
 

ประกาศส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
เร่ือง ประมวลจริยธรรม 

ส าหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ สังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 

 
ประมวลจริยธรรมส ำหรับข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ี สังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำนี้ 

จัดท ำขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ดังจะกล่ำวต่อไปนี้ 
๑. เป็นเครื่องมือก ำกับควำมประพฤติของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ี สร้ำงควำมโปร่งใส        

มีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนท่ีชัดเจนและเป็นสำกล 
๒. ยึดถือเป็นหลักกำรและแนวทำงปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ี เพื่อให้ 

กำรปฏิบัติงำนเป็นไปตำมหลักคุณธรรมจริยธรรม มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
๓. ให้เกิดรูปแบบกำรปฏิบัติงำนอันเป็นท่ียอมรับ เพิ่มควำมน่ำเช่ือถือ เกิดควำมมั่นใจ        

แก่ผู้รับบริกำร และประชำชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
๔. ท ำให้เกิดพันธะผูกพันระหว่ำงหน่วยงำน/ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ี สร้ำงระบบ         

ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อหน่วยงำน ต่อผู้บังคับบัญชำ ต่อประชำชน และต่อสังคม ตำมล ำดับ 
๕. ป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ และควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดขึ้น

รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 
ท้ังนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่ำนิยมร่วมของหน่วยงำนและข้ำรำชกำร และเจ้ำหน้ำท่ีทุกคน       

พึงยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่ำงท่ัวถึง และมีประสิทธิภำพ ดังนี ้
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 
 

ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี ้
“ประมวลจริยธรรม”หมำยถึง ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ี สังกัด

ส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ 
“ข้าราชการ” หมำยถึง ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมมำตรำ ๓๘ ค (๑) (๒) 

แห่งพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และท่ีแก้ไขเพิ่มเติม 
“เจ้าหน้าที่” หมำยถึง พนักงำนเจ้ำหน้ำท่ีคุรุสภำ พนักงำนรำชกำรและลูกจ้ำง ในส ำนักงำน

ศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ  
 “คณะกรรมการประมวลจริยธรรม”หมำยถึง คณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำส ำนักงำน

ศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ 
ข้อ ๒ ใหศึ้กษำธิกำรจังหวัดพะเยำเป็นผู้รักษำกำร ตำมประมวลจริยธรรมนี้ 
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หมวด ๒  
                                                     มาตรฐานจริยธรรม 

ส าหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดส านักงานศึกษาธิการจังหวัดพะเยา 
 

ข้อ ๓ ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ี สังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำทุกคน มีหน้ำท่ี
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย เพื่อรักษำประโยชน์ส่วนรวม อ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรแก่ผู้มำติดต่อ
รำชกำรตำมหลักธรรมำภิบำลโดยจะต้องยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวม โดย 

๓.๑ ก าหนดให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนต้องปฏิบัติดังนี้ 
3.1.1 ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีในสังกัดส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำทุกคน 

ต้องปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมรำชกิจจำนุเบกษำ ลงวันท่ี 9 
กันยำยน ๒๕64 

3.1.2 รำยงำนเรื่องเบำะแสกำรทุจริตประพฤติมิชอบให้ผู้บังคับบัญชำทรำบ 
3.1.3 ก ำหนดขอบเขตควำมสัมพันธ์กับเจ้ำหน้ำท่ีรัฐอื่นๆท่ีเข้ำมำติดต่องำนด้วย โดยต้ังอยู่ 

บนฐำนของควำมเป็นทำงกำร เพื่อหลีกเล่ียงกำรถูกกล่ำวหำกำรให้สิทธิพิเศษเฉพำะคน 
3.1.4 แจ้งข้อเท็จจริงเกี่ยวกับผลประโยชน์ในด้ำนธุรกิจท้ังในนำมของตนเองและในนำม 

ของครอบครัว หลีกเล่ียงจำกกำรเข้ำไปเกี่ยวข้องกับธุรกิจของครอบครัว 
3.1.5 ปฏิบัติต่อผู้มำติดต่องำนอย่ำงเป็นธรรมเท่ำเทียมกัน โดยปรำศจำกควำมเกรงกลัว 

