
 

ประกาศ 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

 

 

เรื่อง 
ประมวลจริยธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  

และลูกจางประจํา 

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

พ.ศ. 2559 

 

 



 

 
 

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา 

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
------------------------ 

 คณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจางประจํา สํานักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ไดกําหนดมาตรฐานทางคุณธรรมของครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจางประจํา สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ซึ่งไดประมวลขึ้น
จากขอเสนอแนะของผูบริหารการศึกษา ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ลูกจางประจํา ในสํานักงาน
เขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 และประชาชนผูรับบริการจากสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และ
ลูกจางประจําของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1   ใชยึดถือเปนหลักการและ
แนวทางปฏิบัติ เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตน ไดแก  
 1. พึงดํารงตนใหตั้งมั่นอยูในศลีธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ 
  2. ปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ 
                3. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของ
ประชาชนเปนหลัก 
                4. พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา 
                5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 

 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ขอประกาศใหมาตรฐานทั้ง          
5 ประการดังกลาวขางตนเปน “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของขาราชการครูและบุคลากร        
ทางการศึกษา  และลูกจางของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1” เพื่อยึดถือเปน
แนวทางสําหรับประพฤติและเปนหลักการในการปฏิบัติงาน 

 ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

     ประกาศ  ณ วันที่   1   เดือน  มกราคม   พ.ศ.2559 
 
 
 

(นายจักรพรรดิ์  จิตมณ)ี 
                                  ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

 
 



 
 
 

ประกาศสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
  เรื่อง ประมวลจริยธรรมของขาราชการการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา 

ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 พ.ศ. 2559 
_______________ 

 

  เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙  บัญญัติใหมี
ประมวลจริยธรรมเพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ขาราชการ หรือ
เจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งกําหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา  ทั้งนี้   การฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน           
ทางจริยธรรมดังกลาว  ใหถือวา เปนการกระทําผิดทางวินัย  

 

เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  
มาตรา  ๒๗๙   สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  จึงจัดทําจริยธรรมของ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  และลูกจางประจํา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา
สุพรรณบุรี เขต 1 พ.ศ. 2559  เพื่อเปนประมวลจริยธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจางประจํา  สังกัดสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1   และเปนเครื่องกํากับความ
ประพฤติของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา  ตามประมวลจริยธรรมแนบทายนี้ 

 

ทั้งนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

    ประกาศ ณ วันที่   1  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕9 

 
 

 
(นายจักรพรรดิ์  จิตมณ)ี 

ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลจริยธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา 
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  พ.ศ. ๒๕๕9 

 

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

ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

 

๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
     ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล 

๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล  
     และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลสวนแตง 
     เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ
     และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจ    
     ในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา 
     ตอประชาชน และตอสังคมตามลําดับ 

๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น  
     รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

 

ทั้งนี้  รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้   

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 

  ขอ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้ 
  “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจางประจําของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1    
 “ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจําของ
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบ
ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 และท่ีแกไขเพิ่มเติม 
  “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
 

  ขอ ๒ ให ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 รักษาการ
ตามประมวลจริยธรรมนี้  
 

/หมวดที่ 2... 



2 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 

สวนที่ ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

สําหรับขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา 
ของสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

 

  ขอ ๓ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา  ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ทุกคน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน
สวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน  ตามหลักธรรมาภิบาล โดย
จะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ  ดังนี้ 

(๑)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   (๒)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (๓)  การมีจิตสํานึกที่ดี  ซื่อสัตย  และรับผิดชอบ 
   (๔)  การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี 

      ผลประโยชนทับซอน 
(๕)  การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
(๖)  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
(๗)  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน 
      ขอเท็จจริง 
(๘)  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ   
      ตรวจสอบได 
(๙)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

          (๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี รวมกัน 
       พัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับ 
       รฐัธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

 
สวนที่ ๒ 

จรรยาวิชาชีพขององคกร 
  ขอ ๔ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา  ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
  ขอ ๕ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา  ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
 

/ขอ 6 ขาราชการคร.ู.. 



