญชาทราบ
๓) กาหนดขอบเขตความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐ/บุคคลอื่นที่เข้ามาติดต่องาน โดยตั้งอยู่
บนฐานของความเป็นทางการ เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกล่าวหาการให้อภิสิทธิ์พิเศษเฉพาะคน
๔) แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลประโยชน์ในด้านธุรกิจทั้งในนามของตนเอง และในนาม
ของครอบครัว หลีกเลี่ยงจากการเข้าไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจของครอบครัว
๕) ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่องานอย่างเป็นธรรม เท่าเทียมกัน โดยปราศจากความเกรงกลัว
อิทธิพลหรือให้อภิสิทธิ์แก่ผู้อื่น
๖) สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามข้อกาหนดของกฎหมายการป้องกันการทุจริต
และนโยบายต่างๆ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน
๗) ขอคาปรึกษาผู้บังคับบัญชา ผู้อานวยการกลุ่ม หัวหน้างานหากมีข้อสงสัยในการ
ปฏิบัติงานตามหน้าที่
๘) จงรักภักดีต่อหน่วยงานและมีจิตใจห้าวหาญ ยึดผลประโยชน์สูงสุดของหน่วยงาน
/๓.๒ ห้ามข้าราชการ…

๓
๓.๒ ห้ามข้าราชการทุกคนปฏิบัติในสิ่งต่อไปนี้
๑) รับของขวัญ ทั้งในรูปของเงินและสิ่งของจากผู้ที่มาติดต่อ การรับของที่ระลึกใน
กรณีการเข้าเยี่ยมให้มอบกับหัวหน้าหน่วยงาน
๒) ห้ามรับรางวัลจากเจ้าหน้าที่รัฐ/บุคคลอื่น ที่มาติดต่องานซึ่งตนเองได้ทาไปโดยหน้าที่
หรือการละเว้นการกระทาตามหน้าที่ของตน หรือที่เป็นการแสดงหรือการโน้มน้าวให้ละเว้นการเลือกไม่ปฏิบัติ
ต่อบุคคลใดที่เกิดจากการทาหน้าที่ของตนเอง
๓) ห้ามกระทาโดยการจงใจหรือตั้งใจในการแก้ไขหรือกรอกข้อความ ทาให้เกิดความ
ผิดพลาดของข้อความในเอกสารการทางาน ห้ามรับรองเป็นหลักฐานซึ่งข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่ง พิสูจน์
ความจริงอันเป็นเท็จ ในการตรวจรับพัสดุหรือการจ้าง ทุกกรณี
๔) ห้ามรับเชิญงานเลี้ยงหรือห้ามการรับเชิญไปรับประทานอาหารจากผู้ใดที่มาติดต่อ
งานด้วย เพื่อป้องกันการถูกกล่าวหา
๕) ห้ ามรับของขวัญจากผู้ ใดที่มาติดต่องานด้วย ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดหรืองานเลี้ยง
สังสรรค์ตามเทศกาลใดก็ตาม
๖) ห้ามเชิญผู้ใดที่มาติดต่องานด้วย เข้ามาเกี่ยวข้องในงานจัดเลี้ยงที่ตนดาเนินการอยู่
๗) ห้ามรับจ้างหรือรับค่าตอบแทนการจ้างงานเป็นค่าล่วงเวลา เว้นแต่ได้รับความ
เห็นชอบจากผู้มีอานาจ
๘) ห้ามรับเงินค่าตอบแทน ค่าชดเชยใดๆ หรือประโยชน์อื่นใดจากผูร้ ับสัญญาที่เข้ามารับ
โครงการในหน่วยงาน เช่น ค่าตั๋วชมฟุตบอล ภาพยนตร์ ค่าใช้จ่ายส่วนตัว ฯลฯ
๙) ห้ามลงทุนในธุรกิจกับผู้ใด ที่ติดต่อเกี่ยวข้องงานกับตนเองอยู่
๑๐) ห้ามมีผลประโยชน์ร่วมกันกับร้านค้า เช่น เป็นหุ้นส่วนหรือเป็นกรรมการ เป็นต้น
ในการซื้อของก็ซื้อจากร้านค้าที่มีส่วนได้เสียนี้ ในราคาแพงและคุณภาพต่า
๑๑) ห้ ามรั บ ข้อ เสนอหรือ รับ บริการโดยไม่คิ ดเงิน เช่น ค่าใช้ จ่ายในการเดิน ทาง
ค่าบริการในการตกแต่งสถานทีจ่ ากผู้ใดที่ติดต่องานอยู่ด้วย
๑๒) ห้ามใช้ความสัมพันธ์เอาอกเอาใจแก่ผู้ใดที่ติดต่องานด้วยจนเกิดเหตุอันควร ด้วยการ
ปฏิบัติในเชิงให้อภิสิทธิ์หรือชอบพอเป็นพิเศษ
๑๓) ห้ามมีส่วนรู้เห็นในข่มขืนใจผู้อื่นให้จายอมร่วมดาเนินการใดๆ ในการเสนอราคา
หรือไม่เข้าร่วมในการเสนอราคา หรือถอนการเสนอราคา หรือต้องทาการเสนอราคาตามที่กาหนด
๑๔) ห้ามจัดประชุมอย่างเป็นทางการหรือเพื่อจัดการต่อรองกับผู้รับสัญญาในสถานที่
ของหน่วยงาน หรือใช้สถานที่ทางานของผู้รับสัญญา เว้นแต่มีเหตุผลที่จาเป็นต้องทาเช่นนั้น
๑๕) ห้ามรับเงินกู้ยืมไม่ว่าโดยมีประกัน หรือไม่มีประกันจากผู้รับสัญญาที่ติดต่องานด้วย
๑๖) ห้ามให้ผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาแทรกแซงการทางานตามหน้าที่ในความรับผิดชอบ
๑๗) ห้ามทาลายหรือสร้างความเสื่อมเสียแก่หน่วยงาน เช่น ให้คาชี้แนะแก่ผู้รับสัญญา
ในทางที่ตักตวงประโยชน์หรือชี้แนะช่องโหว่ในสัญญาให้ผู้รับสัญญา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะได้รับรางวัลตอบแทนหรือ
ไม่ได้รางวัลตอบแทนก็ตาม หรือกรณีอื่นที่ส่อไปในทางไม่สุจริต
๑๘) ห้ามใช้เวลาราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือดูแลธุรกิจส่วนตัว
๑๙) ห้ามใช้เวลาราชการ เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงาน
แสวงหาประโยชน์ส่วนตัว ด้วยการติดต่อซื้อ/ขายสินค้า
/๒๐) ห้ามนาข้อมูล…

