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ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ว่าการ

พนักงานและลูกจ้างของการกีฬาแห่งประเทศไทย
พ.ศ. ๒๕๕๓

โดยที่มาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 

บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม เพื่อวัตถุประสงค์ 

 ๑. เป็นเครื่องมือก�ากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส 

มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

 ๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม�่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กร

และระดับบุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท�างานด้านต่างๆ ของหน่วยงาน

ภาครัฐ เพื่อให้การด�าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 

 ๓. ท�าให้เกิดรูปแบบองค์กรอนัเป็นทีย่อมรบั เพือ่ความน่าเชือ่ถือ เกดิความมัน่ใจ

แก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

 ๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้

ฝ่ายบริหารใช้อ�านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง

ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามล�าดับ 

 ๕. ป้องกนัการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

๒



 ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส�าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน

พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎ ข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง

และมีประสิทธิภาพ 

 เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญ อาศัยอ�านาจ

ตามความในมาตรา ๑๙ แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๒๘

ประกอบกับมาตรา ๑๓๘ แห่งพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ.๒๕๕๘

และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปนี้

๓



 ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย ว่าด้วย

ประมวลจริยธรรมของผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้างของการกีฬาแห่งประเทศไทย

พ.ศ.๒๕๕๓” 

 ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ ๓ ในข้อบังคับประมวลจริยธรรมนี้ 

 “กกท.” หมายถึง การกีฬาแห่งประเทศไทย 

 “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของผู้ว่าการ พนักงาน

และลูกจ้างของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

 “ผู้ว่าการ” หมายความว่า ผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทย 

 “พนักงาน” หมายความว่า พนักงานทุกระดับของการกีฬาแห่งประเทศไทย 

 “ลกูจ้าง” หมายความว่า ลกูจ้างของการกฬีาแห่งประเทศไทย และหมายความ

รวมถึงผู้ช่วยปฏิบัติงานตามสัญญาจ้าง

 ข้อ ๔ ให้ผู้ว่าการรักษาการตามข้อบังคับนี้ 

หมวด ๑ บทท่ัวไป

๔



หมวด ๒ มาตรฐานจรยิธรรม
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
ส�าหรับผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้าง
ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

 ข้อ ๕ ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้างทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นใน

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้ 

 (๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

 (๒) การมีจิตส�านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 

 (๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และ

ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 (๔) การยืนหยัดท�าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม และถูกกฎหมาย

 (๕) การให้บรกิารแก่ประชาชนด้วยความรวดเรว็ มีอธัยาศยั และไม่เลอืกปฏบิตัิ 

 (๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 

 (๗) การมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน รกัษามาตรฐาน มคีณุภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 (๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณขององค์กร 

ส่วนท่ี ๑

๕



 ข้อ ๖ ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้างต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ 

 ข้อ ๗ ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้างต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้

และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

 ข้อ ๘ ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้างต้องด�ารงตนเป็นพลเมืองดีเคารพและ

ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 ข้อ ๙ ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้างต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิด

ความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต�าแหน่งหน้าที่ 

 ข้อ ๑๐ ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้าง ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก�าลัง

ความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุ

ผลส�าเร็จ และมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์

สูงสุดแก่การกีฬาแห่งประเทศไทย ประเทศชาติ และประชาชน 

 ข้อ ๑๑ ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้าง ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน 

ของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง

หน่วยงานและประชาชน 

 ข้อ ๑๒ ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้างต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุภาพ

เรียบร้อย มีอัธยาศัยดี 

มาตรฐานจรยิธรรมขององค์กรส่วนท่ี ๒

๖



 ข้อ ๑๓ ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้างต้องรักษาความลับที่ได้จากการ

ปฏบิตัหิน้าที ่ การเปิดเผยข้อมูลทีเ่ป็นความลบั จะกระท�าได้ต่อเม่ือมอี�านาจหน้าที ่ และ

ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าการ หรือผู้ที่ผู้ว่าการมอบหมาย หรือเป็นไปตามที่กฎหมาย

ก�าหนดเท่านั้น   

 ข้อ ๑๔ ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้างต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคี

ระหว่างผู้ร่วมงาน  พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

 ข้อ ๑๕ ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้างต้องไม่รับของขวัญ ของก�านัล หรือ

ประโยชน์อืน่ใดอันมมีลูค่าเกินกว่าทีก่ฎหมายก�าหนด เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา

หรือการให้ตามประเพณีที่ไม่ขัดต่อกฎหมาย  

 ข้อ ๑๖ ผู้ว่าการ พนักงาน และลูกจ้างต้องประพฤติตนให้สามารถท�างาน

ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน�้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ�าเป็น

ในการปฏบิตังิานของผูร่้วมงาน และไม่น�าผลงานของผูอ้ืน่มาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

๗



กลไกการบงัคบัใช้ประมวลจริยธรรม

 ข้อ ๑๗ ให้มีคณะกรรมการจริยธรรมท่ีมาจากการคัดเลือก เพื่อประโยชน์

แห่งการปฏิบัติตามข้อบังคับประมวลจริยธรรมนี้ โดยผู้ว่าการเป็นผู้ลงนามค�าสั่งแต่งตั้ง

 คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย 

     (๑) ให้ผู้บรหิารระดบั ๑๐ พจิารณาคัดเลอืกกนัเอง เป็นประธานกรรมการ 

     (๒) ให้ทีป่ระชมุผูอ้�านวยการฝ่ายและส�านกัพิจารณาคัดเลอืกผูบ้ริหารระดับ

๗ - ๙ ระดบัละ ๑ คน รวม ๓ คน เป็นกรรมการ 

     (๓) ให้ผูอ้�านวยการฝ่ายและส�านกั คดัเลอืกพนกังานระดับ ๖ ลงมาในสงักดั

จ�านวน ๑ คน เสนอที่ประชุมผู้อ�านวยการฝ่ายและส�านัก เพื่อคัดเลือกโดยวิธีลับ

เป็นกรรมการจ�านวน ๓ คน 

     (๔) ให้ผู้แทนฝ่ายลูกจ้างในคณะกรรมการกิจการสัมพันธ์การกีฬา

แห่งประเทศไทย คัดเลือกลูกจ้างตามนิยามของประมวลจริยธรรมนี้ เป็นกรรมการ 

จ�านวน ๒ คน 

ส่วนท่ี ๑

๘

หมวด ๓ กลไกและระบบบังคับใช้
ประมวลจริยธรรม



 ให้กรรมการตาม (๑) – (๔) เลือกเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรม

จ�านวน ๑ คน และผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม จ�านวน ๑ คนที่มาจาก

พนักงานผู้ปฏิบัติงานด้านบุคลากรและด้านกฎหมาย 

 กรรมการตาม (๑) – (๓) อยู่ในต�าแหน่งคราวละ ๒ ปี ส�าหรับกรรมการ

ตาม (๔) ให้อยู่ในต�าแหน่งคราวละ ๑ ปี 

 กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 

 ในกรณกีรรมการพ้นจากต�าแหน่งก่อนวาระ หรือในกรณทีีม่กีารแต่งต้ังกรรมการ

เพิม่ขึน้ในระหว่างทีก่รรมการซึง่แต่งตัง้ไว้แล้วยงัมวีาระอยูใ่นต�าแหน่ง ให้ผู้ได้รับแต่งต้ัง 

ด�ารงต�าแหน่งแทน หรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในต�าแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่

ของกรรมการซึ่งได้แต่งตั้งไว้แล้ว 

 เมือ่ครบก�าหนดตามวาระดงักล่าวในวรรคสาม หากยังมไิด้มกีารแต่งตัง้กรรมการ

ขึน้ใหม่ ให้กรรมการซึง่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระนัน้อยู่ในต�าแหน่งเพือ่ด�าเนนิงานต่อไป

จนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ 

 กรรมการซึง่พ้นจากต�าแหน่งตามวาระอาจได้รบัแต่งตัง้อกีได้แต่ไม่เกนิสองวาระ

ติดต่อกัน 

 ข้อ ๑๘ นอกจากการพ้นจากต�าแหน่งตามวาระตามข้อ ๑๗ กรรมการพ้นจาก

ต�าแหน่งเมื่อ 

     (๑) ตาย  

     (๒) ลาออก 

     (๓) ขาดการประชุมคณะกรรมการเกินสามครั้งติดต่อกันโดยไม่มีเหตุอันควร 

     (๔) ถูกลงโทษทางวินัย 

๙



 ข้อ ๑๙ คณะกรรมการจริยธรรมมอี�านาจหน้าท่ี ดงันี ้

     (๑) ส่งเสริมให้ค�าแนะน�า เผยแพร่ ปลูกฝัง ยกย่องพนักงาน ลูกจ้างท่ี

เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตามการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม�่าเสมอ 

     (๒) คุ้มครอง ให้ความช่วยเหลอืบคุลากร ซึง่ปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรมนี้

อย่างตรงไปตรงมามใิห้ถูกกลัน่แกล้ง หรอืถูกใช้อ�านาจโดยไม่เป็นธรรม รวมถงึการด�าเนนิการ

ต่อบุคคลที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับประมวลจริยธรรมนี้ อันมี

ผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง

หรือกระทบต่อสิทธิหน้าท่ีของบุคลากรผู้นั้นจะกระท�ามิได้ ในกรณีที่เห็นว่าผู้ว่าการ 

หรือประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย แล้วแต่กรณี ไม่ให้ความคุ้มครอง 

หรอืปฏบิตักิารอนักระทบสทิธต่ิอบุคลากรผูน้ั้น อาจยืน่เรือ่งโดยไม่ต้องผ่านผูว่้าการ หรอื

ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย แล้วแต่กรณี ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 

     (๓) ดูแลให้มีการปฏิบัติตามข้อบังคับประมวลจริยธรรมในการกีฬา

แห่งประเทศไทย ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือ

จรรยาบรรณ ให้มีการไต่สวนข้อเท็จจริงเบื้องต้น และรายงานการสอบสวนให้ผู้ว่าการ

หรือประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย พิจารณาแล้วแต่กรณี ทั้งนี้ โดยอาจ