3 
 

  ขอ ๖ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา  ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  ตองเปนแบบอยางที่ดีในการ เปนพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายอยางเครงครัด 
  ขอ ๗ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1   ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของ
ตําแหนงหนาที่ 
  ขอ ๘ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1   ตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถดวยความเสียสละ ทุมเท
สติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ  ตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 
  ขอ ๙ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  ตองมุงแกปญหาความเดือดรอน ของประชาชนดวยความเปนธรรม 
รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 
  ขอ ๑๐ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ เรียบรอย มีอัธยาศัย 
  ขอ ๑๑ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ตองรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่ การเปดเผยขอมูลที่เปน
ความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่และไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือ
เปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น 
  ขอ ๑๒ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  ตองรักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับให
ความชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 
  ขอ ๑๓ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  ตองไมใชสถานะหรือตําแหนง  ไปแสวงหาประโยชนที่มิควรได หรือเอื้อ
ประโยชนใหกับตนเองหรือพวกพอง ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับของขวัญ 
ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนตาง ๆ อันอาจเกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณ ี 
  ขอ ๑๔ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา ของสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  ตองประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นดวยความสุภาพ มีน้ําใจ 
มีมนุษยสัมพันธอันดี  ตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของเพื่อนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอื่นมา
แอบอางเปนผลงานของตน 
 
 

/หมวด 3... 
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หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

สวนที่ ๑   
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 
  ขอ ๑๕ ใหรองผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ที่
ควบคุมกํากับกลุมทุกกลุมในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มีหนาที่ควบคุมกํากับให
มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี ้
   (๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดีและ
ติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 
   (๒) สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให
ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ 
โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการตามที่ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี    
เขต 1 หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได 
   (๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยาง
ตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีที่เห็นวาผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี    เขต 1  หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้น
ตามควรอาจยื่นเรื่องโดยไมตองผานผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี    เขต 1
หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได 
   (๔) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูก
กลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม การดําเนินการตอขาราชการที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
หรือวินัย หรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแลว 
   (5) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 มอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม
กระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
  ขอ ๑๖ ให ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 แตงตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมขึ้น  เพื่อควบคุม กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 
 
 

/คณะกรรมการ... 
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   คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบดวย  
   (๑) ผูอํานวยการสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  เปน
ประธานกรรมการ   
   (๒) กรรมการจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารการศึกษาเลือกกันเองใหเหลือ
สองคน 
   (๓) กรรมการ ซึ่งเปนขาราชการที่ไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารการศึกษาใน
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ที่ไดรับเลือกตั้งจากขาราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา และลูกจางประจําของสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จํานวนสองคน 
   (๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกใหเหลือสองคน   
   ใหผูอํานวยการกลุมบริหารงานบุคคล เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจ
แตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม 
   กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน   
  ขอ ๑๗ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่  ดังนี ้
   (๑)  ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้       
ในสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 

(๒)  สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือใน
กรณีท่ีมีการอุทธรณ การลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 

   (๓)  ใหคณะกรรมการจริยธรรม หรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอํานาจ
หนาที่ ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท ชี้แจง
ขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่
สอบสวน 
   (๔)  เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคํา หรือให
สงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด 
   (๖)  สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่อง
สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษา 

(๗)  คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิให 
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 
   (๘)  ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดินมอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
มาใชบังคับ 

/สวนที่ 2... 
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สวนที่ ๒ 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

  ขอ ๑๘ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรม  ให ผูอํานวยการสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 เปนผูรับผิดชอบพิจารณา
ดําเนินการ 

ขอ ๑๙ การดําเนินการตามขอ ๑๘  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
จํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ขอ ๒๐ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรง
หรือไม ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับ
ตําแหนง ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต สภาพแวดลอมแหง
กรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน  และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา  

