
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปฏบิัตงิาน 

เพ่ือป้องกันผลประโยชนท์ับซ้อนของข้าราชการ 

ในส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรขีันธ์  เขต  1 

พ.ศ.  2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2560 
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ประมวลจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพือ่ป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

ของข้าราชการ 

ในส านักงานเขตพื้นที่การศกึษาประถมศกึษาประจวบครีีขันธ ์ เขต  1 

พ.ศ.  2558 แก้ไขเพิม่เติม (ฉบับท่ี 2) พ.ศ.2560 

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

 ประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนนี้  จัดท าขึ้นโดย

มีวัตถุประสงค์ดังจะกลา่วต่อไปนี้ 

 1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  ที่สร้าง

ความโปร่งใส  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

 2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอของขา้ราชการ  พนักงานราชการ  

ลูกจา้ง  เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม  จรยิธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3. ให้เกิดรูปแบบการปฏิบัติงานอันเป็นที่ยอมรับ  เพิ่มความน่าเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจ

แก่ผู้รบับริการและประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มีสว่นได้เสีย 

 4. ท าให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างหน่วยงานและข้าราชการ  พนักงานราชการ  ลูกจ้าง  

สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง  ต่อหน่วยงาน  ต่อผู้บังคับบัญชา  ต่อประชาชน  และต่อสังคม  

ตามล าดับ 

 5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ

เกิดขึ้น  รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 ทั้งนี้  รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมของหน่วยงานและข้าราชการทุกคน  พึงยึดถือเป็น

แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ  อย่างทั่วถึง  และประสิทธิภาพ  ดังนี ้

หมวด  1 

บททั่วไป 

 ข้อ 1 ในประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อนนี้ 

  “ประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน”  หมายถึง  ประมวล

จรยิธรรมของข้าราชการ  สังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาประจวบคีรขีันธ์  เขต  1 



3 
 

  “ข้าราชการ  หมายถึง  ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  พนักงาน

ราชการและลูกจา้ง  ในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาประจวบคีรขีันธ์ เขต  1 

  “ผลประโยชน์ทับซ้อน”  หมายถึง  ผลประโยชน์ส่วนบุคคลกับผลประโยชน์ส่วนรวม

ขัดกัน  

  “ของขวัญ”  หมายถึง  ของขวัญตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ

ป้องกันและปราบปรามการทุจริต หรือกฎหมายเก่ียวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลละ

ประโยชน์ส่วนรวม ได้แก่ เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้แก่กันเพื่ออัธยาศัยไมตรี และให้

หมายความรวมถึง เงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดที่ให้เป็นรางวัล ให้โดยเสน่หา หรือเพื่อการ

สงเคราะห์ หรือให้สินน้ าใจ การให้สิทธิพิเศษในการได้รับบริการหรือความบันเทิง ตลอดจนการออก

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรอืท่องเที่ยว ค่าที่พัก ค่าอาหาร หรอืสิ่งอื่นใดในลักษณะเดียวกัน และไม่ว่าจะ

ให้เป็นบัตร ตั๋ว หรือหลักฐานอื่นใด การช าระหนีใ้ห้ลว่งหน้า หรอืการคืนเงินให้ภายหลัง 

  “รางวัล”  หมายถึง  รางวัลตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกัน

และปราบปรามการทุจริต หรือกฎหมายเก่ียวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลละประโยชน์

ส่วนรวม ได้แก่ สิ่งของหรอืเงินที่ได้มาเพราะความดีความชอบหรอืความสามารถ หรือเพราะชนะในการ

แขง่ขัน ค่าตอบแทนที่ให้แก่ผู้ซ่ึงกระท าการอย่างใดอย่างหนึ่งส าเร็จตามที่บ่งไว้  ให้สิ่งของโดยความชอบ

หรอืเพื่อเป็นสินน า้ใจ 

  “คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติงานผลประโยชน์ทับซ้อน”  

หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  

เขต  1 

 ข้อ 2 ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาประจวบคีรขีันธ์  เขต  1  

เป็นผู้รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 

หมวด  2 

มาตรฐานจริยธรรม 

มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนส าหรับข้าราชการ

ในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต  1 

 ข้อ 3 ข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพืน้ที่การศกึษาประถมศกึษาประจวบคีรขีันธ์  เขต  

1  ทุกคน  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  อ านวยความ

สะดวก  และให้บริการแก่ผู้มาติดต่อราชการตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในผลประโยชน์

ส่วนรวม  โดย 
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  3.1 ก าหนดให้ข้าราชการทุกคนต้องปฏิบัติ  ดังน้ี 

   1) ข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 ทุกคน ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกัน

ผลประโยชน์ทับซ้อนของข้าราชการในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

