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ค าน า 

 
               รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  มีสาระส าคัญประการหนึ่ง ที่มุ่งแก้ไข
ปัญหาการผูกขาดอ านาจรัฐและการใช้อ านาจอย่างไม่เป็นธรรม    รวมทั้งการด าเนินการทางการเมืองที่ขาด
ความโปร่งใส  ไม่มีคุณธรรม  จริยธรรม  และระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจที่ล้มเหลว  จึงมีบทบัญญัติที่
มุ่งเน้นการท าให้บ้านเมืองมีความโปร่งใส  มีคุณธรรมและจริยธรรม  โดยก าหนดในหมวด ๑๓ จริยธรรมของ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

      ทั้งนี้  ประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  
ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ  ๓  ส่วน  ได้แก่ 
  ๑.  มาตรฐานทางจริยธรรม 
  ๒.  กลไกและระบบในการด าเนินการ  เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
  ๓.  ขั้นตอนการลงโทษ 

               คุณธรรมเป็นหลักการส าคัญที่ท าให้บุคคลหรือสังคมได้น าไปใช้ในการด ารงชีวิต จะช่วยให้บุคคล
ปฏิบัติงานได้อย่างราบรื่น   มีความส าเร็จในงานที่ท า  เป็นคนดีของครอบครัว  สังคม       และประเทศชาติ 
บุคลากรของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ นั้น ต้องปฏิบัติงานกับคนซึ่งยิ่งต้องมี
คุณธรรมและ จริยธรรมที่สูงส่ง  หากขาดคุณธรรมหรือจริยธรรมเมื่อใดก็ไม่ต่างจากนักบวชที่ไร้ศีล  คุณธรรม 
เป็นหลักของความดีงามและความถูกต้องตามหลักเกณฑ์ทางจริยธรรมศาสนาและวัฒนธรรม ซึ่งบุคคลยึดเป็น
แนวทางในการปฏิบัติเพื่อความสุขความส าเร็จของตนเองและสังคม       ส่วนจริยธรรมนั้นเป็นการแสดงออก
ทางการประพฤติการปฏิบัติที่ดีงาม ซึ่งสะท้อนคุณธรรมภายในให้เห็นเป็นรูปธรรม คุณธรรมและจริยธรรมนั้น
เป็นของคู่กันเพราะคุณธรรมเป็นปัจจัยให้เกิดจริยธรรม จริยธรรมจะเป็นผลของการมีคุณธรรม  
      คณะท างานจึงได้จัดท าประมวลจริยธรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษา
ขอนแก่น เขต ๑ ขึ้นเพื่อให้ผู้บริหาร และบุคลากรทุกฝ่าย    รวมทั้งผู้มีส่วนได้เสียได้ยึดถือและปฏิบัติ  
หวังเป็นอย่างยิ่งว่า  คู่มือฉบับนี้จะอ านวยประโยชน์ให้แก่องค์กรตามสมควร  และจะมีคุณค่ายิ่งแก่เจ้าหน้าที่
ของรัฐและผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
 

       ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
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ส่วนที่  ๑  
กรอบและแนวทางการจัดท าประมวลจริยธรรม       ๑ 
 
ส่วนที่  ๒ 
ประมวลจริยธรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   ๓ 
 
ภาคผนวก  

  คณะท างานจัดท าคู่มือประมวลจริยธรรม      ๑๒ 

  ค าสั่งแต่งคณะกรรมการจริยธรรมส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา    ๑๓ 
    ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่  ๑ 
กรอบและแนวทางการจัดท าประมวลจริยธรรม 

 
กรอบของประมวลจริยธรรม 
  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙  ได้ก าหนดกรอบ
ของประมวลจริยธรรม  ประกอบด้วยสาระส าคัญ  ๓  องค์ประกอบ  ได้แก่ 
  องค์ประกอบที่  ๑   มาตรฐานทางจริยธรรม  โดยในส่วนนี้ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งมี
หน้าที่เสนอแนะและแนะน าการจัดท าประมวลจริยธรรม  ได้ก าหนดให้มีค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  
๙  ประการที่หน่วยงานต่างๆ จะต้องก าหนดไว้ในประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน                
  องค์ประกอบที่  ๒   กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
  องค์ประกอบที่  ๓   ขั้นตอนการลงโทษ 
 
