
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ 

เร่ือง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่   อ าเภอหนองขาหย่าง  
จังหวดัอุทยัธานี พ.ศ. 2557 

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

   ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่  ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม         
ของราชการ พนกังาน และลูกจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่  ลงวนัท่ี  7  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2557 
ตามนยัมาตรา  77  แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช   2540 ไปแลว้  นั้น 

เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2550 มาตรา 279 บญัญติัให้มีประมวล
จริยธรรมเพื่อก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองขา้ราชการ หรือเจา้หน้าท่ี  ของรัฐ     
แต่ละประเภท โดยมีกลไกและระบบในการบงัคบัใช้อยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระท า  ทั้ งน้ี  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็น        
การกระท าผดิทางวนิยั 

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจกัรไทย พุทธศกัราช  2550 มาตรา  279 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่  จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีอา้งถึง  และให้
จดัท าเป็นประมวลจริยธรรมของขา้ราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่แทน เพื่อเป็นเคร่ืองก ากบั  ความ
ประพฤติของขา้ราชการในสังกดัตามประมวลจริยธรรมแนบทา้ยน้ี 

ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

ประกาศ   ณ  วนัท่ี    15   มกราคม   พ.ศ. 2557 
 
                                                           
                    (นายสมควร  สุทศัน์) 
                นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไผ ่

 
 

 



 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ 

เร่ือง  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ 
----------------------------------------------  

   ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการน้ีจดัท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
พุทธศกัราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

๑.  เป็นเคร่ืองมือก ากับความประพฤติของราชการท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบติังาน          
ท่ีชดัเจนและเป็นสากล 

๒.  ยึดถือเป็นหลกัการและแนวทางปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ ทั้งในระดบัองค์กรและระดบับุคคล และเป็น
เคร่ืองมือการตรวจสอบการท างานดา้นต่างๆ  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไผ ่เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามหลกัคุณธรรม  จริยธรรมมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 

๓.  ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพิ่มความหน้าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผูรั้บบริการ           
และประชาชนทัว่ไป  ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

๔.  ใหเ้กิดพนัธะผกูพนัระหวา่งองคก์รและขา้ราชการในทุกระดบั  โดยใหฝ่้ายบริหารใชอ้ านาจในขอบเขต 
ขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง  ต่อองค์กร ต่อผูบ้ ังคับบัญชา ต่อประชาชน           
และต่อสังคมตามล าดบั 

๕.  ป้องกนัการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมทั้ง 
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบติังานทั้งน้ี  รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองคก์รและขา้ราชการทุกคน 
พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบติัควบคู่ไปกบัระเบียบและกฎขอ้บงัคบัอ่ืนๆ  อยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี ตั้งแต่
บดัน้ีเป็นตน้ไป 

ประกาศ   ณ  วนัท่ี    7   มกราคม   พ.ศ. 2557 
 
                                                           
                    (นายสมควร  สุทศัน์) 
                นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไผ ่

 
 



 
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ 
อ าเภอหนองขาหย่าง  จังหวดัอุทยัธานี 

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 
 
 
 
 

 
 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ 
อ าเภอหนองขาหย่าง  จังหวดัอุทยัธานี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าน า 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  ๒๕๕๐  มีสาระส าคญัประการหน่ึงท่ีมุ่งแกไ้ขปัญหาการ
ผูกขาดอ านาจรัฐและการใช้อ านาจอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งการด าเนินการทางการเมืองท่ีขาดความโปร่งใส          
ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม และระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจท่ีล้มเหลว จึงมีบทบญัญติัท่ีมุ่งเน้นการท าให้
บ้านเมืองมีความโปร่งใส  มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยก าหนดในหมวด ๑๓ จริยธรรมของผูด้  ารงต าแหน่ง         
ทางการเมือง  และเจา้หนา้ท่ีของรัฐ 
 หมวด  ๑๓  มาตรา  ๒๗๙  เป็นบทบญัญติัเก่ียวกบัจริยธรรมของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจา้หนา้ท่ี
ของรัฐ  โดยมีกลไกและระบบคือ ให้มีการจดัท าประมวลจริยธรรมเพื่อเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผูด้  ารง
ต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภท และเพื่อให้การบงัคบัใช้มาตรการทาง
จริยธรรมของผู ้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภทเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  รวมทั้ง ก าหนดโทษของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือเป็นการกระท า
ความผดิทางวนิยั  ทั้งน้ี ประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ ประกอบดว้ย
องคป์ระกอบส าคญั  ๓  ส่วน  ไดแ้ก่ 