อิทธิพลหรือให้อภิสิทธิ์แก่ผู้อื่น 
3.1.6 สร้ำงควำมเข้ำใจในกำรปฏิบัติตำมข้อก ำหนดของกฎหมำยกำรป้องกันกำรทุจริต 

และนโยบำยต่ำงๆของหน่วยงำนท่ีเกี่ยวข้องกับกำรทุจริต เพื่อเป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติงำน 
3.1.7 ขอค ำปรึกษำผู้บังคับบัญชำ ผู้อ ำนวยกำรกลุ่ม/หน่วย หำกมีข้อสงสัยในกำร 

ปฏิบัติงำนตำมหน้ำท่ี 
3.1.8 จงรักภักดีต่อหน่วยงำนและมีจิตใจมุ่งมั่นท่ียึดผลประโยชน์สูงสุดของหน่วยงำน 
๓.๒ ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ทุกคนห้ามปฏบิัติในสิ่งต่อไปนี ้
3.2.1 กำรด ำเนินกิจกำรของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐท่ีเป็นกำรต้องห้ำมมิให้ด ำเนินกิจกำรท่ีเป็นกำร 

ขัดกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม ตำมควำมในมำตรำ 126 แห่งกฎหมำยประกอบ 
รัฐธรรมนูญว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ได้แก่กำรด ำเนินกิจกำรดังต่อไปนี ้

(1) เป็นคู่สัญญำหรือมีส่วนได้เสียในสัญญำท่ีท ำกับหน่วยงำนของรัฐท่ีเจ้ำหน้ำท่ี 
ของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้ำท่ีในฐำนะท่ีเป็นเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐซึ่งมีอ ำนำจก ำกับ ดูแล ควบคุม ตรวจสอบ หรือ
ด ำเนินคดี 

(2) เป็นหุ้นส่วนหรือผู้ถือหุ้นในห้ำงหุ้นส่วนหรือบริษัทท่ีเข้ำเป็นคู่สัญญำกับ 
หน่วยงำนของรัฐท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้นั้นปฏิบัติหน้ำท่ีในฐำนะท่ีเป็นเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ ซึ่งมีอ ำนำจก ำกับ ดูแล 
ควบคุม ตรวจสอบ 

(3) เข้ำไปมีส่วนได้ส่วนเสียในฐำนะเป็นกรรมกำร ท่ีปรึกษำ ตัวแทน พนักงำนหรือ 
ลูกจ้ำงในธุรกิจของเอกชนซึ่งอยู่ภำยใต้กำรก ำกับ ดูแล ควบคุม หรือตรวจสอบส ำนักงำนศึกษำธิกำรจังหวัด
พะเยำ ท่ีเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้นั้นสังกัดอยู่หรือปฏิบัติหน้ำท่ีในฐำนะเป็นเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ ซึ่งโดยสภำพของ 
ผลประโยชน์ของธุรกิจเอกชนนั้นอำจขัดหรือแย้งต่อประโยชน์ส่วนรวม หรือประโยชน์ทำงรำชกำร หรือกระทบ
ต่อควำมมีอิสระในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐผู้นั้น 
 
               /3.2.2 กำรรับ... 
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3.2.2 กำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใด กับกำรให้หรือรับของขวัญของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ 
ตำมควำม ตำมระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยกำรให้หรือรับของขวัญของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ พ.ศ. 2565 