มีผู้ร้องขอ หรืออาจด�าเนินการตามท่ีผู้ว่าการ หรือประธานกรรมการการกีฬา

แห่งประเทศไทยมอบหมาย แล้วแต่กรณี หรือตามที่เห็นเองก็ได้ 

     (๔) ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 

ห้างหุ้นส่วน บริษัทที่เกี่ยวข้อง หรือบุคคลชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐาน

ที่เกี่ยวข้อง หรือส่งผู้แทน หรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจง หรือให้ถ้อยค�าเกี่ยวกับเรื่อง

ที่สอบสวน  

๑๐



     (๕) เรยีกผูถู้กกล่าวหา หรือบคุลากรของหน่วยงานทีเ่ก่ียวข้องมาชีแ้จง หรอื

ให้ถ้อยค�า หรือให้ส่งเอกสารและหลกัฐานเกีย่วกบัเรือ่งทีส่อบสวน  

     (๖) พิจารณาวินิจฉัยปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ 

เมื่อได้วินิจฉัยแล้ว ให้ส่งค�าวินิจฉัยให้ผู้ว่าการ หรือประธานกรรมการการกีฬา

แห่งประเทศไทย แล้วแต่กรณีโดยพลัน ถ้าผู้ว่าการ หรือประธานกรรมการการกีฬา

แห่งประเทศไทย มิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่ผู้ว่าการ หรือ

ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย รับเรื่องแล้วแต่กรณีให้ค�าวินิจฉัยของ

คณะกรรมการจริยธรรมเป็นทีส่ดุ 

     (๗) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้น

เป็นเรื่องส�าคัญ หรือมีผลกระทบในวงกว้างต่อการกีฬาแห่งประเทศไทยและหน่วยงาน

ทีเ่ก่ียวข้อง 

     (๘) ด�าเนินการออกระเบียบ ประกาศ หลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องตามข้อบังคับ

ประมวลจริยธรรมนี้ และด�าเนินการอื่นตามที่ผู้ว่าการ หรือประธานกรรมการการกีฬา

แห่งประเทศไทย หรอืผูต้รวจการแผ่นดนิ มอบหมาย

 การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น�ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ

ทางปกครองมาใช้บงัคบั

๑๑



ระบบบังคบัใช้
ประมวลจรยิธรรม

 ข้อ ๒๐ ผู้ว่าการ พนกังาน และลกูจ้างต้องประพฤตปิฏบิตัแิละวางตนอยูใ่นกรอบ

ประมวลจริยธรรมน้ีอย่างเคร่งครัด ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี ควรแก่การยกย่อง

ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมนี้  

 ข้อ ๒๑ กรณีมีการร้องเรียนที่ท�าเป็นหนังสือ และเรื่องที่ร้องเรียนอยู่ภายใน

ก�าหนดระยะเวลา ๓๐ วนั นบัแต่วนัทีรู่ห้รอืควรรู้ถงึเหตแุห่งการร้องเรยีนท่ีปรากฏเหตุ

ว่ามีพนักงาน หรือลูกจ้างประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้คณะกรรมการ

จรยิธรรม ด�าเนนิการสอบข้อเทจ็จริงเบือ้งต้น และส่งค�าวนิจิฉยัให้ผูว่้าการพจิารณาสัง่การ

 กรณีมีการร้องเรียนท่ีท�าเป็นหนังสือ และเรื่องที่ร้องเรียนอยู่ภายในก�าหนด

ระยะเวลา ๓๐ วัน นับแต่วันที่รู้หรือควรรู้ถึงเหตุแห่งการร้องเรียนท่ีปรากฏเหตุว่า 

ผู้ว่าการประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ประธานกรรมการการกีฬา

แห่งประเทศไทย แต่งตั้งคณะกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย หรือบุคคลอื่น

ตามเห็นสมควร จ�านวนไม่น้อยกว่าสามคน แต่ไม่เกินห้าคนเป็นผู้ด�าเนินการสอบสวน

จรยิธรรม  

 ข้อ ๒๒ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืน

จรยิธรรมร้ายแรงหรอืไม่ ให้พจิารณาจากมาตรฐานจรยิธรรม โดยพจิารณาจากพฤติกรรม

ของการฝ่าฝืน ความจงใจ อาย ุประวติั และความประพฤตใินอดีต การศกึษา สภาพแวดล้อม

ส่วนท่ี ๒

๑๒



แห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนและเหตุอื่นอันควร น�ามาประกอบการพิจารณา 

ทั้งนี้ อาจน�าลักษณะพฤติกรรมในทางวินัยมาพิจารณาเทียบเคียงได้ แล้วแต่กรณี 

 ข้อ ๒๓ หากด�าเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๑ แล้ว ไม่ว่าจะปรากฏข้อเท็จจริง

ว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมหรือไม่ ให้คณะกรรมการจริยธรรมรายงานผลการ

สอบสวนให้ผู้มีอ�านาจสั่งการพิจารณาวินิจฉัยต่อไป 

 ข้อ ๒๔ การด�าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และการลงโทษผู้ฝ่าฝืนให้น�า

แนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับการด�าเนินการทางวินัย

ที่การกีฬาแห่งประเทศไทยปฏิบัติมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 ข้อ ๒๕ การสัง่การของผูม้อี�านาจตามข้อ ๒๓ ให้ถอืเป็นทีส่ดุ เว้นแต่จะปรากฏ

ข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท�าให้ผลการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป

๑๓



หมวด ๔ ขัน้ตอนการลงโทษ
 ข้อ ๒๖ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ให้ถือว่าเป็นการ

กระท�าผิดทางวินัย ให้ด�าเนินการตามควรแก่กรณี ตามที่ กกท. ก�าหนด

 ข้อ ๒๗ เม่ือมีการด�าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม หรือมีการสั่งลงโทษ

ให้การกีฬาแห่งประเทศไทย ด�าเนินการให้เป็นไปตามค�าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

 ข้อ ๒๘ ผูถ้กูลงโทษตามข้อ ๒๖ สามารถร้องทกุข์ หรอือทุธรณ์ต่อผูอ้อกค�าสัง่

แล้วแต่กรณี ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้งค�าสั่ง 

 ข้อ ๒๙ การพิจารณารบัเรือ่งร้องทกุข์ หรอืเรือ่งร้องเรียนต่าง ๆ  ของคณะกรรมการ

จริยธรรม ให้ปฏิบัติและด�าเนินการตามอ�านาจหน้าท่ีตามประมวลจริยธรรมนี้

โดยพจิารณาให้เป็นไปตามหลกัเกณฑ์และวิธีการร้องทกุข์ หรอืร้องเรยีนทีก่ฎหมายก�าหนด 

 ข้อ ๓๐ เม่ือผลการพิจารณาเป็นท่ีสุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ว่าการ หรือ

ประธานกรรมการการกฬีาแห่งประเทศไทย หรอืผูต้รวจการแผ่นดนิ แล้วแต่กรณโีดยเรว็

๑๔



บทเฉพาะกาล

๑๕

 ข้อ ๓๑ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อม

ด�าเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และ

รายงานแจ้งให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 

          ประกาศ ณ วันท่ี ๒๒ กมุภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

                                                 ชมุพล ศลิปอาชา
                                                  (นายชมุพล ศลิปอาชา)

    รฐัมนตรว่ีาการกระทรวงการท่องเทีย่วและกฬีา
                                                ประธานกรรมการการกีฬาแห่งประเทศไทย



คู่มือ

 การกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เดิมสังกัดส�านักนายกรัฐมนตรี มีภารกิจ

ตามทีก่�าหนดไว้ในพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๒๘ โดยมีภาระ

หน้าที่ในการส่งเสริมกีฬาช่วยเหลือ ร่วมมือ ในการจัดและด�าเนินการกีฬา ติดต่อร่วมมือ

กับองค์กรกีฬาหรือสมาคมกีฬาทั้งในและนอกประเทศ และจากการที่รัฐบาลมีนโยบาย

ในการปรบัปรงุประสทิธภิาพการปฏิบตังิานราชการ เพือ่ให้มคุีณภาพสงูในการปฏบิติังาน

ในปี  พ.ศ.  ๒๕๔๕  จึงมีการจัดตั้งกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา โดยมีผลบังคับใช้

ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๕ ท�าให้การกีฬาแห่งประเทศไทย เป็นหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ

สังกัดกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาซึ่งกระทรวงฯ ได้มอบหมายให้ กกท. มีหน้าที่

ใน ๒ ด้าน คือ การกีฬาเพื่อความเป็นเลิศ และกฬีาเพือ่การอาชพี

 อีกทั้ง ในปัจจุบันพระราชบัญญัติการกีฬาแห่งประเทศไทย พ.ศ. ๒๕๕๘

ก็ได้ก�าหนดวิสัยทัศน์ของ กกท. เอาไว้

จรรยาบรรณองค์กร

๑๖



คู่มือ
 วสิยัทศัน์ของ กกท. คอื พฒันากีฬาเพือ่ความเป็นเลศิสูร่ะดับนานาชาติ ต่อยอด

สูร่ะดับอาชพี และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกจิให้กบัประเทศ

 การกีฬาแห่งประเทศไทย ได้รบัอนมุติัให้ปรบัเปลีย่นโครงสร้างใหม่ เมือ่มนีาคม 

พ.ศ. ๒๕๕๙ เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ภารกิจและบทบาทหน้าที่หลักที่ได้รับ

มอบหมาย เพือ่ให้การด�าเนนิงานของ กกท. ประสบความส�าเร็จ องค์กรมคีวามเป็นเลิศ

ด้านระบบโครงสร้าง การก�ากับดแูล และการบริหารทีเ่ข้มแขง็ มกีารด�าเนนิงาน ทีถ่งึพร้อม

ด้วยหน้าที่ความรับผิดชอบ ความเป็นธรรม โปร่งใสและสร้างคุณค่าโดยรวม บทบาท

ของบุคคลและองค์กร กับระดับคุณค่าแห่งจรรยาบรรณหรืออุดมคตินั้น ล้วนมีอิทธิพล

ต่อความส�าเร็จขององค์กร จรรยาบรรณจงึเป็นกรอบหรอืข้อพงึปฏิบติัทีพ่นกังานต้องรับรู้ 

