
 
 

 
 

ค าสั่งส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
     ที่ 462/ 2558 

เร่ือง   แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
…………………………… 

 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550 มาตรา 279  บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรมเพื่อก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐแต่ละประเภท  โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า  ทั้งนี้การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมดังกล่าวให้ถือ
ว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย  

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 
มาตรา 279  ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี  เขต 2  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  ดังนี ้
                           1. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  ที่รับผิดชอบ                    
กลุ่มบริหารงานบุคคล                                                                                                   ประธานกรรมการ 

2. รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2   กรรมการ 
3. ผู้อ านวยการกลุ่มทุกกลุ่ม           กรรมการ  
4. ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล                                     กรรมการและเลขานุการ 
5. นิติกร                                                                กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

              มีหน้าที ่
              (1)  ควบคุม  ก ากับ  ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
                           (2)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือใน
กรณีที่มีการอุทธรณ์การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัย
โดยเร็ว 
 



2 
 

                           (3) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  มีอ านาจหน้าที่ ขอให้
กระทรวง  กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท  ชี้แจง
ข้อเท็จจริง  ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับ
เร่ืองที่สอบสวน 
                          (4)  เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค า  หรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเร่ืองที่สอบสวน 
             (5)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการคณะกรรมการ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโดยพลัน  ถ้าคณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
มิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา                      
รับเร่ือง ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 
                           (6)  ส่งเร่ืองให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเร่ืองนั้นเป็นเร่ืองส าคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกว้าง 
                          (7) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
            (8)  ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน มอบหมาย  

         ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
              สั่ง   ณ   วันที่  18   เดือน  พฤศจิกายน  พ.ศ. 2558 
 
 
 
                                                           
                                                                                     (นายเจตน์ รถกล)                      
                                    รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน  
                                           ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
                       
 
 



 
 

ประกาศส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
เร่ือง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  

พ.ศ. 2558 
 ……………………………………………..  

 
 
                   ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรมเพื่อก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ  หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐแต่ละประเภท  โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ทั้งนี้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่า
เป็นการกระท าผิดทางวินัย นั้น 

                   เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 มาตรา 
279 ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  จึงได้จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เพื่อเป็นเคร่ืองมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ 
ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ
ส าหรับองค์กรและบุคคล รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้ 

                     ทั้งนี้ต้ังแต่วันที่  18  พฤศจิกายน   2558  เป็นต้นไป 

                                             ประกาศ ณ วันที่  18    พฤศจิกายน   พ.ศ.   2558 
 
 
                                                            
                                                                            (นายเจตน์ รถกล) 
                          รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน  
                                ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
 
 



            
                                 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  สพป.สระบุรี เขต 2  กลุ่มบริหารงานบุคคล   กลุ่มงานวินัยและนิติการ 
ท่ี                      -                 วันท่ี  18  พฤศจิกายน  2558 
เร่ือง  ประกาศประมวลจริยธรรมข้าราชการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต ๒  และผู้อ านวยการกลุ่ม                    
          ทุกกลุ่ม  

                     ด้วย ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ได้จัดท าประมวลจริยธรรม
ข้าราชการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ขึ้น เพื่อเป็นเคร่ืองมือก ากับความประพฤติ
ของข้าราชการในสังกัดที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล เป็น
หลักการและแนวทางปฏิบัติส าหรับองค์กรและบุคคล รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน
ด้านต่างๆ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ให้เป็นไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล รายละเอียดตามประกาศที่จัดส่งมาพร้อมหนังสือนี้ 

                         จึงเรียนมาเพื่อทราบและถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป 

 
 
 
                                                                         (นายเจตน์ รถกล) 
                             รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา รักษาราชการแทน  
                                   ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลจริยธรรมข้าราชการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  
พ.ศ. 2558 

 
........................................ 

