คู่มือ
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

คณะกรรมการประมวลจริยธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
กระทรวงศึกษาธิการ

ก

คานา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีสาระสาคัญประการหนึ่ง ที่มุ่งแก้ไข
ปัญหาการผูกขาดอานาจรัฐและการใช้อานาจอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งการดาเนินการทางการเมืองที่ขาด
ความโปร่งใส ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม และระบบการตรวจสอบการใช้อานาจที่ล้มเหลว จึงมีบทบัญญัติที่
มุ่งเน้นการทาให้บ้านเมืองมีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยกาหนดในหมวด ๑๓ จริยธรรมของ
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ทั้งนี้ ประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
ประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ ๓ ส่วน ได้แก่
๑. มาตรฐานทางจริยธรรม
๒. กลไกและระบบในการดาเนินการ เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ขั้นตอนการลงโทษ
คุณธรรมเป็นหลักการสาคัญที่ทาให้บุคคลหรือสังคมได้นาไปใช้ในการดารงชีวิต จะช่วยให้บุคคล
ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น มีความสาเร็จในงานที่ทา เป็นคนดีของครอบครัว สังคม
และประเทศชาติ
บุคลากรของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ นั้น ต้องปฏิบัติงานกับคนซึ่งยิ่งต้องมี
คุณธรรมและ จริยธรรมที่สูงส่ง หากขาดคุณธรรมหรือจริยธรรมเมื่อใดก็ไม่ต่างจากนักบวชที่ไร้ศีล คุณธรรม
เป็นหลักของความดีงามและความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งบุคคลยึดเป็น
แนวทางในการปฏิบัติเพื่อความสุขความสาเร็จของตนเองและสังคม
ส่วนจริยธรรมนั้นเป็นการแสดงออก
ทางการประพฤติการปฏิบัติที่ดีงาม ซึ่งสะท้อนคุณธรรมภายในให้เห็นเป็นรูปธรรม คุณธรรมและจริยธรรมนั้น
เป็นของคู่กันเพราะคุณธรรมเป็นปัจจัยให้เกิดจริยธรรม จริยธรรมจะเป็นผลของการมีคุณธรรม
คณะทางานจึง ได้จัด ทาประมวลจริย ธรรมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ ขึ้น เพื่อ ให้ผู้บ ริห าร และบุค ลากรทุก ฝ่า ย รวมทั้งผู้มีส่ว นได้เ สีย ได้ยึดถือ และปฏิบัติ
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะอานวยประโยชน์ให้แก่องค์กรตามสมควร และจะมีคุณค่ายิ่งแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

ข
สารบัญ
หน้า
คานา
ส่วนที่ ๑
กรอบและแนวทางการจัดทาประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๒
ประมวลจริยธรรมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
ภาคผนวก
 คณะทางานจัดทาคู่มือประมวลจริยธรรม
 คาสั่งแต่งคณะกรรมการจริยธรรมสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
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๑