ปฏิบัติ และรักษาไว้ พร้อมทั้งส่งเสริมให้เกิดคุณค่าต่อองค์กร และสังคมอย่างแท้จริง

 ส�าหรับจรรยาบรรณที่ปรากฏในหนังสือเล่มนี้ กกท. ได้จัดท�าให้มีขึ้น

เป็นลายลักษณ์อักษร ชัดเจน เป็นศูนย์รวมท่ีมีบรรทัดฐานเดียวกัน อันประกอบด้วย

จรรยาบรรณของคณะกรรมการ กกท. จรรยาบรรณของผู้บริหาร และจรรยาบรรณ

ของพนักงาน และผู้ช่วยปฏิบัติงาน เพื่อให้ทุกคนได้รับทราบและถือปฏิบัติตาม

ด้วยความจริงใจและจริงจัง เพื่อให้การด�าเนินงานบรรลุเป้าหมาย น�ามาซ่ึงชื่อเสียง

เกียรติคุณ และความส�าเร็จอันดีงามขององค์กรต่อไป

๑๗



 ด้วยการกีฬาแห่งประเทศไทย (กกท.) เป็นรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่ง ดังนั้น

คณะกรรมการ กกท.จะต้องปฏบัิตติามมตคิณะรฐัมนตรี เมือ่วันที ่๒๔ กมุภาพนัธ์ ๒๕๔๑ 

ว่าด้วยจรรยาบรรณของคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ กรรมการรัฐวิสาหกิจ เป็นผู้ที่ได้รับ

ความไว้วางใจในด้านความรู้ ความสามารถและมคุีณสมบัตใินการเข้ามาดแูลการบรหิารงาน

ของรัฐวิสาหกิจ จึงควรต้องด�ารงไว้ ซึ่งจรรยาบรรณของกรรมการรัฐวิสาหกิจ ที่ต้อง

ถือปฏิบัติ ดังนี้

    ๑. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าท่ีให้เป็นไปตามกฎหมาย วัตถุประสงค์ และ

ข้อบังคับขององค์กร

    ๒. กรรมการต้องบริหารงาน เพื่อผลประโยชน์ของรัฐ องค์กรและพนักงาน

ทั้งในปัจจุบัน และอนาคต ตลอดจนรักษาภาพลักษณ์ขององค์กร

    ๓. กรรมการต้องบริหารงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โดยไม่ฝักใฝ่การเมือง

และต้องวางตัวเป็นกลางอย่างเคร่งครัด เพื่อผลประโยชน์ต่อรัฐ องค์กร และพนักงาน

ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

จรรยาบรรณ
ของคณะกรรมการ กกท.

๑๘



    ๔. กรรมการต้องไม่มีส่วนได้ส่วนเสียในกิจการที่กระท�ากับรัฐวิสาหกิจ

ที่ตนเป็นกรรมการหรือในกิจการที่มีลักษณะเป็นการแข่งขันกับรัฐวิสาหกิจท่ีตน

เป็นกรรมการอยู่ ทั้งนี้ไม่ว่าโดยทางตรงหรือโดยทางอ้อม

    ๕. กรรมการพึงบริหารงานทั้งมวล โดยหลีกเลี่ยงความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ส่วนตวั ต่อผลประโยชน์ขององค์กร เพือ่ให้การบริหารงานเป็นไปอย่างโปร่งใสมปีระสทิธภิาพ

โดยผลประโยชน์ข้างต้นรวมถึง

  (๑) ไม่หาผลประโยชน์ส่วนตัวจากการเป็นกรรมการ

  (๒) ไม่ใช้ความลับขององค์กรในทางที่ผิด

  (๓) ไม่เป็นกรรมการในองค์กรที่เป็นคู่แข่งขันขององค์กร

  (๔) ไม่มีผลประโยชน์ในการท�าสัญญาขององค์กร

    ๖. กรรมการต้องบริหารงานด้วยความระมัดระวัง และไม่สร้างข้อผูกมัด

ที่อาจขัดแย้งกับหน้าที่ของตนในภายหลัง

    ๗. กรรมการต้องไม่แสวงหาผลประโยชน์อันมิชอบจากการท�างานไม่ว่า

ทางตรงหรือทางอ้อม

    ๘. กรรมการต้องปฏิบัติหน้าที่ของตนอย่างเต็มความสามารถ เพื่อให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร

    ๙. กรรมการต้องไม่เป็นผู้ประกอบการหรือเป็นผู้ถือหุ้นส�าคัญ หรือมีบุคคล

ในครอบครัวเป็นกรรมการ หรือเป็นผู้ถือหุ้นในกิจการหรือธุรกิจการค้าใดอันมีสภาพ

อย่างเดยีวกนั และเป็นการแข่งขนัหรอืท�าธรุกจิกับรฐัวสิาหกจิทีต่นเองเป็นกรรมการอยู่ 

ไม่ว่ากระท�าเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือของผู้อื่น

๑๙



    ๑๐. กรรมการต้องไม่กระท�าการใด อนัมลีกัษณะเป็นการเข้าไปบรหิารหรอื

จัดการใดๆ ในรัฐวิสาหกิจ ในลักษณะที่มีผลบั่นทอนผลประโยชน์ของรัฐวิสาหกิจ

ทีต่นเป็นกรรมการอยู ่หรือเอือ้ประโยชน์ให้บคุคลหรือนิติบคุคลใดๆ ไม่ว่าจะท�าเพือ่ประโยชน์