 
 

               ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักร ไทย
พุทธศักราช 2550  มาตรา 279  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
 1.  เป็นเคร่ืองมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  
และเป็นเคร่ืองมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 2 เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.  ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4.  ท าให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจ
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และ             
ต่อสังคม ตามล าดับ 
  5.  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น  
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้  รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 
หมวด 1 
บทท่ัวไป 

 
       ข้อ 1  ในประมวลจริยธรรมนี้ 

                  “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึงประมวลจริยธรรมของข้าราชการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2     



“ข้าราชการ ” หมายถึง ข้าราชการในสังกัดส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 2 ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2547 รวมถึง
พนักงานจ้าง และลูกจ้างของส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

“คณะกรรมการจริยธรรม ” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าส านักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 

        ข้อ 2  ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2  รักษาการตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ 

 
หมวด 2 

จริยธรรมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา 
---------------------------- 

                ข้อ 3 ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม โดยอย่างน้อย
ต้องวางตน ดังนี ้ 
                       (1) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเลี่ยงประมวล  จริยธรรม
นี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระท าใดของข้าราชการอาจขัดประมวลจริยธรรมข้าราชการต้อง
ไม่กระท าการดังกล่าว หรือหากก าลังกระท าการดังกล่าว ต้องหยุดกระท าการ  และส่งเร่ืองให้  คณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่า  การกระท านั้นขัดประมวลจริยธรรม
ข้าราชการจะกระท าการน้ันมิได้  
                       (2) เมื่อรู้  หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ข้าราชการต้องมีหน้าที่ต้องรายงานการ                   
ฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมพยานหลักฐาน (หากมี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการและหรือคณะกรรมการจริยธรรม                    
โดยพลันในกรณีที่หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ฝ่าฝืนจริยธรรม ต้องรายงานต่อปลัดกระทรวง หรือ
ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปของหัวหน้าส่วนราชการน้ันแล้วแต่กรณี และหรือคณะกรรมการจริยธรรม 
                       (3) ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนใน                    
นิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  และ
กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ต่อหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่การด ารงต าแหน่งนั้นๆ 
อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่หรืออาจท าให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหาย  
                            ความในข้อนี้ให้ใช้บังคับกับการเป็นลูกจ้าง การรับจ้างท าของ การเป็นตัวแทน การเป็น
นายหน้า และการมีนิติสัมพันธ์อ่ืนในท านองเดียวกันด้วย 
                       (4) ในกรณีที่ข้าราชการเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระท าซึ่งมีลักษณะตาม ( 2) ของข้อนี้ 
หรือมีการเสนอเร่ือง ซึ่งมีลักษณะตาม (2) ของข้อนี้ผ่านข้าราชการ  ข้าราชการมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระท า
ดังกล่าว และบันทึกการคัดค้านของตนไว้ในรายงานการประชุมหรือในเร่ืองนั้น แล้วแต่กรณี 



                ข้อ 4 ข้าราชการต้องมีจิตส านึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยอย่างน้อยต้องวางตนดังนี้ 
                       (1) อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มก าลัง
ความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 
                        (2) ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตน หรือ
ของข้าราชการอ่ืน ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอ่ืนโดยมิชอบ 
                        (3) ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติ              
ในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตน ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี  
                        (4) เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้า
ส่วนราชการทราบโดยพลัน  
                        (5) ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน  
ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย หรือประชาชนในการตรวจสอบ โดยให้
ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับค าร้องในการตรวจสอบ  
                        (6) ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเร่ืองที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ  ในกรณีที่สั่ง  
ราชการด้วยวาจาในเร่ืองดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเร่ืองเป็นลายลักษณ์อักษรตามค าสั่ง  เพื่อให้ผู้สั่ง
พิจารณาสั่งการต่อไป  
                ข้อ 5  ข้าราชการต้องแยกเร่ืองส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
                         (1) ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก                
เพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติ                
ต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชัง 
                         (2) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของทาง
ราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 
                         (3) ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิด  ความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่  ในกรณีมีความ
เคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้น้ันยุติการกระท าดังกล่าวไวก่อน แล้วแจ้งให้ผู้บังับบัญชา หัวหน้าส่วน
ราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ  จริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึง
ปฏิบัติตามนั้น 
                        (4) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนในราชการ  
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการ  เป็นหลัก              
ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวม  กับประโยชน์ส่วนตน