๓
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ส่วนที่ ๑
กรอบและแนวทางการจัดทาประมวลจริยธรรม
กรอบของประมวลจริยธรรม
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ได้กาหนดกรอบ
ของประมวลจริยธรรม ประกอบด้วยสาระสาคัญ ๓ องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ ๑ มาตรฐานทางจริยธรรม โดยในส่วนนี้สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งมี
หน้าที่เสนอแนะและแนะนาการจัดทาประมวลจริยธรรม ได้กาหนดให้มีค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม
๙ ประการที่หน่วยงานต่างๆ จะต้องกาหนดไว้ในประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน
องค์ประกอบที่ ๒ กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
องค์ประกอบที่ ๓ ขั้นตอนการลงโทษ
แนวทางการจัดทาประมวลจริยธรรม
๑. พิจารณาจัดตั้งคณะทางานเพื่อจัดทาประมวลจริยธรรมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร บุคลาการทางการศึกษาและลูกจ้างในสานักงานเขต
พื้นทีก่ ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนประชาชน
๒. เปิ ด โอกาสให้ ผู้ บ ริ ห าร บุ ค ลาการทางการศึ ก ษาและลู ก จ้ า งในส านั ก งานเขตพื้ น ที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดทาตั้งแต่
เริ่มต้นด้วยวิธีการระดมสมองหรือประชุมชี้แจง
๓. ในการจั ด ท าประมวลจริ ย ธรรมนั้ น จะต้ อ งให้ มี อ งค์ ป ระกอบครบถ้ ว นทั้ ง ๓
องค์ประกอบข้างต้น
- องค์ประกอบที่ ๑ มาตรฐานทางจริยธรรม อย่างน้อยจะต้องกาหนดให้มีค่านิยมหลัก ๙
ประการตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินกาหนดไว้
- องค์ป ระกอบที่ ๒ กลไกและระบบบัง คับใช้ประมวลจริยธรรม ได้ กาหนดให้ มี
คณะกรรมการจริ ย ธรรม เพื่อท าหน้ าที่ค วบคุม กากับดู แล ส่ งเสริม และให้ ค าแนะน าในการใช้บังคั บ
ประมวลจริ ย ธรรมในองค์ ก รของตน พร้ อ มทั้ ง หน่ ว ยงานที่ จ ะท าหน้ า ที่ เ ลขานุ ก ารในการด าเนิ น งาน
อาทิเช่น หน่วยตรวจสอบภายใน เป็นต้น และกาหนดให้มีระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรมอย่างเป็นขั้นตอน
- องค์ประกอบที่ ๓ ขั้นตอนการลงโทษ กาหนดขั้นตอนการลงโทษให้ชัดเจน
กรณีที่เป็นการประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม และเป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดทางอาญาด้วย
กาหนดให้ไปดาเนินการตามกระบวนการลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาโดยตรง ส่วนกรณีที่มิใช่ความผิดทาง
วินัยหรือทางอาญา ก็ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณี เพื่อให้มีการแก้ไขหรือดาเนินการ
ที่ถูกต้อง หรือ
ตักเตือน หรือนาไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การเลื่อนขั้น
เงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนา
แล้วแต่กรณี และเพื่อเป็นการผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกลงโทษ ควรกาหนดให้สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์

-๒–
ต่อคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรตนเองได้ด้วย
๔. เมื่อได้จัดทาประมวลจริยธรรมของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น
เขต ๑ เรียบร้อยแล้ว ให้ผู้บริหารของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาจัดทาเป็นประกาศ และแจ้งให้
ข้าราชการ และลูกจ้างของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ยึดถือเป็นแนวทาง
ประพฤติตนและหลักการปฏิบัติงาน และให้ติดประกาศโดยเปิดเผย
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สาคัญและจาเป็นในการจัดทาประมวลจริยธรรมของสานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มีด้วยกัน ๔ ประการ คือ
๑. การมีส่วนร่วมในการจัดทา : ร่วมคิด
๒. การมีส่วนร่วมต้องมาจากความต้องการของข้าราชการหรือลูกจ้าง : ร่วมทา
๓. การมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ : ร่วมรับผิดชอบ
๔. การมีส่วนร่วมในความสาเร็จ : ร่วมภาคภูมิใจ

-๓ส่วนที่ ๒
ประมวลจริยธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
ประกาศ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
สังกัดสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
พ.ศ. ๒๕61
_______________
ตามนัยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรมเพื่อกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกาหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทา ทั้งนี้ การฝ่ าฝืน หรื อไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่า เป็นการกระทาผิดทางวินัย
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๗๙ สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ จึงได้ประกาศประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการ
เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด ตามประมวลจริยธรรมแนบ
ท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน เมษายน พ.ศ. ๒561

ภูมิพัทธ เรืองแหล่
(นายภูมิพัทธ เรืองแหล่)
ผู้อานวยการสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