แนวทางการจัดท าประมวลจริยธรรม 
  ๑. พิจารณาจัดตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าประมวลจริยธรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา
ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร บุคลาการทางการศึกษาและลูกจ้างในส านักงานเขต
พ้ืนทีก่ารศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนประชาชน 
  ๒. เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร บุคลาการทางการศึกษาและลูกจ้างในส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ผู้ทรงคุณวุฒิและผู้แทนประชาชน  ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าตั้งแต่
เริ่มต้นด้วยวิธีการระดมสมองหรือประชุมชี้แจง 

๓. ในการจัดท าประมวลจริยธรรมนั้น  จะต้องให้มีองค์ประกอบครบถ้วนทั้ ง  ๓  
องค์ประกอบข้างต้น   

      - องค์ประกอบที่ ๑  มาตรฐานทางจริยธรรม อย่างน้อยจะต้องก าหนดให้มีค่านิยมหลัก ๙ 
ประการตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนดไว้ 
        - องค์ประกอบที่ ๒   กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม  ได้ก าหนดให้มี
คณะกรรมการจริยธรรม  เพ่ือท าหน้าที่ควบคุม  ก ากับดูแล  ส่งเสริม และให้ค าแนะน าในการใช้บังคับ
ประมวลจริยธรรมในองค์กรของตน  พร้อมทั้งหน่วยงานที่จะท าหน้าที่ เลขานุการในการด าเนินงาน                
อาทิเช่น หน่วยตรวจสอบภายใน  เป็นต้น  และก าหนดให้มีระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรมอย่างเป็นขั้นตอน 
         - องค์ประกอบที่ ๓   ขั้นตอนการลงโทษ  ก าหนดขั้นตอนการลงโทษให้ชัดเจน          
กรณีท่ีเป็นการประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  และเป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดทางอาญาด้วย 
ก าหนดให้ไปด าเนินการตามกระบวนการลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาโดยตรง  ส่วนกรณีท่ีมิใช่ความผิดทาง
วินัยหรือทางอาญา  ก็ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณี  เพื่อให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการ         ที่ถูกต้อง  หรือ
ตักเตือน  หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง  การเข้าสู่ต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง  การเลื่อนข้ัน
เงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนา 
แล้วแต่กรณี  และเพ่ือเป็นการผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกลงโทษ ควรก าหนดให้สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ 



- ๒ – 
 

ต่อคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรตนเองได้ด้วย 
  ๔. เมื่อได้จัดท าประมวลจริยธรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น 
เขต ๑  เรียบร้อยแล้ว      ให้ผู้บริหารของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาจัดท าเป็นประกาศ  และแจ้งให้
ข้าราชการ และลูกจ้างของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ยึดถือเป็นแนวทาง
ประพฤติตนและหลักการปฏิบัติงาน  และให้ติดประกาศโดยเปิดเผย   

  อย่างไรก็ตาม  สิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นในการจัดท าประมวลจริยธรรมของส านักงานเขตพ้ืนที่
การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   มีด้วยกัน ๔ ประการ  คือ 

๑. การมีส่วนร่วมในการจัดท า : ร่วมคิด 
๒. การมีส่วนร่วมต้องมาจากความต้องการของข้าราชการหรือลูกจ้าง : ร่วมท า 
๓. การมีส่วนร่วมในความรับผิดชอบ : ร่วมรับผิดชอบ 
๔. การมีส่วนร่วมในความส าเร็จ : ร่วมภาคภูมิใจ 
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ส่วนที่  ๒ 
 

ประมวลจริยธรรม 
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   

 
ประกาศ 

ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
  เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  

สังกัดส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
พ.ศ. ๒๕61 

_______________ 
 

   

ตามนัยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙  บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรมเพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งก าหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า  ทั้งนี้  การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว  ให้ถือว่า เป็นการกระท าผิดทางวินัย  

 

                   เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช    ๒๕๕๐  
มาตรา ๒๗๙   ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  จึงได้ประกาศประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการ       เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด  ตามประมวลจริยธรรมแนบ
ท้ายนี้ 

 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   ประกาศ  ณ  วันที่   4   เดือน  เมษายน  พ.ศ. ๒561 
 