หรือส่วนกลุ่ม อันจ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการ  และประโยชน์ส่วนรวมเป็น
ส าคัญ  
                ข้อ 6 ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่ และไม่กระท า
การอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้  
                        (1) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตน
หรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่่บุคคล
ทั่วไป 
                        (2) ไม่ใช้ต าแหน่ง หรือกระท าการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 
                        (3) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเอง  
หรือบุคคลอ่ืนจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้  
                ข้อ 7  ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา                  
โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
                        (1) ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย  ใน
กรณีมีข้อสงสัย หรือข้อทักท้วงว่าการกระท าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ  หรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้าราชการต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณา และจะด าเนินการต่อไปได้ ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่แล้ว 
                        (2) ในกรณีที่เห็นว่าค าสั่งผู้บังคับบัญชา หรือการด าเนินการใดที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ต้องทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้  
                        (3) ในกรณีที่เห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องท าเร่ืองเสนอให้หัวหน้า                  
ส่วนราชการพิจารณา และส่งเร่ืองให้้ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด าเนินการให้ได้ข้อยุติทางกฎหมายต่อไป  
                        (4) ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้ หรือแนะน าให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน
เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อ่ืนและต้องเร่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว 
                        (5) ไม่ยอมให้บุคคลอ่ืนอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อ่ืนใดแทน
บุคคลอ่ืนอันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใช้ชื่อบุคคลอ่ืนถือครองสิ่งดังกล่าวแทนตนเพื่อปกปดทรัพย์สินของ
ตน 
                        (6) เมื่อทราบว่ามีการละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนราชการของตน หัวหน้าส่วน
ราชการต้องด าเนินการที่จ าเป็น เพื่อให้เกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว 
                        (7) เมื่อได้รับค าร้อง หรือค าแนะน าจากผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือหน่วยงานอื่นว่ากฎหมาย  กฎ 
หรือข้อบังคับที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการของตน สร้างภาระเกินสมควรแก่ประชาชน หรือสร้าง
ความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้นต้องด าเนินการทบทวนกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ดังกล่าวโดยเร็ว 



                ข้อ 8 ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการ  แก่
ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้  
                        (1) ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้นการใช้อ านาจเกินกว่าที่มีอยู่  ตาม
กฎหมาย  
                        (2) ปฏิบัติหน้าที่ หรือด าเนินการอ่ืน โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพ  
ของบุคคล ไม่กระท าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มี  อ านาจ
ตามกฎหมาย  
                        (3) ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และไม่
เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเร่ืองถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ  ความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อ  ทางศาสนา การศึกษา อบรม 
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการที่รัฐก าหนดขึ้น เพื่อ
ขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิ และเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นการเลือก
ปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 
                        (4) ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการวิพากษ์
วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา 
                        (5) ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้  แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณ และต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 
                        (6) ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา 
               ข้อ 9 ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัด  และ
รวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานเพื่อการในหน้าที่ และให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดบือนข้อเท็จจริง โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังน้ี 
                         (1) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้  มาจากการด าเนินงานไปเพื่อการอ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ โดย
เฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน  
                         (2) ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระท าการอันกระทบต่อสิทธิและ  
เสรีภาพบุคคลอ่ืน ไม่อนุญาต หรือไม่อนุมัติตามค าขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมาย เว้นแต่
การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้
ก าหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการภายในสิบห้าวันท าการ นับแต่กระท าการดังกล่าวหรือได้รับการร้อง 
                ข้อ 10 ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ  โดยเคร่งครัด                 
โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
                          (1) ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มก าลัง  
ความสามารถ  