-๔-

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
พ.ศ. ๒๕61
_______________
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดทาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐาน ใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ เพื่อให้ การดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทาให้ เกิดรู ป แบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔.ให้เกิดพัน ธะผู กพัน ระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ ฝ่ ายบริหารใช้
อานาจในขอบเขต สร้ างระบบความรับผิ ดชอบของข้ าราชการต่ อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้ บังคับ บัญชา
ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลาดับ
๕. ป้ องกัน การแสวงหาประโยชน์โดยมิช อบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ สานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบีย บข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติม

-๕“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจาสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
ข้อ ๒ ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ รักษาการ
ตามประมวลจริยธรรมนี้
หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
สาหรับข้าราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
ข้อ ๓ ข้าราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ทุกคน มีหน้าที่
ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวก
และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(๕) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อใช้บริการด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ส่วนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ ๔ ข้าราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ต้อง
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ข้อ ๕ ข้าราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ

-๖ข้อ ๖ ข้าราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๗ ข้าราชการของสานักงานเขตพืน้ ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ต้องไม่
ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตาแหน่งหน้าที่
ข้อ ๘ ข้าราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ต้องปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผล
สาเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและ
ประชาชน
ข้อ ๙ ข้าราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ต้องมุ่ง
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้ าใจอันดี
ระหว่างหน่วยงานและประชาชน
ข้อ ๑๐ ข้าราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย
ข้อ ๑๑ ข้าราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ต้องรักษา
ความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะ
กระทาได้ต่อเมื่อมีอานาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น
ข้อ ๑๒ ข้าราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ต้องรักษา
และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ข้อ ๑๓ ข้าราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ต้องไม่ใช้
สถานะหรือตาแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สาหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทาง
ทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา
หรือการให้ตามประเพณี
ข้อ ๑๔ ข้าราชการของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ต้อง
ประพฤติตนให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบัง
ข้อมูลที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และไม่นาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

-๗หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการจริยธรรม มีหน้าที่ควบคุมกากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี
และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้
ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา
ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้ องขอหรืออาจดาเนินการตามที่ ผู้ อานวยการส านักงานเขตพื้ น ที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได้
(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่า ผู้อานวยการสานักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้
นั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้
(๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิ
ให้ ถู ก กลั่ น แกล้ ง หรื อ ถู ก ใช้ อ านาจโดยไม่ เ ป็ น ธรรม การด าเนิ น การต่ อ ข้ า ราชการที่ อ ยู่ ร ะหว่ า ง
ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน
ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จ จริ งหรื อวินัย หรือกระทบต่อ สิ ทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้ นั้น จะกระทามิได้
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
(๕) ให้หน่วยตรวจสอบภายใน ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมของ
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
(๖) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ มอบหมาย ทั้งนี้ โดย
ไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดารงตาแหน่งในสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

ข้อ ๑๗ ให้ ผู้ อ านวยการส านั ก งานเขตพื้ น ที่ ก ารศึ ก ษาประถมศึ ก ษาขอนแก่ น เขต ๑
แต่งตัง้ คณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพื่อควบคุม กากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้

-๘คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย
(๑) ผู้อานวยการหรือรองผู้อานวยการที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากข้าราชการซึง่ ดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้
เหลือสองคน
(๓) กรรมการ ซึ่ ง เป็ น ข้ า ราชการที่ ไ ม่ ไ ด้ ด ารงต าแหน่ ง สายงานผู้ บ ริ ห ารใน
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ที่ได้รับคัดเลือกจากข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ นั้น จานวนสามคน
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อ
และคัดเลือกให้เหลือสองคน
ให้ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม
และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม
กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริย ธรรมนี้
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในกรณีที่มีข้อสงสั ย หรื อมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝื นจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการ
อุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคาวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย
มี
อานาจหน้าที่ ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน
บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด
มาชี้แจง
หรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคา
หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
ส านั กงานเขตพื้น ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
เมื่อได้วินิจฉั ยแล้ ว ให้ ส่ งคาวินิจฉัยให้
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ เขตพื้นที่โดยพลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ เขตพื้นที่
มิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ เขตพื้นที่รับเรื่อง
ให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็น
เรื่องสาคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้าง