พ.ศ. 2558 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560 

   2) รายงานเรื่องเบาะแสการทุจริตประพฤติมิชอบให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 

   3) ก าหนดขอบเขตความสัมพันธ์กับเจ้าหน้าที่รัฐอื่นๆ  ที่เข้ามาติดต่องาน

ด้วย  โดยตั้งอยู่บนฐานของความเป็นทางการ  เพื่อหลีกเลี่ยงการถูกกล่าวหา  การให้อภิสิทธิ์พิเศษ

เฉพาะคน 

   4) แจง้ขอ้เท็จจริงเก่ียวกับผลประโยชน์ในด้านธุรกิจ  ทั้งในนามของตนเอง  

และในนามของครอบครัว  หลีกเลี่ยงจากการเข้าไปเก่ียวข้องกับธุรกจิของครอบครัว 

   5) ปฏิบัติต่อผู้มาติดต่องานอย่างเป็นธรรมเท่าเทียมกัน  โดยปราศจาก

ความเกรงกลัวอิทธิพลหรอืให้อภิสทิธิ์แก่ผูอ้ื่น 

   6) สร้างความเข้าใจในการปฏิบัติตามข้อก าหนดของกฎหมายการป้องกัน

การทุจริตและนโยบายต่างๆ  ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทุจริต  เพื่อเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

   7) ขอค าปรึกษาผูบ้ังคับบัญชา  ผูอ้ านวยการกลุ่ม  หัวหน้างาน  หากมีขอ้

สงสัยในการปฏิบัติงานตามหน้าที่ 

   8) จงรักภักดีต่อหน่วยงาน  และมีจิตใจห้าวหาญที่ยึดผลประโยชน์สูงสุด

ของหน่วยงาน 

  3.2 ห้ามข้าราชการทุกคนปฏิบัติในสิ่งต่อไปนี้ 

   1) รับของขวัญ  ทั้งในรูปของเงินและสิ่งของจากผู้ที่มาติดต่อที่เป็นการ

แสดงหรือการโน้มน้าวให้ละเว้นการเลือกไม่ปฏิบัติต่อบุคคลใดที่เกิดจากการท าหน้าที่ของตน และ      

การรับของที่ระลึกในกรณีการเข้าเยี่ยม  ให้มอบกับหัวหน้าหน่วยงาน 

   2) ห้ามรับรางวัลจากเจ้าหน้าที่รัฐอื่น หรือบุคคลอื่นที่มาติดต่องาน         

ซ่ึงตนเองได้ท าไปโดยหน้าที่  หรือละเว้นการกระท าตามหน้าที่ของตน หรือที่เป็นการแสดงหรือ           

การโน้มน้าวให้ละเว้นการเลือกไม่ปฏิบัติตอ่บุคคลใดที่เกิดจากการท าหน้าที่ของตน 

   3) ห้ามรับรางวัลจากผู้ใด  ในการละเว้นการกระท าตามหน้าที่ของตน     

ซ่ึงควรต้องกระท าตามหน้าที่ 

   4) ห้ามรับรางวัลใดๆ  ที่เป็นการแสดง  หรือเป็นการโน้มน้าวให้ละเว้นการ

เลือกไม่ปฏิบัติตอ่บุคคลใดที่เกิดจากการท าหน้าที่ของตนเอง 

   5) ห้ามกระท าโดยการจงใจหรือตั้งใจในการแก้ไขหรือกรอกข้อความท า

ให้เกิดความผดิพลาดของข้อความในเอกสารการท างาน 



5 
 

   6) ห้ามรับเชิญงานเลี้ยงหรือห้ามการรับเชิญไปรับประทานอาหารจาก

ผูใ้ดที่มาติดตอ่งานด้วย  เพื่อป้องกันการถูกกล่าวหา 

   7) ห้ามรับของขวัญจากผู้ ใดที่มาติดต่องานที่ เป็นการแสดงหรือ           

การโน้มน้าวให้ละเว้นการเลือกไม่ปฏิบัติต่อบุคคลใดที่เกิดจากการท าหน้าที่ของตนไม่ว่าด้วยเหตุผลใด

หรอืงานเลี้ยงสังสรรค์ตามเทศกาลใดก็ตาม 

   8) ห้ามเชิญผู้ใดที่มาติดต่องานด้วย  เข้ามาเก่ียวข้องในงานจัดเลี้ยงที่ตน

ด าเนินการอยู่ 

   9) ห้ามรับจ้างหรือรับค่าตอบแทนการจ้างงานเป็นค่าล่วงเวลา  เว้นแต่

ได้รับความเห็นชอบจากผู้มีอ านาจ 

   10) ห้ามรับค่าธรรมเนียม  ค่าบริการจากผู้ใด  จากการให้บริการตาม

หน้าที่ของตนเอง 

   11) ห้ามรับเงินค่าตอบแทนหรอืค่าชดเชยใดๆ  จากผู้รับสัญญาที่เข้ามารับ

โครงการในหน่วยงาน 

   12) ห้ามลงทุนในธุรกิจกับผู้ใดที่เป็นการแสดงหรือ การโน้มน้าวให้ละเว้น

การเลือกไม่ปฏิบัติตอ่บุคคลใดที่เกิดจากการท าหน้าที่ของตนที่ตดิต่อเก่ียวข้องงานกับตนเองอยู่ 