 
             ภูมิพัทธ  เรืองแหล่ 
           (นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่) 

      ผู้อ านวยการส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
 

 



- ๔ - 

 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  

ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
พ.ศ. ๒๕61 

_______________ 
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ  ที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐาน ใน

การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับ

บุคคล  และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต ๑   เพ่ือให้ การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก่

ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
๔.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้

อ านาจในขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา       
ต่อประชาชน  และต่อสังคม ตามล าดับ 

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดข้ึน  รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน  พึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้   

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
  ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้ 
   “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    
   “ข้าราชการ”  หมายถึง    ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๗ และที่แก้ไข
เพ่ิมเติม 

http://www.google.co.th/url?url=http://www.secondary11.go.th/th/&rct=j&frm=1&q=&esrc=s&sa=U&ved=0ahUKEwjjsqKotuzJAhWLUo4KHaPJCLsQwW4IFTAA&usg=AFQjCNGJAIIw6ydqt-GQxBEQRfEOgE94mg
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   “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานเขต
พ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   

  ข้อ ๒  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต ๑  รักษาการ
ตามประมวลจริยธรรมนี้  
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 
ส่วนที่ ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
ส าหรับข้าราชการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศกึษาขอนแก่น เขต ๑   

 
  ข้อ ๓ ข้าราชการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ ทุกคน มีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวก
และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๙ ประการ  ดังนี้ 

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  (๓) การมีจิตส านึกท่ีดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
  (๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

(๕) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
(๖) การให้บริการแก่ผู้มาติดต่อใช้บริการด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 
ส่วนที่ ๒ 

จรรยาวิชาชีพขององค์กร 
   
  ข้อ ๔  ข้าราชการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ต้อง
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
  ข้อ ๕ ข้าราชการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
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  ข้อ ๖ ข้าราชการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

  ข้อ ๗  ข้าราชการของส านักงานเขตพืน้ที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ต้องไม่ 
ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
  ข้อ ๘  ข้าราชการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ต้องปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ  ให้บรรลุผล
ส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและ
ประชาชน 
  ข้อ ๙ ข้าราชการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ต้องมุ่ง
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่งเสริมสร้างความเข้ าใจอันดี
ระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
  ข้อ ๑๐ ข้าราชการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
  ข้อ ๑๑ ข้าราชการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ต้องรักษา
ความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่             การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะ
กระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 
  ข้อ ๑๒ ข้าราชการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ต้องรักษา 
และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 
  ข้อ ๑๓ ข้าราชการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ต้องไม่ใช้
สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน   ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทาง
ทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม  ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้อง  เพ่ือประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน  เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา
หรือการให้ตามประเพณ ี
  ข้อ ๑๔ ข้าราชการของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ต้อง
ประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ   มีน้ าใจ  มีมนุษยสัมพันธ์อันดี  ต้องไม่ปิดบัง
ข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน  และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
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หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ส่วนที่ ๑   

กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

  ข้อ ๑๖ ให้คณะกรรมการจริยธรรม มีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
   (๑) ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี
และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
   (๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้  เพ่ือรายงานผลให้
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  
ทั้งนี้  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการตามที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา

ขอนแก่น เขต ๑  หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามที่เห็นเองก็ได้ 
   (๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่าผู้อ านวยการส านักงานเขต

พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้
นั้นตามควร  อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  

หรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 
   (๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา      มิ
ให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่ เป็นธรรม  การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ ระหว่าง                   
ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน  
ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระท ามิได้          
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