๔
๒๐) ห้ามนาข้อมูลลับของหน่วยงานไปเปิดเผย เพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็นประโยชน์ในรูป
ของเงินหรือประโยชน์อื่นใด หรือนาข้อมูลไปเปิดเผยแก่ญาติหรือพวกพ้องและแสวงหาประโยชน์จากข้อมูล
เหล่านั้น เช่น ข้อมูลการสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในตาแหน่งต่างๆ ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น
๒๑) ห้ามนาบุคลากร/ทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เป็นประโยชน์แก่ตนเองหรือผู้อื่น เช่น
การใช้วัสดุสานักงาน การใช้ไฟฟ้า การนารถยนต์ของราชการไปใช้ส่วนตัว ฯลฯ
๒๒) ห้ามเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
๒๓) ห้ามทาหลักฐานการไปราชการเป็นเท็จ เช่น ไม่ได้ไปราชการ แต่ทาหลักฐานว่าไป
ราชการ ไปราชการไม่มีผู้ติดตาม แต่ทาใบสาคัญว่ามีผู้ติดตาม ยืมเงินไปราชการ แต่ความจริงนาไปใช้ส่วนตัว
แล้วจัดทาหลักฐานเป็นเท็จล้างหนี้เงินยืม ฯลฯ
๒๔) ห้ามหน่วยงานซื้อของที่คุณภาพต่า ราคาสูง ซื้อของในราคาแพงกว่าปกติ หรือแพง
กว่าท้องตลาด
๒๕) ห้ า มจ่ า ยเงิน ยื ม ให้ ไว้ เป็ น ประจ า เพื่ อ จ่ า ยในกิ จ การหน้ า ที่ แ ต่ น าไปหมุ น ใช้ เป็ น
ประโยชน์ส่วนตัว
หมวด ๓
ส่วนที่ ๑
กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อ ๔ ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ มีหน้าที่ควบคุม กากับ
ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและจริงจัง โดยมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) ประชุม สัมมนา เพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ข้าราชการ
๒) ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรือระเบียบ เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๓) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี และติดตาม
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
๔) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ มิให้ถูกกลั่นแกล้ง
หรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน การตั้งกรรมการ
สอบสวนวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมแล้ว
๕) อื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
ข้อ ๕ ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ แต่งตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม กากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ประกอบด้วย
๑) รองผู้ อ านวยการส านั กงานเขตพื้ นที่ การศึ กษาประถมศึ กษาเลย เขต ๑ เป็ นประธาน
กรรมการ
๒) ผู้อานวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล
เป็นรองประธานกรรมการ
๓) ผู้อานวยการกลุ่ม/หน่วย/ศูนย์
เป็นกรรมการ
๔) กลุ่มงานวินัยและนิติการ
เป็นกรรมการ/เลขานุการ
๕) หน่วยตรวจสอบภายใน
เป็นกรรมการ/เลขานุการ
กรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทั บซ้อนต้องไม่เคยถูกลงโทษทาง
วินัยมาก่อน

๕
ข้อ ๖ คณะกรรรมการประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับ
ซ้อนมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการ
ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน
๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียน
ว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน ให้ส่งเรื่องให้ผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเลย เขต ๑ เพื่อปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้โดยเร็ว
๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอานาจหน้าที่
ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ ห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจง
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับ
เรื่องที่สอบสวน
๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชา
ใช้อานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ
ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๗ การฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมของประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน
ผลประโยชน์ทับซ้อนตามความในหมวด ๒ เป็นความผิดวินัยทางแพ่ง และวินัยทางการเงิน ตามกฎหมายว่า
ด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗ ระเบียบสานักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยพนักงานราชการ พ.ศ.๒๕๔๗ ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยลูกจ้างประจาของส่วนราชการ พ.ศ.๒๕๓๗
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.๒๕๔๔ และพระราชบัญญัติ
ความรับผิดทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ.๒๕๓๙ ให้ ผู้บังคับบัญชาพิจารณาดาเนินการทางวินัย ตามควรแก่
กรณี