(1) เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐหรือบุคคลในครอบครัว จะให้ของขวัญแก่ผู้บังคับบัญชำหรือ
บุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชำหรือเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐด้วยกันมิได้ เว้นแต่เป็นกำรให้ตำมปกติประเพณีนิยม 
ซึ่งมีรำคำหรือมูลค่ำไม่เกินสำมพันบำทจำกผู้ให้แต่ละคนและแต่ละโอกำส หรือตำมท่ีคณะกรรมกำรป้องกันและ
ปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติก ำหนดไว้ 
   (2) เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐจะท ำกำรใดๆเพื่อให้ได้มำซึ่งเงินหรือทรัพย์สินอื่นใดเพื่อมอบให้
หรือจัดหำของขวัญให้ผู้บังคับบัญชำหรือบุคคลในครอบครัวของผู้บังคับบัญชำมิได้ 
   (3) ผู้บังคับบัญชำจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตน          
รับของขวัญจำกเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐหรือบุคคลในครอบครัวของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐซึ่งเป็นผู้อยู่ในบังคับบัญชำมิได้     
เว้นแต่เป็นกำรรับของขวัญตำมข้อ (1) เจ้ำหน้ำท่ีของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของ
ตนรับของขวัญจำกเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐหรือบุคคลในครอบครัวของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐด้วยกันมิได้ เว้นแต่เป็นกำรรับ
ของขวัญ ตำมข้อ (1) 
   (4) ผู้บังคับบัญชำและเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐจะยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลใน
ครอบครัวของตนรับของขวัญอันเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีจำกผู้ท่ีเกี่ยวข้องมิได้ เว้นแต่เป็นกำรรับของขวัญตำม
ข้อ (1)หรือกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อันควรได้ตำมกฎหมำย กฎ หรือข้อบังคับท่ีออกโดยอำศัยอ ำนำจ 
ตำมบทบัญญัติแห่งกฎหมำย หรือตำมท่ีคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริตแห่งชำติก ำหนดไว้ 
ส ำหรับกำรรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดโดยธรรมจรรยำของเจ้ำพนักงำนของรัฐตำมกฎหมำย 
ประกอบรัฐธรรมนญูว่ำด้วยกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต 

ผู้ท่ีเกี่ยวข้องในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของผู้บังคับบัญชำและเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐตำม     
วรรคหนึ่งได้แก่ผู้มำติดต่องำน ผู้ซึ่งได้รับประโยชนจ์ำกกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ หรือผู้มีส่วนได้   
ส่วนเสียในเรื่องท่ีอยู่ระหว่ำงกำรพิจำรณำของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ ในลักษณะ ดังต่อไปนี้ 

4.๑ ผู้ซึ่งมีค ำขอให้หน่วยงำนของรัฐด ำเนินกำรอย่ำงหนึ่งอย่ำงใด เช่น กำรขอ
ใบรับรองกำรอนุมัติ กำรอนุญำต กำรขอให้ออกค ำส่ังทำงปกครอง หรือกำรร้องเรียน 

4.2 ผู้ซึ่งประกอบธุรกิจหรือมีส่วนได้เสียในธุรกิจท่ีท ำกับหน่วยงำนของรัฐ เช่น   
กำรจัดซื้อจัดจ้ำง หรือกำรได้รับสัมปทำน 

4.3 ผู้ซึ่งอยู่ระหว่ำงด ำเนินกิจกรรมใด ๆ ท่ีมีหน่วยงำนของรัฐเป็นผู้ควบคุมหรือ
ก ำกับดูแล เช่น กำรประกอบกิจกำรโรงงำน หรือธรุกิจหลักทรัพย์ 

4.4 ผู้ซึ่งอำจได้รับประโยชน์หรือผลกระทบจำกกำรปฏิบัติหรือละเว้นกำรปฏิบัติ
หน้ำท่ีของเจ้ำหน้ำท่ีของรัฐ 

3.2.3 ห้ำมรับเงินค่ำตอบแทน หรือค่ำชดเชยใดๆ จำกผู้รับสัญญำท่ีเข้ำมำรับโครงกำร 
ในหน่วยงำน 

3.2.4 ห้ำมลงทุนในธุรกิจกับผู้ใด ท่ีติดต่อเกี่ยวข้องงำนกับตนเอง 
3.2.5 ห้ำมรับค่ำตอบแทน (commission) หรือเงินส่วนแบ่งโดยทุจริต (kickback) 

อื่นๆ จำกผู้รับสัญญำท่ีเกิดจำกกำรให้บริกำรหรือส่ิงของใดๆ 
3.2.6 ห้ำมรับข้อเสนอหรือรับบริกำรโดยไม่คิดเงิน เช่น ค่ำใช้จ่ำยในกำรเดินทำง 