๑. มาตรฐานทางจริยธรรม 
๒. กลไกและระบบในการด าเนินการ  เพื่อใหก้ารบงัคบัใชเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 
๓. ขั้นตอนการลงโทษ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไผ่  จึงไดจ้ดัท าประมวลจริยธรรมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไผข้ึ่น
และหวงัว่าข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ทุกคนจะได้ใช้ประโยชน์           
จากประมวลจริยธรรมฉบบัน้ีในการน ามาเป็นแนวทางปฏิบติังาน และเป็นเคร่ืองก ากับความประพฤติในการ
ปฏิบติังานอยา่งมีคุณธรรมและจริยธรรมยงัประโยชน์สุขและผลส าเร็จมาสู่หน่วยงานสืบไป  
 
 
             

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไผ ่
                         มกราคม   ๒๕๕๗ 

 
 
 
 
 
 



 
สารบัญ 

 
ค าน า                        หนา้ 
ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการ        ๑ 
หมวด ๑  บททัว่ไป                                                                                                  ๑ 
หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม         ๑ 
 ส่วนท่ี ๑  มาตรฐานจริยธรรมอนัเป็นค่านิยมหลกัส าหรับขา้ราชการ 
    ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไผ ่      ๒ 
 ส่วนท่ี ๒ จรรยาวชิาชีพขององคก์ร       ๒ 
 ส่วนท่ี ๓ จรรยาวชิาชีพ                      ๓ 
หมวด ๓           ๔ 
 ส่วนท่ี ๑ กลไกการบงัคบัใชป้ระมวลจริยธรรม                   ๔ 
 ส่วนท่ี ๒ ระบบบงัคบัใชป้ระมวลจริยธรรม      ๖   
หมวด ๔  ขั้นตอนการลงโทษ                      ๖ 
บทเฉพาะกาล                        ๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๑ 
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่   อ าเภอหนองขาหย่าง  จังหวดัอุทัยธานี   

พ.ศ. ๒๕๕๗ 
-------------------------------------------------- 

 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการน้ีจัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศกัราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

๑.  เป็นเคร่ืองมือก ากับความประพฤติของราชการท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบติังาน          
ท่ีชดัเจนและเป็นสากล 

๒.  ยึดถือเป็นหลกัการและแนวทางปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ ทั้งในระดบัองค์กรและระดบับุคคล และเป็น
เคร่ืองมือการตรวจสอบการท างานดา้นต่างๆ  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไผ ่เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามหลกัคุณธรรม  จริยธรรมมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 

๓.  ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพิ่มความหน้าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผูรั้บบริการ           
และประชาชนทัว่ไป  ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

๔. ใหเ้กิดพนัธะผกูพนัระหวา่งองคก์รและขา้ราชการในทุกระดบั  โดยใหฝ่้ายบริหารใชอ้  านาจในขอบเขต 
ขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง  ต่อองค์กร ต่อผูบ้ ังคับบัญชา ต่อประชาชน           
และต่อสังคมตามล าดบั 

๕. ป้องกนัการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมทั้ง 
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบติังาน 

ทั้งน้ี  รวมถึงเพื่อใชเ้ป็นค่านิยมร่วมส าหรับองคก์รและขา้ราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบติัควบคู่
ไปกบัระเบียบและกฎขอ้บงัคบัอ่ืนๆ  อยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 

หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

 
ข้อ ๑  ในประมวลจริยธรรมน้ี 

 “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไผ ่
 “ขา้ราชการ”  หมายถึง  ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินสามญั ขา้ราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน รวมถึงพนกังานจา้ง และลูกจา้ง   
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

“คณะกรรรมการจริยธรรม”  หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไผ ่
ข้อ ๒  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไผรั่กษาการตามประมวลจริยธรรมน้ี 



๒ 

หมวด  ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที ่ ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอนัเป็นค่านิยมหลกั 

ส าหรับข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่ 
 
ข้อ  ๓  ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไผทุ่กคน  มีหนา้ท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  

เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลกั    
ธรรมาภิบาล  โดยจะตอ้งยดึมัน่ในค่านิยมหลกั  ๑๐  ประการดงัน้ี 