                        (๕) ให้หนว่ยตรวจสอบภายใน ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมของ    
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  
   (๖) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  มอบหมาย  ทั้งนี้ โดย
ไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
  ข้อ ๑๗ ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   
แต่งตัง้คณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพ่ือควบคุม ก ากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
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   คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย  
   (๑) ผู้อ านวยการหรือรองผู้อ านวยการที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ   
   (๒) กรรมการจากข้าราชการซ่ึงด ารงต าแหนง่สายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้
เหลือสองคน 
   (๓) กรรมการ  ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  ที่ได้รับคัดเลือกจากข้าราชการ พนักงาน และ
ลูกจ้างของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑  นั้น  จ านวนสามคน 
   (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อ
และคัดเลือกให้เหลือสองคน   
   ให้ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  
และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม 
   กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน   
  ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
   (๑)  ควบคุม  ก ากับ  ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการ
อุทธรณ์  การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว  
   (๓)  ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย       มี
อ านาจหน้าที่  ขอให้กระทรวง  กรม  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือห้างหุ้นส่วน 
บริษัท  ชี้แจงข้อเท็จจริง  ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด         มาชี้แจง
หรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (๔)  เรียกผู้ถูกกล่าวหา  หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง  หรือให้ถ้อยค า  
หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
ส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑    เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับเขตพ้ืนที่โดยพลัน  ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับเขตพ้ืนที่
มิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ เขตพ้ืนที่รับเรื่อง  
ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 
   (๖)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็น
เรื่องส าคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้าง 
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(๗)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา     
มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
   (๘)  ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
มอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง 
ปกครองมาใช้บังคับ 
    

ส่วนที่ ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
  ข้อ ๑๙ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   เป็นผู้รับผิดชอบ
พิจารณาด าเนินการ 

ข้อ ๒๐ การด าเนินการตามข้อ ๑๙  ให้ผู้ รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ข้อ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม
ร้ายแรงหรือไม่  ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญ
และระดับต าแหน่ง  ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ           ใน
อดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน  และเหตุอื่นอันควรน ามาประกอบการพิจารณา  

ข้อ ๒๒  หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ว  ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการ             
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินั ย  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณา
ด าเนินการตามข้อ ๑๙  สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๕  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการ
ทางวินัย   
  ข้อ ๒๓  การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๙          
ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๒  ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัย  และการรักษาวินัย   
และการด าเนินการทางวินัย  ของส านักงานคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  มา
บังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๔ การสั่ งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ ๒๒ ให้ด าเนินการตามนั้น               
เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป   
 
 



- ๑๐ - 
 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
  ข้อ ๒๕  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทาง
วินัยหรือความผิดทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้อง  หรือ
ตักเตือน  หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง  การเข้าสู่ต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง               
การเลื่อนขั้นเงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือ
ได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๒๖ เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒  แล้ว  
ใหส้ านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   ด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่
ชักช้า 
  ข้อ ๒๗  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรม
ของส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑   ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการ
ลงโทษ 
    ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับเขตพ้ืนที่  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ  
  ข้อ ๒๘  เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
     

บทเฉพาะกาล 
 
  ข้อ ๒๙ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี)  และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ เขต
พ้ืนที่ ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลของเขตพ้ืนที่และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 
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คณะท างานจัดท าคู่มือประมวลจริยธรรม 
ส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 
ที่ปรึกษา 
 *  นายภูมิพัทธ  เรืองแหล่        ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 *  นายรังสฤษฎิ์  ธนะภมูิชัย          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
*  นายวิเศษ      พลอาจทัน          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นท่ีการศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 

 
คณะท างาน 
 *  ดร.ศิริกุล นามศิริ                  ประธานคณะท างาน 
     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 *  ดร.สมหวัง บุญสิทธิ ์             รองประธานคณะท างาน 
     ผู้อ านวยการกลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
 *  นางสาวประภาพร  ส าเรียงจิตต์                           คณะท างาน 
     รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๑ 
 *  นางสมคิด  เมืองสอน                            คณะท างาน 
     ผู้อ านวยการกลุ่มอ านวยการ 
 *  นายมิตรชัย  มั่งค่ัง                             คณะท างาน  
    ศึกษานิเทศก์ช านาญการพิเศษ 

* นายบุญเรียน  จันทรเสนา                            คณะท างาน  
    นิติกรช านาญการพิเศษ 
 *  นางวิไลวรรณ  รักสนิท             คณะท างานและเลขานุการ 
    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
 *  นางวนิดา  จันทคุปต์                               คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
    นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
  
ออกแบบรูปเล่มและปก 
 *  นางวิไลวรรณ  รักสนิท   
    ปฏิบัติหน้าที่ผู้อ านวยการหน่วยตรวจสอบภายใน 
    สพป.ขอนแก่น เขต ๑ 
 