ค่ำบริกำร ในกำรตกแต่งสถำนท่ี จำกผู้ใดท่ีติดต่องำนอยู่ด้วย 
3.2.7 ห้ำมรับเงินกู้ยืมไม่ว่ำโดยมีประกันหรือไม่มปีระกันจำกผู้รับสัญญำท่ีติดต่องำนด้วย 
3.2.8 ห้ำมไม่ให้รับจ่ำยค่ำใช้จ่ำยส่วนตัวใดๆจำกผู้รับสัญญำ 
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3.2.9 ห้ำมมิให้ผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ำมำแทรกแซงกำรท ำงำนตำมหน้ำท่ีในควำม 

รับผิดชอบ 
3.2.10 ท ำลำยหรือสร้ำงควำมเส่ือมเสียแก่หน่วยงำน เช่น ให้ค ำช้ีแนะแก่ผู้รับสัญญำ 

ในทำง ท่ีตักตวงประโยชน์หรือช้ีแนะช่องโหว่ในสัญญำให้ผู้รับสัญญำท้ังนี้ไม่ว่ำจะได้รับรำงวัลตอบแทนหรือ
ไม่ได้รำงวัลตอบแทนก็ตำม 

3.2.11 ห้ำมใช้เวลำรำชกำรไปดูแลธุรกิจส่วนตัว 
3.2.12 ห้ำมใช้เวลำรำชกำร เครื่องคอมพิวเตอร์และระบบอินเตอร์เน็ตของหน่วยงำน 

แสวงหำประโยชน์ส่วนตัว ด้วยกำรติดต่อซื้อ/ขำยสินค้ำ 
 3.2.13 ห้ำมน ำข้อมูลลับของหน่วยงำนไปเปิดเผย เพื่อรับส่ิงตอบแทนท่ีเป็นประโยชน์ 

ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นใดหรือน ำข้อมูลไปเปิดเผยแก่ญำติหรือพวกพ้องและแสวงหำประโยชน์จำก
ข้อมูลเหล่ำนั้น เช่น ข้อมูลกำรสอบบรรจุบุคคลเข้ำรับรำชกำรในต ำแหน่งต่ำงๆ ข้อมูลกำรจัดซื้อจัดจ้ำง เป็นต้น 

 3.2.14 ห้ำมน ำทรัพย์สินของทำงรำชกำรไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น เช่น 
กำรน ำรถยนต์ของรำชกำรไปใช้ส่วนตัว 
  3.3 ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาต้องประพฤติปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม 
ที่ก าหนดไว้อย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ ดังนี้ 

3.3.1 ยึดมั่นในสถำบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
และกำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

3.3.2 ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส ำนึกท่ีดี มีควำมรับผิดชอบต่อหน้ำท่ีและต่อผู้เกี่ยวข้องในฐำนะ 
ข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  

3.3.3 กล้ำคิด กล้ำตัดสินใจ กล้ำแสดงออก และกระท ำในส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรม  
3.3.4  มีจิตอำสำ จิตสำธำรณะ มุ่งประโยชน์ส่วนรวมมำกกว่ำประโยชน์ส่วนตัวหรือพวกพ้อง 
3.3.5  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน มุ่งมั่นในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ ท่ีสะท้อน 

ถึงคุณภำพผู้เรียนและคุณภำพกำรศึกษำ 
3.3.6 ปฏิบัติหน้ำท่ีอย่ำงเป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ 
3.3.7 ด ำรงตนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีและรักษำภำพลักษณ์ของข้ำรำชกำรครูและบุคลำกร     

ทำงกำรศึกษำ  
3.3.8  เคำรพในศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ ค ำนึงถึงสิทธิเด็ก และยอมรับควำมแตกต่ำง       

ของบุคคล 
หมวด ๓ 
ส่วนที่ ๑ 

              กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ข้อ ๔ ให้ศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำมีหน้ำท่ีควบคุม ก ำกับให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวล
จริยธรรมนี้ อย่ำงท่ัวถึงและจริงจังโดยมีอ ำนำจหนำ้ท่ีดังนี้ 