(๑)  การยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
(๒)  การยดึมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓)  การมีจิตส านึกท่ีดี  ซ่ือสัตย ์ และรับผดิชอบ 
(๔)  การยดึถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกวา่ประโยชน์ส่วนตวัและไม่มีผลประโยชน์ทบัซอ้น 
(๕)  การยนืหยดัท าในส่ิงถูกตอ้ง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
(๖)  การใหบ้ริการแก่ประชาชนดว้ยความรวดเร็ว  มีอธัยาศยั  และไม่เลือกปฏิบติั 
(๗)  การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง  และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง 
(๘)  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ โปร่งใส่ และตรวจสอบได ้
(๙)  การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวชิาชีพขององคก์ร 

               (๑๐)  การสร้างจิตส านึกใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดีร่วมกนัพฒันาชุมชนให้น่าอยู่
คู่คุณธรรมและดูแลสภาพส่ิงแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั 

 
       ส่วนที ่ ๒ 
จรรยาวชิาชีพขององค์กร 

 
ข้อ ๔  ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไผ ่ ตอ้งจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษตัริย ์

         ข้อ  ๕  ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอไงไผ ่ ตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการรักษาไวแ้ละปฏิบติั
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทุกประการ 

ข้อ  ๖  ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไผ ่ ตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพ
และปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

 



๓ 
 
ข้อ  ๗  ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไผ ่ ตอ้งไม่ประพฤติตนอนัก่อให้เกิดความเส่ือมเสีย

ต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหนา้ท่ี 
ข้อ  ๘  ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไผ่  ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มก าลงัความสามารถ  

ดว้ยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหนา้ท่ีท่ี
ไดรั้บมอบหมาย  เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

ข้อ  ๙  ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไผ ่ ตอ้งมุ่งแกปั้ญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ดว้ยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งหน่วยงานและประชาชน 

ข้อ  ๑๐  ขา้ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่  ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความสุภาพ  เรียบร้อย       
มีอธัยาศยั 

ข้อ  ๑๑  ขา้ราชาการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ ่  ตอ้งรักษาความลบัท่ีไดจ้ากการปฏิบติัหนา้ท่ี 
การเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลบัโดยขา้ราชการ/พนักงานจะกระท าได้ต่อเม่ือมีอ านาจหน้าท่ีและได้รับอนุญาต       
จากผูบ้งัคบับญัชา  หรือเป็นไปตามกฎหมายก าหนดเท่านั้น 

ข้อ  ๑๒  ขา้ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่  ตอ้งการรักษา  และเสริมสร้างความสามคัคี
ระหวา่งผูร่้วมงาน  พร้อมกบัใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัในทางท่ีชอบ  

ข้อ  ๑๓  ขา้ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่  ตอ้งไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ท่ีมิควรได้ส าหรับตนเองหรือผูอ่ื้นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพยสิ์นหรือไม่ก็ตามตลอดจนไม่รับ
ของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผูร้้องเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประโยชน์ต่างๆ อนัอาจเกิดจาก
การปฏิบติัหนา้ท่ีของตน เวน้แต่เป็นการใหโ้ดยธรรมจรรยาหรือการใหต้ามประเพณี 

ข้อ ๑๔  ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนอไงผ ่ ตอ้งประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น
ดว้ยความสุภาพ  มีน ้ าใจ  มีมนุษยสัมพนัธ์อนัดี  ตอ้งไม่ปิดบงัขอ้มูลท่ีจ  าเป็นในการปฏิบติังานของเพื่อนร่วมงาน 
และไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 

 
         ส่วนที ่๓ 
จรรยาวชิาชีพ (ถ้ามี) 

 
ข้อ  ๑๕  ขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไผ ่ ผูป้ระกอบวิชาชีพอ่ืน อาทิ แพทย ์พยาบาล วิศวกร  

ครู ฯลฯ  ตอ้งมีจรรยาบรรณในทางวชิาชีพนั้น ๆ และสามารถน าจรรยาบรรณทางวิชาชีพดงักล่าวมาใชบ้งัคบัเพิ่มเติม
ส าหรับบุคลากรท่ีเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพขา้งตน้แลว้แต่รายกรณีไป 

 
 
 



๔ 

หมวด  ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที ่ ๑ 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ข้อ  ๑๖   ให้ส านกัปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่  มีหน้าท่ีควบคุมก ากบัการให้มีการปฏิบติัตาม
ประมวลจริยธรรมน้ีอยา่งทัว่ถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

(๑) ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม ยกยอ่งขา้ราชท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีและติดตามสอดส่องการ 
ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 