ของตนเองหรือของผู้อื่น

    ๑๑. กรรมการต้องมีความสามารถในศักยภาพแห่งตนในความรู้ความเข้าใจ

อย่างถ่องแท้ ถึงการด�าเนินงานของกิจการ และพร้อมท่ีจะแสดงความเห็นของตน

อย่างอิสระ

    ๑๒. กรรมการต้องอุทิศเวลาและทุ่มเทความสนใจทีเ่ป็นประโยชน์และจ�าเป็น

ให้กับองค์กรอย่างเต็มที่

๒๐



 นอกจากผู้บริหาร กกท. จะพึงปฏิบัติและยึดถือจรรยาบรรณ เช่นเดียวกัน

กับพนักงาน กกท.และผู้ช่วยปฏิบัติงานแล้ว ยังจะต้องปฏิบัติและยึดถือจรรยาบรรณ

ดังต่อไปนี้

    ๑. พงึยอมรบัว่าพนกังานทกุคนเป็นทรพัยากรท่ีมค่ีา เป็นปัจจัยท่ีส�าคญัท่ีสุด

ขององค์กร

    ๒. พงึพฒันาและเสรมิสร้างพนกังานและผูช่้วยปฏบิติังานโครงการในองค์กร

ให้มีศักดิ์ศรี และศักยภาพในการปฏิบัติงาน

    ๓. เป็นผูม้วีสิยัทัศน์และมมีนุษยสมัพนัธ์ท่ีด ีส่งเสริมสนบัสนนุความเจรญิก้าวหน้า

ของผู้ใต้บังคับบัญชา

    ๔. เป็นตวัอย่างทีด่ใีนการบรหิารงานอย่างเตม็ความรูค้วามสามารถ ด้วยความ

ซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส และยุติธรรม

    ๕. ด�ารงตนเป็นผูน้�าท่ีมวีจิารณญาณทีถ่กูต้อง รับฟังความคิดเหน็ และปัญหา

ของผู้ใต้บังคับบัญชา

    ๖. พึงให้ความเมตตา กรุณาต่อผู้ใต้บังคับบัญชา

    ๗. มุง่ปฏบิตัใินสิง่ท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กร และประเทศชาติ และไม่ใช้

ต�าแหน่งหน้าที่ การงาน แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตัว

จรรยาบรรณ
ของผู้บริหาร กกท.

๒๑



จรรยาบรรณ
ของพนักงาน กกท.
และผู้ช่วยปฏิบัติงาน

จรรยาบรรณ ต่อองค์กร

๒๒

 ๑. ตั้งมั่นในความซื่อสัตย์ สุจริต มีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรและหน้าที่การงาน

ที่ได้รับมอบหมาย

 ๒. ยึดมั่นในอุดมการณ์และนโยบายขององค์กร

 ๓. ยึดมั่นปฏิบัติตามข้อบังคับ ค�าสั่ง ระเบียบ และประกาศขององค์กร

 ๔. สร้างสรรค์ความเจริญก้าวหน้าให้องค์กร เพื่อประโยชน์ของประชาชน

 ๕. รักษาเกียรติยศ ภาพลักษณ์ และศักดิ์ศรีของตนเองและองค์กร

 ๖. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ เพื่อประโยชน์สูงสุดขององค์กร

 ๗. พัฒนาตนเองให้มีความรู้และทักษะ ทันโลกอยู่เสมอ เพื่อเป็นบุคลากร

ที่มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในสังคม

 ๘. พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินขององค์กรอย่างประหยัดและคุ้มค่า



จรรยาบรรณ ต่อผูร่้วมงาน
 ๑. มีทัศนคติที่ดีต่อผู้ร่วมงานในทุกระดับ โดยเคารพให้เกียรติซึ่งกันและกัน

ช่วยเหลือเกื้อกูล เอื้ออาทรต่อกันอย่างจริงใจ

 ๒. ไม่กระท�าการใดที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่บุคคลอื่น ทั้งในเรื่องงานและ

เรื่องส่วนตัวอันจะมีผลเสียต่อภาพลักษณ์ขององค์กร

 ๓. รกัษาความสามัคคี ส่งเสรมิ สนบัสนนุการให้ความรูแ้ละถ่ายทอดประสบการณ์

ให้กันและกัน

 ๔. เสนอข้อมูลที่จะช่วยให้งาน และองค์กร มีความเจริญก้าวหน้า

 ๕. พึงปฏิบัติต่อเพ่ือนร่วมงานตลอดจนผู้เก่ียวข้อง ด้วยความสุภาพ มีน�้าใจ

และมีมนุษยสัมพันธ์อันดี

๒๓



จรรยาบรรณ ต่อหน่วยงานบคุคลภายนอก

 ๑. ให้บรกิารด้วยความสภุาพอ่อนน้อม รวดเรว็ ถกูต้อง ก่อให้เกิดความประทบัใจ

แก่ผู้มารับบริการ

 ๒. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ที่ดี

๒๔



 เพื่อก�าหนดหลักเกณฑ์ และกลไกที่ดี ในการบริหารจัดการของการกีฬา

แห่งประเทศไทย (กกท.) ให้เกิดความรวดเร็วชัดเจน และเป็นธรรม โดยเปิดโอกาส

ให้ประชาชนในการรับรู้ข้อมูลข่าวสารของ กกท. เพื่อขจัดการทุจริตประพฤติมิชอบ

รวมถึงหลีกเลี่ยงกฎหมายเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตน ทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน

อันที่จะเป็นการป้องกันการด�าเนินการใดๆ ในลักษณะที่อาจก่อให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ (Conflict of Interest) ต่อ กกท. และเพื่อเป็นการเสริมสร้างระบบ

การก�ากับดูแลที่ดีของ กกท. จึงได้ก�าหนดมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดความขัดแย้ง

ทางผลประโยชนข์อง กกท. ได้ถอืปฏบัิตดิังต่อไปนี้

 ๑. แนวปฏิบัติที่ดีเกี่ยวกับรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

     ๑.๑ การเปิดเผยข้อมูล

          ๑.๑.๑ พนักงานจะต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน แก่ลูกค้า

หรือคู ่ค ้าด้วยวิธีการที่เปิดเผยและให้โอกาสลูกค้าหรือคู ่ค ้าอย่างเท่าเทียมกัน

          ๑.๑.๒ พนักงานควรรับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะใดๆ  ที่ลูกค้า

หรือคู่ค้าร้องเรียนหรือแนะน�า เพื่อปรับปรุง แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการปฏบิัติงาน

หลักเกณฑ์การบริหาร
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์

๒๕



     ๑.๒ การเก็บรักษาความลับ

          ๑.๒.๑ พนักงานจะต้องรักษาความลับและไม่น�าความลับของ กกท.

ไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น

          ๑.๒.๒ พนักงานจะต้องไม่เปิดเผยข้อมลูความลับของ กกท. เพือ่ประโยชน์

ของตนเองหรือผู้อื่น

     ๑.๓ การท�างาน / การบรกิารในลักษณะเป็นการเอือ้ประโยชน์หรือมส่ีวน

ร่วมกับผู้อื่นท�าให้ กกท. เสียประโยชน์หรือเสียหาย

         ๑.๓.๑ พนักงานจะต้องไม่เอื้อประโยชน์ต่อคู่สัญญาของ กกท. อันเป็น

เหตุให้ กกท. ได้รับความเสียหาย

         ๑.๓.๒ พนักงานจะต้องไม่เอื้อประโยชน์ต่อคู่แข่งขันฝ่ายหนึ่งฝ่ายใด

ของ กกท. อันเป็นเหตุให้ กกท. เสียหาย

         ๑.๓.๓ พนักงานต้องไม่มีส่วนร่วมในฐานะผู้กระท�าการ หรือผู้ร่วมงาน

ในกิจการที่เป็นของคู่สัญญากับ กกท. อันเป็นเหตุให้ กกท. เสียประโยชน์หรือเสียหาย

         ๑.๓.๔ พนักงานจะต้องไม่มีส่วนร่วมในฐานะผู้กระท�าการ หรือผู้ร่วม

งานในกิจการกับฝ่ายใดที่เป็นคู่แข่งขันกันเพื่อให้ได้มาซึ่งการเป็นคู่สัญญากับ กกท.

อันเป็นเหตุให้ กกท. เสียประโยชน์หรือเสียหาย
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         ๑.๓.๕ พนกังานจะต้องรักษาความสมัพนัธ์กับลกูค้าหรือคู่ค้า ในเชงิธรุกจิ

ด้วยความเสมอภาคไม่เรียกร้องรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อื่นใดทั้งทางตรงและ

ทางอ้อมจากลูกค้า หรือคู่ค้า

         ๑.๓.๖ พนักงานต้องรายงานผู้บังคับบัญชาตามล�าดับชั้น รวมทั้ง

คณะกรรมการตรวจสอบให้ทราบถงึรายละเอยีดของรายการความขดัแย้งทางผลประโยชน์

ที่ผู้รายงานมีส่วนเกี่ยวข้องทุกเรื่อง

         ๑.๓.๗ พนักงานซึ่งมีฐานะเป็นพี่น้อง บิดา มารดา บุตร สามี ภริยา 

ไม่ควรอยูใ่นหน่วยงานระดับงานหรอืเทยีบเท่างานด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิง่หน่วยงาน

ที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา

         ๑.๓.๘ พนักงานผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้อง หรือเกี่ยวโยงจะได้รับผลประโยชน์