ขอ ๒๑ หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ ๑๙ แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๘ สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการ
ฝาฝนประมวลจริยธรรม แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๘         
สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๔ แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย   
  ขอ ๒๒  การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๑๘ ขอ ๑๙ และ
ขอ ๒๑ ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดําเนินการ
ทางวินัย  ของสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาข้ันพื้นฐาน มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ ๒๓ การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๑ ใหดําเนินการตามนั้นเวนแตจะปรากฏ
ขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป   

 
หมวด ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 
 

  ขอ ๒๔  การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนินการที่ถูกตอง หรือตักเตือน หรือ
นําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการ
พิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 
  ขอ ๒๕ เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๑ แลวให
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 
  ขอ ๒๖ ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๔ สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมของ
สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  ภายในสามสิบวันนับแตวันไดทราบการลงโทษ 
  ขอ ๒๗ เมื่อผลการพิจารณาเปนที่สุดแลว ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 
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บทเฉพาะกาล 
 

  ขอ ๒๘ จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พรอมดําเนินการปรับปรุงแกไข
ประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี) และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และผูตรวจการ
แผนดินทราบตอไป 
  ขอ 29 อื่นๆ ................................................................................................................................. 
   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

คําสั่งสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
ที ่ 10/๒๕๕9 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา 
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  

----------------------------------------- 
 ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2553 มาตรา 279 บัญญัติใหมีมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท  และ
รัฐธรรมนูญมาตรา 280 สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 จึงขอแตงตั้งบุคคล
รายนามดังตอไปนี้ เปนคณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจางประจําสํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  

 

1. นายจักรพรรดิ ์ จิตมณ ี ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 ประธานกรรมการ 
2. นายสุรพล   จานสิบสี รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1   กรรมการ 
3. นายประพันธ สุดโต รอง ผอ.สพป.สุพรรณบุรี เขต 1 กรรมการ 
4. นายละเอียด ศรีโพธิ์พันธุ ผูทรงคุณวุฒิ กรรมการ 
5. นายวันชัย พันธสิงหจบ ผูอํานวยการกลุมสงเสริมการจัดการศึกษา กรรมการ 
6. นายกิตติพศ ศิริสูตร ศึกษานิเทศกชํานาญการพิเศษ กรรมการ 
   รักษาการในตําแหนง  
   ผอ.กลุมนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา 
7. นางสุรนีย แสงสนิท ผูอํานวยการกลุมสงเสริมสถานศึกษาเอกชน กรรมการ 
8. นายสินทบ ทองบุญเหลือ   นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการพิเศษ กรรมการ/เลขานุการ 
   รักษาการในตําแหนง ผอ.กลุมบริหารงานบุคคล 

 

 โดยใหผูทีไดรับการแตงตั้งเปนคณะกรรมการดังกลาว มีหนาที่ดังตอไปนี ้
 1) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการบังคับใชประมวลจริยธรรมขาราชการครูและ
บุคลากรทางการศึกษา และลูกจางประจํา  สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  
 2) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
และลูกจางประจํา   สํานักงานเขตพ้ืนที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 โดยอาจมีผูรองขอหรือตามที่
คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองได 
 3) ขอความรวมมือใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกจิ หนวยงานอื่นของรัฐหรือหาง
หุนสวน บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริงสงเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให
ถอยคําเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
 4) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคําหรือใหสงเอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
 5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ 
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 6) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกวางหลายสํานักงานเขตพ้ืนทีก่ารศึกษา 
 7) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจางประจํา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1  หรือตามที่ผูตรวจ          
การแผนดินมอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา และ
ลูกจางประจํา สังกัดสํานักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 ใหนํากฎหมายวาดวย        
วิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
    
 

ทั้งนี้   ตั้งแตวันที่  1  มกราคม  พ.ศ.2559 เปนตนไป 
 

    สั่ง  ณ  วันที่  13  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕9 

 

 
(นายจักรพรรดิ์  จิตมณ)ี 

ผูอํานวยการเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต 1 
 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