-๙(๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา
มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(๘) ด าเนิ น การอื่ น ตามประมวลจริ ย ธรรมนี้ หรื อ ตามที่ ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น
มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใช้บังคับ
ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๙ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ เป็นผู้รับผิดชอบ
พิจารณาดาเนินการ
ข้อ ๒๐ การด าเนิ น การตามข้ อ ๑๙ ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบพิ จ ารณาด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการจานวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ข้อ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝ่ าฝื นประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่ าฝื นจริยธรรม
ร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาคัญ
และระดับตาแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ
ใน
อดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา
ข้อ ๒๒ หากการดาเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการ
ฝ่ า ฝื น ประมวลจริ ย ธรรม ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบพิ จ ารณาด าเนิ น การตามข้ อ ๑๙ สั่ ง ยุ ติ เ รื่ อ ง แต่ ห ากปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินั ย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณา
ดาเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๕ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดาเนินการ
ทางวินัย
ข้อ ๒๓ การด าเนิ น การสอบสวนทางจริ ย ธรรมและการลงโทษผู้ ฝ่ า ฝื น ตามข้ อ ๑๙
ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๒ ให้นาแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย
และการดาเนินการทางวินัย ของสานักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา มา
บังคับใช้โดยอนุโลม
ข้ อ ๒๔ การสั่ ง การของผู้ รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การตามข้ อ ๒๒ ให้ ด าเนิ น การตามนั้ น
เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทาให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป

- ๑๐ หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทาง
วินัยหรือความผิดทางอาญา ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดาเนินการที่ถูกต้อง หรือ
ตั ก เตื อ น หรื อ น าไปประกอบการพิ จ ารณาการแต่ ง ตั้ ง การเข้ า สู่ ต าแหน่ ง การพ้ น จากต าแหน่ ง
การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือ
ได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๖ เมื่อมีการดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒ แล้ว
ให้สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ดาเนินการให้เป็นไปตามคาสั่งดังกล่าวโดยไม่
ชักช้า
ข้อ ๒๗ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรม
ของสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการ
ลงโทษ
ผู้ ถู กลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) สามารถร้ องทุ กข์ ห รือ อุ ทธรณ์ต่ อ คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับเขตพื้นที่ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ข้อ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๙ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ เขต
พื้นที่ ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของเขตพื้นที่และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป

ภาคผนวก

- ๑๒ -

คณะทางานจัดทาคู่มือประมวลจริยธรรม
สานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
ที่ปรึกษา
* นายภูมิพัทธ เรืองแหล่
* นายรังสฤษฎิ์ ธนะภูมิชัย
* นายวิเศษ พลอาจทัน

ผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑

คณะทางาน
* ดร.ศิริกุล นามศิริ
ประธานคณะทางาน
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
* ดร.สมหวัง บุญสิทธิ์
รองประธานคณะทางาน
ผู้อานวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
* นางสาวประภาพร สาเรียงจิตต์
คณะทางาน
รองผู้อานวยการสานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑
* นางสมคิด เมืองสอน
คณะทางาน
ผู้อานวยการกลุ่มอานวยการ
* นายมิตรชัย มั่งคั่ง
คณะทางาน
ศึกษานิเทศก์ชานาญการพิเศษ
* นายบุญเรียน จันทรเสนา
คณะทางาน
นิติกรชานาญการพิเศษ
* นางวิไลวรรณ รักสนิท
คณะทางานและเลขานุการ
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
* นางวนิดา จันทคุปต์
คณะทางานและผู้ช่วยเลขานุการ
นักวิชาการเงินและบัญชีชานาญการ
ออกแบบรูปเล่มและปก
* นางวิไลวรรณ รักสนิท
ปฏิบัติหน้าที่ผู้อานวยการหน่วยตรวจสอบภายใน
สพป.ขอนแก่น เขต ๑