   13) ห้ามมีผลประโยชน์ร่วมกันกับร้านค้า  เช่น  เป็นหุ้นส่วนหรือเป็น

กรรมการ  เป็นต้น  ในการซื้อของก็ซือ้จากรา้นที่มีสว่นได้เสียนี ้ ในราคาแพงและคุณภาพต่ า 

   14) ห้ามรับค่าตอบแทน (commission)  หรือเงินส่วนแบ่งโดยทุจริต  

(kickback)   อื่นๆ  จากผู้รับสัญญาที่เกิดจากการให้บริการหรอืสิ่งของใดๆ 

   15) ห้ามรับข้อเสนอหรือรับบริการโดยไม่คิดเงิน  เช่น  ค่าใช้จ่ายในการ

เดินทาง  ค่าบริการในการตบแต่งสถานที่  จากผู้ใดที่ตดิต่องานอยู่ด้วย 

   16) ห้ามใช้ความสัมพันธ์เอาอกเอาใจแก่ผูใ้ดที่มาติดตอ่งานด้วยจนเกิดเหตุ

อันควรด้วยการปฏิบัติในเชิงให้อภิสทิธิ์หรอืชอบพอเป็นพิเศษ 

   17) ห้ามรับค่าตั๋วชมฟุตบอล  ภาพยนตร์  หรืออื่นๆ  จากผู้รับสัญญาของ

หน่วยงาน 

   18) ห้ามจัดประชุมอย่างเป็นทางการหรอืเพื่อจัดการตอ่รองกับผูร้ับสัญญา

ในสถานที่ของหน่วยงาน  หรอืใช้สถานที่ท างานของผูร้ับสัญญา  เว้นแตม่ีเหตุผลที่จ าเป็นต้องท าเชน่นั้น 

   19) ห้ามไปหา  เยี่ยมเยียนสถานที่ท างาน  หรอืบ้านของผู้รับสัญญาที่ตดิต่อ

งานกันอยู่ 

   20) ห้ามรับเงินกู้ยืม  ไม่ว่าโดยมีประกันหรือไม่มีประกันจากผู้รับสัญญาที่

ติดตอ่งานด้วย 
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   21) ห้ามไม่ให้รับค่าใช้จ่ายส่วนตัวใดๆ  จากผู้รับสัญญา 

   22) ห้ามให้ผลประโยชน์ส่วนตัวเข้ามาแทรกแซงการท างานตามหน้าที่ใน

ความรับผิดชอบ 

   23) ห้ามท าลายหรือสร้างความเสื่อมเสียแก่หน่วยงาน  เช่น  ให้ค าชี้แนะ

แก่ผู้รับสัญญาในทางที่ตักตวงประโยชน์  หรือชี้แนะช่องโหว่ในสัญญา  ทั้งนี้  ไม่ว่าจะได้รับรางวัลตอบ

แทนหรอืไม่ได้รางวัลตอบแทนก็ตาม 

   24) ห้ามใช้เวลาราชการไปดูแลธุรกจิส่วนตัว 

   25) ห้ามใช้เวลาราชการ  เครื่องคอมพิวเตอร์  และระบบอินเตอร์เน็ตของ

หน่วยงาน  แสวงหาประโยชน์สว่นตัวด้วยการติดตอ่ซือ้ / ขายสินค้า 

   26) ห้ามน าข้อมูลลับของหน่วยงานไปเปิดเผยเพื่อรับสิ่งตอบแทนที่เป็น

ประโยชน์ในรูปของเงินหรือประโยชน์อื่นใดหรือน าข้อมูลไปเปิดเผยแก่ญาติหรือพวกพ้องและแสวงหา

ประโยชน์จากข้อมูลเหล่านั้น  เช่น  ข้อมูลการสอบบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในต าแหน่งต่างๆ  ข้อมูล

การจัดซ้ือจัดจา้ง  เป็นต้น 

   27) ห้ามน าทรัพย์สินของทางราชการไปใช้เป็นประโยชน์ส่วนตัวหรือผู้อื่น  

เชน่  การน ารถยนต์ของราชการไปใช้สว่นตัว 

   28) ห้ามเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงาน  ไม่วา่ทางตรงหรอืทางอ้อม 