(๒)  สืบสวนหาขอ้จริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมน้ี เพื่อรายงานผลให้นายกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผห่รือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งน้ี โดยอาจมีผูร้้องขอ้หรืออาจด าเนินการตามท่ีนายกองคก์าร
บริหารส่วนต าบลหนองไผห่รือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามท่ีเห็นเองก็ได ้

(๓)  ให้ความช่วยเหลือและดูแลขา้ราชการซ่ึงปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอย่างตรงไปตรงมา    
มิให้ถูกกลัน่แกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  ในกรณีท่ีเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ ่   
หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุม้ครองต่อขา้ราชการผูน้ั้นตามควร อาจยื่นเร่ืองโดยไม่ตอ้งผ่านนายก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไผห่รือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยงัผูต้รวจการแผน่ดินก็ได ้

(๔)  คุม้ครองขา้ราชการซ่ึงปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอย่างตรงไปตรงมามิให้ถูกกลัน่แกล้ง
หรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อขา้ราชการท่ีอยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบติัตามประมวล
จริยธรรมน้ี  อนัมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง  โยกยา้ย  เล่ือนขั้นเงินเดือน  ตั้งกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริงหรือวินยั  
หรือกระทบต่อสิทธิหน้าท่ีของขา้ราชการผูน้ั้นจะกระท ามิได้  เวน้แต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมแลว้ 

(๕)  ท าหนา้ท่ีฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(๖)  ด าเนินการอ่ืนตามท่ีก าหนดในประมวลจริยธรรมน้ี  หรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมหรือ

ปลดัมอบหมาย  ทั้งน้ี  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผูด้  ารงต าแหน่งในส านกัปลดั 
(๗)   อ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

ข้อ  ๑๗  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไผ ่แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน เพื่อควบคุม ก ากบั
ใหมี้การปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ี 

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดว้ย 
(๑) ปลดัหรือรองปลดัท่ีไดรั้บมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการจากขา้ราชการซ่ึงด ารงต าแหน่งสายงานผูบ้ริหาร  เลือกกนัเองใหเ้หลือสองคน 

 
 



๕ 
 

                         (๓) กรรมการซ่ึงเป็นขา้ราชการท่ีไม่ไดด้ ารงต าแหน่งสายงานผูบ้ริหารในองคก์ารบริหารส่วนต าบล
หนองไผ ่ ท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากขา้ราชการพนกังานจา้งและลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไผน่ั้น จ านวน
สองคน 
                         (๔)   กรรมการผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) - (๓) ร่วมกนัเสนอช่ือและคดัเลือกให้
เหลือสองคน 

        ให้หัวหน้าส านักปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลหนองไผ่  เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม      
และอาจแต่งตั้งผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดต้ามความเหมาะสม 
                        กรรมการจริยธรรมตอ้งไม่เคยถูกลงโทษทางวนิยัมาก่อน 

ข้อ  ๑๘  คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหนา้ท่ี  ดงัน้ี 
(๑) ควบคุม  ก ากบั  ส่งเสริมและให้ค  าแนะน าในการใชบ้งัคบัประมวลจริยธรรมน้ีในองคป์กครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน 
(๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในกรณี   

ท่ีมีขอ้สงสัยหรือมีขอ้ร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์ การลงโทษผูฝ่้าฝืน
ประมวลจริยธรรมน้ี  จะตอ้งไต่สวนขอ้เทจ็จริง  และมีค าวนิิจฉยัโดยเร็ว 

(๓)  ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท่ี้คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าท่ีขอให้
กระทรวง  กรม หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือห้างหุ้นส่วน บริษทั ช้ีข้อเท็จจริง               
ส่งเอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  ส่งผูแ้ทนหรือบุคคลในสังกดั  มาช้ีแจงหรือใหถ้อ้ยค าเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอบสวน 

(๔)  เรียกผูก้ล่าวหา  หรือขา้ราชการของหน่วยงานน้ีมาช้ีแจง  หรือใหถ้อ้ยค าหรือให้ส่งเอกสารและ
หลกัฐานท่ีเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอบสวน 

 (๕)  พิจารณาวินิจฉยัช้ีขาดปัญหาอนัเกิดจากการใชบ้งัคบัประมวลจริยธรรมน้ีในองคก์รปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  เม่ือได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวดัโดยพลัน             
ถา้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดัมิไดว้ินิจฉยัเป็นอยา่งอ่ืนภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดัรับเร่ืองใหค้  าวนิิจฉยัของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นท่ีสุด 