กับรายการที่ขอรับการอนุมัติหรือสนับสนุนของ กกท. ต้องแจ้งให้ กกท. ทราบถึง

ความสัมพันธ์ หรือการเกี่ยวโยงของตนในรายการดังกล่าว และต้องไม่เข้าร่วมการ

พิจารณาตัดสิน รวมถึงไม่ใช้อ�านาจอนุมัติในธุรกรรมนั้น ๆ

 ๒. วิธีการปฏิบัติการอนุมัติรายการที่มีความขัดแย้งทางผลประโยชน์

     ๒.๑ การอนมุตัริายการใดๆ ต้องพจิารณาอย่างเหมาะสม รอบคอบ โดยค�านงึ

ผลประโยชน์สูงสุดของ กกท. รวมทั้งต้องปฏิบัติตามกฎ ข้อบังคับ ระเบียบ ค�าสั่ง

และหลักเกณฑ์ ฯลฯ กกท. ได้อย่างครบถ้วนถูกต้อง

     ๒.๒ ในกรณีที่กรรมการ ผู้บริหาร หรือพนักงานคนหนึ่งคนใดมีส่วนได้

ส่วนเสียหรืออาจมีส่วนได้ส่วนเสียกับผลประโยชน์ตัวเองเกี่ยวข้องอยู่ในเรื่องที่ก�าลัง

มีการพิจารณาหรืออนุมัติ ต้องไม่เข้าร่วมพิจารณาหรืองดออกเสียงในเรื่องนั้น ๆ
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 ๓. การรับหรือการให้ของขวัญในกรณีดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์

     ๓.๑ การรับของขวัญจากบุคคลอื่นซึ่งมิใช่ญาติหรือบุคคลในครอบครัว

ที่ไม่เป็นไปตามปกติประเพณีนิยมหรือที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก�าหนดในประกาศ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ

     ๓.๒ การยินยอมหรือรู้เห็นเป็นใจให้บุคคลในครอบครัวของตนรับของ

ขวัญท่ีมีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก�าหนดในประกาศคณะกรรมการการป้องกันและ

ปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ จากผู้ใต้บังคับบัญชาหรือผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติ

หน้าที่ของตน เพื่อก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ให้

      ๓.๓ การให้ของขวัญที่มีราคาหรือมูลค่าเกินกว่าที่ก�าหนดในประกาศ

คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ แก่ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคล

ในครอบครัวของผู้บังคับบัญชา

๒๘



ความขัดแย้งทางผลประโยชน์
(Conflict of Interest)

หมายถึง การขัดกันแห่งผลประโยชน์ส่วนตน

กับผลประโยชน์ของการกีฬาแห่งประเทศไทย

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม
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การเปิดเผยข้อมูลความขดัแย้ง
ทางผลประโยชน์

 การกีฬาแห่งประไทศไทยได้เปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์

ของส่วนบคุคล โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 ๑. ส�าหรับการท�างาน/การบริการในลักษณะเป็นการเอื้อประโยชน์หรือมีส่วน

ร่วมกับผูอ้ืน่ ท�าให้ กกท. เสยีประโยชน์หรอืเสยีหาย กกท. ได้มีการเผยแพร่หลกัเกณฑ์

การบรหิารความขดัแย้งทางผลประโยชน์  ให้แก่พนักงานเป็นประจ�าทกุปี เพือ่ให้ทราบ

ถงึการปฏบิตัตินเพือ่ไม่ให้เกดิการขดักันแห่งผลประโยชน์ส่วนตน กบัผลประโยชน์ของ กกท.

ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม 

 ๒. พนักงาน กกท. ไม่มีคู่สมรส บิดา มารดา บุตร บุตรบุญธรรม หรือญาติ

ปฏบิตังิานหรอืเป็นผูบ้ริหารอยูใ่น กกท. ทีเ่กีย่วข้องหรอืเก่ียวโยงทีจ่ะได้รบัผลประโยชน์

ต่อกิจกรรมหรือการด�าเนนิงานทีอ่าจเป็นผลประโยชน์ทีขั่ดแย้งกบัผลประโยชน์ของ กกท.

 ๓. พนกังาน กกท. ต้องรกัษาความลบัและไม่เปิดเผยข้อมลูความลับของ กกท. 

ไปใช้เพื่อประโยชน์ต่อตนเองหรือผู้อื่น โดย กกท. ควรมีการอบรมเพื่อท�าความเข้าใจ

ในเรื่องของความหมาย ของค�าว่า “เรื่องที่เป็นความลับของ กกท.” เพื่อให้พนักงาน

ทราบโดยมีบรรทัดฐานเดียวกัน

 ๔. พนกังาน กกท. ไม่ได้เป็นกรรมการหรอืผูบ้รหิาร หรอืผูม้อี�านาจในการจดัการ 

หรอืมส่ีวนได้ส่วนเสยีในนติบิคุคล หรอืจดทะเบยีนเป็นนติิบคุคลใดๆ ซ่ึงมผีลต่อขัดแย้ง

กับผลประโยชน์ของ กกท.
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 หมวด ๑   วินัยและการรักษาวินัย

 หมวด ๒   โทษทางวินัยและการลงโทษ

 หมวด ๓   การสอบสวน

 หมวด ๔   การพักงาน และให้ออกจากงานไว้ก่อน

 หมวด ๕   การอุทธรณ์การลงโทษ

 บทเฉพาะกาล

๓๑

ข้อบังคับการกีฬาแห่งประเทศไทย
ว่าด้วยวินัย การลงโทษ

 และการอุทธรณ์การลงโทษพนักงาน
พ.ศ. ๒๕๖๒ 

สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่
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