   29) ห้ามท าหลักฐานการไปราชการเป็นเท็จ 

   30) ห้ามรับรองเป็นหลักฐานซ่ึงข้อเท็จจริงอันเอกสารนั้นมุ่งพิสูจน์ความ

จรงิอันเป็นเท็จในการตรวจรับพัสดุหรอืการจา้ง  ทุกกรณี 

   31) ห้ามหน่วยงานซือ้ของที่มีคุณภาพต่ าหรอืปริมาณต่ า  ราคาสูง 

   32) ห้ามหน่วยงานซือ้ของในราคาแพงกว่าปกติ  หรอืแพงกว่าท้องตลาด 

   33)  ห้ามมีส่วนรู้เห็นในการข่มขืนใจผู้อื่นให้จ ายอมร่วมด าเนินการใด ๆ ใน

การเสนอราคา หรือไม่เข้าร่วมในการเสนอราคา หรือถอนการเสนอราคา หรือต้องท าการเสนอราคา

ตามที่ก าหนด 

   34)  ห้ามมิให้มีการซื้อขายต าแหน่ง หรือเรียกรับเงินเพื่อการสอบบรรจุ 

การรับโอน การโยกย้าย หรอืผลตอบแทนอันใด ที่ไม่เป็นไปตามกฎหมายและระเบียบปฏิบัติราชการ 
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หมวด  3 

ส่วนที่  1 

กลไกและการบังคับใช้ประมวลจรยิธรรมเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ข้อ 4 ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ เขต 1 

มีหน้าที่ควบคุมก ากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอ้ย่างทั่วถึงและจรงิจัง  โดยมีอ านาจหน้าที่  

ดังนี ้

1) ประชุมสัมมนาเพื่อให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนแก่ขา้ราชการ 

  2) ปรับปรุงขั้นตอนการปฏิบัติงานหรอืระเบียบ  เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 

  3) ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี  

และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอ้ย่างสม่ าเสมอ 

 

 

  4) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี ้       

มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง  โยกย้าย            

เลื่อนขั้นเงินเดือน  การตั้งกรรมการสอบสวนวินัย  หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น      

เว้นแตจ่ะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจรยิธรรมแล้ว 

  5) อื่นๆ  ตามที่เห็นสมควร 

 ข้อ 5 ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1  

แตง่ตั้งคณะกรรมการจรยิธรรมขึน้  เพื่อควบคุม  ก ากับ  ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

  คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

ประกอบด้วย  

  1) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์ 

เขต 1 ก ากับ ดูแลกลุ่มบริหารงานบุคคล  เป็นประธานกรรมการ 

  2) ผูอ้ านวยการกลุ่ม ทุกกลุ่ม  เป็นกรรมการ 

  3) นิตกิร  เป็นกรรมการ และเลขานุการ 

  กรรมการประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ต้องไม่เคย

ถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 

 ข้อ 6 คณะกรรมการประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  

มีอ านาจหน้าที่ดังนี้   

  1) ควบคุม  ก ากับ  ส่งเสริม  และให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรม

เก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน 
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  2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีที่มีข้อสงสัย

หรอืมีขอ้ร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ให้ส่งเรื่อง

ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาประจวบคีรีขันธ์  เขต 1  เพื่อปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมนีโ้ดยเร็ว 

  3) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรอืผูท้ี่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  มีอ านาจ

หน้าที่ขอให้กระทรวง  กรม  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือห้างหุ้นส่วน  

บริษัท  ชี้แจงข้อเท็จจริง  ส่งเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด  มาชี้แจง

หรอืให้ถ้อยค าเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

  4) คุ้มครองขา้ราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  มิให้

ผูบ้ังคับบัญชาใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมต่อขา้ราชการผู้นัน้  

  การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม  ให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครองมาใช้บังคับ 

ส่วนที่  2 

ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 ข้อ 7 การฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมของประมวลจริยธรรมเก่ียวกับการปฏิบัติงาน     

เพื่ อป้อง กันผลประโยชน์ทับ ซ้อนตามข้อความในหมวด  2  เป็นความผิดวินัย  ทางแพ่ ง                   

และวินัยทางการเงิน ตามกฎหมายว่าด้วยพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทาง    

การศึกษา  พ.ศ. 2547 ระเบียบส านักนายกรัฐมนตรีว่าด้วย พนักงานราชการ พ.ศ. 2547                   

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย ลูกจา้งประจ าของส่วนราชการ พ.ศ. 2537 ระเบียบคณะกรรมการ

ตรวจเงินแผน่ดินวา่ด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ. 2544 และพระราชบัญญัติความรับผิด

ทางละเมิดของเจ้าหน้าที่ พ.ศ. 2539  ให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณาด าเนินการทางวินัย หรือด าเนินการ

ตามบทบัญญ ติของกฎหมายที่เก่ียวข้อง ตามควรแก่กรณี 

  

--------------------  

 

 

 

 

 