(๖)  ส่งเร่ืองให้ผูต้รวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเร่ืองนั้นเป็นเร่ืองส าคญัหรือมี
ผลกระทบในวงกวา้งหลายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 (๗)  คุม้ครองขา้ราชการซ่ึงปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอยา่งตรงไปตรงมามิให้ผูบ้งัคบับญัชา
ใชอ้ านาจโดยไม่เป็นธรรมต่อราชการผูน้ั้น 

(๘)  ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมน้ี  หรือตามท่ีผูต้รวจการแผน่ดินมอบหมาย  
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหน้ ากฎหมายวา่ดว้ยวธีิปฏิบติัราชการทางปกครองมาใชบ้งัคบั 

 
 



๖ 

 

ส่วนที ่ ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ข้อ ๑๙  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุวา่มีเจา้หนา้ท่ีประพฤติปฏิบติัฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้นายก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองไผ ่ เป็นผูรั้บผดิชอบพิจารณาด าเนินการ 
 ข้อ  ๒๐  การด าเนินการตามขอ้ ๑๙  ใหผู้รั้บผดิชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวนไม่นอ้ย
กวา่สามคน  เป็นผูด้  าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ข้อ ๒๑  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมน้ี จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่         
ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจความส าคัญและระดับต าแหน่ง  
ตลอดจนหน้าท่ีความรับผิดชอบของผูฝ่้าฝืน อายุ ประวติั และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี  
ผลร้ายอนัเกิดจากการฝ่าฝืน  และเหตุอ่ืนอนัควรน ามาประกอบการพิจารณา 

ข้อ  ๒๒  หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม  ให้ผูรั้บผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามขอ้ ๑๙ สั่งยุติเร่ือง แต่หากปรากฏขอ้เท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกบัเป็นความผิดทางวินัยให้ผูรั้บผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามขอ้ ๑๙ สั่งลงโทษ
ผูฝ่้าฝืนตามขอ้  ๒๕  แต่หากปรากฏวา่เป็นความผดิทางวนิยัใหด้ าเนินการทางวนิยั 

 ข้อ  ๒๓  การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝ่้าฝืนขอ้  ๑๙ ขอ้  ๒๐ และขอ้  ๒๒ ให้น า
แนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย      
ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

 ข้อ  ๒๔  การสั่งการของผูรั้บผดิชอบด าเนินการตามขอ้  ๒๒  ให้ด าเนินตามนั้นเวน้แต่จะปรากฏขอ้เท็จจริง
ในภายหลงัท่ีอาจท าใหผ้ลของการสั่งการนั้นเปล่ียนแปลงไป 

 
หมวด  ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 
ข้อ  ๒๕  การประพฤติปฏิบติัฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมน้ี  ในกรณีอนัมิใช่เป็นความผดิทางวินยัหรือความผิด

ทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการท่ีถูกต้อง หรือตกัเตือน หรือน าไป
ประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง  การเขา้สู่ต าแหน่ง  การพน้จากต าแหน่ง  การเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณา
ความดีความชอบ  หรือการสั่งใหผู้ฝ่้าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรั้บการพฒันาแลว้แต่กรณี 

ข้อ  ๒๖  เม่ือมีการด าเนินสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามขอ้ ๒๒ แลว้ ให้องคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลหนองไผ ่ ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามค าสั่งดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้ 

ข้อ  ๒๗  ผูถู้กลงโทษตามขอ้  ๒๕  สามารถร้องทุกขห์รืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองไผ ่ ภายในสามสิบวนั  นบัแต่วนัไดท้ราบการลงโทษ 



  ๗ 

ผูถู้กลงโทษตามขอ้  ๑๘  (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จงัหวดั  ภายในสามสิบวนั  นบัแต่วนัไดท้ราบการลงโทษ 

ข้อ  ๒๘  เม่ือผลการพิจารณาเป็นท่ีสุดแลว้  ใหร้ายงานผลต่อผูต้รวจการแผน่ดินโดยเร็ว 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ  ๒๙  จดัให้มีการประเมินการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ี  พร้อมด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขประมวล
จริยธรรมให้มีความเหมาะสม  (ถา้มี)  และแจง้ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดั  คณะกรรมการ
ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงเป็นองคก์รกลางการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน  และผูต้รวจการแผน่ดินทราบต่อไป 
 

*************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