๔.๑ ประชุม สัมมนำ เพื่อให้ควำมรู้ด้ำนจริยธรรมแก่ข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ี 
๔.๒ ปรับปรุงขั้นตอนกำรปฏิบัติงำนหรือระเบียบ เพื่อป้องกันกำรฝ่ำฝืนมำตรฐำนจริยธรรม 
๔.๓ ด ำเนินกำรเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีท่ีเป็นแบบอย่ำงท่ีดี 

และติดตำมสอดส่องกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงสม่ ำเสมอ 
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๔.๔ ให้ควำมช่วยเหลือและดูแลข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีซึ่งปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้    
มิให้ถูกกล่ันแกล้งหรือถูกใช้อ ำนำจโดยไม่เป็นธรรม อันมีผลกระทบต่อกำรแต่งต้ัง โยกย้ำย เล่ือนขั้นเงินเดือน 
กำรตั้งกรรมกำรสอบสวนวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้ำท่ีของข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีผู้นั้น เว้นแต่จะได้รับ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมแล้ว 

๔.๕ อื่นๆตำมท่ีเห็นสมควร 
ข้อ ๕ ให้ศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ แต่งต้ังคณะกรรมกำรจริยธรรมข้ึน เพื่อควบคุม ก ำกับ   

ให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้ 
คณะกรรมกำรประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับกำรปฏบิัติงำนประกอบด้วย 
๕.๑ ศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ เป็นประธำนกรรมกำร 
๕.2 รองศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ เป็นรองประธำนกรรมกำร 
๕.3 ผู้อ ำนวยกำรกลุ่มทุกกลุ่ม เป็นกรรมกำร 
๕.๓ นิติกร เป็นกรรมกำร/เลขำนุกำร 
กรรมกำรประมวลจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยมำก่อน 
ข้อ ๖ คณะกรรรมกำรประมวลจริยธรรมมีอ ำนำจหน้ำท่ี ดังนี้ 
๖.๑ ควบคุม ก ำกับ ส่งเสริมและให้ค ำแนะน ำในกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรม 
๖.๒ สอดส่องดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือมี         

ข้อร้องเรียนว่ำมีกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม ให้ส่งเรื่องให้ศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำเพื่อปฏิบัติตำมประมวล
จริยธรรมนี้โดยเร็ว 

๖.๓ ให้คณะกรรมกำรจริยธรรมหรือผู้ท่ีคณะกรรมกำรจริยธรรมมอบหมำยมีอ ำนำจหน้ำท่ี 
ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือห้ำงหุ้นส่วน บริษัท ช้ีแจง
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสำรและหลักฐำนท่ีเกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มำช้ีแจงหรือให้ถ้อยค ำเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีสอบสวน 

๖.๔ คุ้มครองข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีซึ่งปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงตรงไปตรงมำ  
มิให้ผู้บังคับบัญชำใช้อ ำนำจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้ำรำชกำรและเจ้ำหน้ำท่ีผู้นั้นกำรประชุมคณะกรรมกำร
จริยธรรมให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองมำใช้บังคับ 

 
ส่วนที่ ๒ 

     ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ข้อ ๗ กำรฝ่ำฝืนมำตรฐำนจริยธรรมของประมวลจริยธรรมตำมควำมในหมวด ๒ เป็นควำมผิด
วินัยตำมกฎหมำยว่ำด้วย พระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรครูและบุคลำกรทำงกำรศึกษำ พ.ศ. ๒๕๔๗ และ 
ท่ีแก้ไขเพิ่มเติม ระเบียบส ำนักนำยกรัฐมนตรีว่ำด้วยพนักงำนรำชกำร พ.ศ. ๒๕๔๗ หรือระเบียบกระทรวงกำรคลัง 
ว่ำด้วยลูกจ้ำงประจ ำของส่วนรำชกำร  พ.ศ. ๒๕๓๗ ให้ผู้บังคับบัญชำ พิจำรณำด ำเนินกำรทำงวินัย ตำมควร  
แก่กรณี 

จึงประกำศให้ทรำบท่ัวกัน 
ประกำศ ณ วันท่ี  31  มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖6 

 

 
     
                                               (นำงสำวประไพพร  อุทธิยำ) 

             ศึกษำธิกำรจังหวัดพะเยำ 