                         (2) ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความประหยัด           
คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย  
                         (3) ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพโดยเคร่งครัด  
               ข้อ 11  ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์                       
ทรงเป็นประมุข โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้ 
                         (1) ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น  
ประมุข หรือสนับสนุนให้น าการปกครองในระบอบอื่นที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ใน
ประเทศไทย                    
                         (2) จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และ                  
พระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา 
               ข้อ 12  ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการ
โดยรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้  
                         (1) ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่าง
ประมวลจริยธรรมนี้กับหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี ข้าราชการต้องเสนอเร่ืองให้  
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย  
                        (2) หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว และควบคุมให้ผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด  
                        (3) หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องสนับสนุน ส่งเสริม
และยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น มีความรู้ความสามารถ  และขยันขันแข็งไม่
เลือกที่รักมักที่ชัง และยึดมั่นในระบบคุณธรรม  
                       (4) ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่่ส่วนราชการ  หรือ
ราชการโดยรวม  

 
หมวด 3 

กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
ส่วนท่ี 1 

 
                ข้อ 13  ให้คณะกรรมการจริยธรรม มีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
นี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 



       (1) ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและ ติดตาม
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 

      (2) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้
ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้  
โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการตามที่ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 
หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได้ 

      (3) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา  มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่าผู้อ านวยการส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการ
ผู้นั้นตามสมควร อาจยื่นเร่ืองโดยไม่ต้องผ่านผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี 
เขต 2 หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 

      (4) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูก               
กลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ต้ังกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้น้ัน จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

      (5) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการ จริยธรรม
มอบหมาย   

      (6) อ่ืนๆตามที่เห็นสมควร 
       ข้อ 14 ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 แต่งตั้ง

คณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม ก ากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  
      คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดว้ย 
      (1) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
       (2) รองผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา เป็นกรรมการ 
      (3) ผู้อ านวยการกลุ่ม เป็นกรรมการ 
       ให้ผู้อ านวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจแตง่ตัง้

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม 
      กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 

          ข้อ 15 คณะกรรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้  
       (1) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน

ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 



      (2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในส านักงานเขตพื้นที่การศึกษา
ประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือใน
กรณีที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัย
โดยเร็ว 

      (3) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าที่ 
ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจง
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับ
เร่ืองที่สอบสวน 

      (4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเร่ืองที่สอบสวน 

      (5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในส านักงาน
เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายใน             
เก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเร่ือง ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
จริยธรรมเป็นที่สุด 

      (6) ส่งเร่ืองให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเร่ืองนั้นเป็นเร่ืองส าคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกว้าง 

      (7) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

      (8) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย      
      การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมา

ใช้บังคับ 
 

ส่วนท่ี 2 
ระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
           ข้อ 16 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม

ให้ผู้อ านวยการส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 
           ข้อ 17 การด าเนินการตามข้อ 16  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ

จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
           ข้อ 18  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง

หรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและระดับ



ต าแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต สภาพแวดล้อม
แห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจาการฝ่าฝืน และเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 

           ข้อ 19 หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ 18 แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ 17 สั่งยุติเร่ือง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ 17  สั่งลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืน แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย 

           ข้อ 20 การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืน ให้น าแนวทางและวิธีการ
สอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัยของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

           ข้อ 21 การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ 19 ให้ด าเนินการตามนั้นเว้นแต่จะ
ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการน้ันเปลี่ยนแปลงไป 
 

หมวด 4 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
           ข้อ 22 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ

ความผิดทางอาญา ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้องหรือ ตักเตือน หรือ
น าไปประกอบการพิจารณาการแต่งต้ัง การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการ
พิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 

          ข้อ 23  เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษแล้ว ให้ส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

          ข้อ 24  ผู้ถูกลงโทษ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของส านักงานเขต
พื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระบุรี เขต 2 ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 

          ข้อ 25 เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
 

บทเฉพาะกาล 
 

         ข้อ 26  จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี)  และแจ้งให้คณะกรรมการข้าราชการครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคล และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 

 
     __________ 


