
 
 
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน 
เรื่อง  ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน   

อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวล าภู ประจ าปีงบประมาณ  2564 - 2566 
---------------------------------------------- 

 
   เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 25๖๐ มาตรา   76 วรรคสามก าหนดให้ 
"รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรม ส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว"   การก าหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้าง หรือเจ้าหน้าที่  ของรัฐ
แต่ละประเภท โดยมีกลไกและระบบ    ในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระท า ทั้งนี้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระท า
ผิดทางวินัย 

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย พุทธศักราช  25๖0 มาตรา  ๗๖ 
วรรคสาม  และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน  จึงได้จัดท า
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน เพ่ือเป็น
เครื่องก ากับความประพฤติของพนักงานส่วนต าบลในสังกัดตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ   ณ  วันที่   1   เดือน   ตุลาคม    พ.ศ. 25๖3 
 
                                      

 
(นางบุญไทย   บุญมา) 

     รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รักษาราชการแทน 
                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลจรยิธรรมพนักงานส่วนต าบล พนักงานครู  
และพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน 
อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวล าภู 

ประจ าปีงบประมาณ  2564 - 2566 
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ค าน า 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มีสาระส าคัญประการหนึ่งที่มุ่งแก้ไขปัญหา
การผูกขาดอ านาจรัฐและการใช้อ านาจอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งการด าเนินการทางการเมืองที่ขาดความโปร่งใส        
ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม และระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจที่ล้มเหลว จึงมีบทบัญญัติที่มุ่งเน้นการท าให้บ้านเมือง   
มีความโปร่งใส  มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยก าหนดในหมวด ๖   นโยบายแห่งรัฐ      มาตรา  76  วรรคสาม     
เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยมีกลไกและระบบคือ ให้มีการจัดท าประมวลจริยธรรมเพ่ือ
เป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ   เพ่ือให้การบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรมของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

 องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน  จึงได้จัดท าประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล     
โนนทันขึ้นและหวังว่าพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทันทุกคน
จะได้ใช้ประโยชน์  จากประมวลจริยธรรมฉบับนี้ในการน ามาเป็นแนวทางปฏิบัติงาน และเป็นเครื่องก ากับความ
ประพฤติในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมยังประโยชน์สุขและผลส าเร็จมาสู่หน่วยงานสืบไป  
 
 
             

องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน 
                                  ตุลาคม  2563 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
 

                       หน้า 
บทน าประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้าง    
   ๑ 
หมวด ๑  บททั่วไป                                                                          2 
หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม        2 
 ส่วนที่ ๑  มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักส าหรับพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้าง 
    ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน     ๒ 
 ส่วนที่ ๒ จรรยาวิชาชีพขององค์กร        3 
 ส่วนที่ ๓ จรรยาวิชาชีพ                     4 
หมวด ๓            ๔ 
 ส่วนที่ ๑ กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม                  ๔ 
 ส่วนที่ ๒ ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม       ๖   
หมวด ๔  ขั้นตอนการลงโทษ                     7 
บทเฉพาะกาล                       ๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทน า 
 

ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน  อ าเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวล าภู   

ประจ าปีงบประมาณ  2564 - 2566 
-------------------------------------------------- 

 ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้างนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มาตรา  ๗๖ วรรคสาม  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

๑.  เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน
และเป็นสากล 

๒.  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล และเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
หลักคุณธรรม  จริยธรรมมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 

๓.  ท าให้เกดิรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมัน่ใจแก่ผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

๔.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้างในทุกระดับ  โดย
ให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และพนักงาน
จ้างต่อตนเอง  ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ 

5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้างทุก
คน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ  อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๑  ในประมวลจริยธรรมนี้ 
 “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน 
 “พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้าง”  หมายถึง  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และ
พนักงานจ้างส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้างส่วนท้องถิ่นสามัญ พนักงานส่วนต าบล  
พนักงานครู  และพนักงานจ้างครู และบุคลากรทางการศึกษา พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู ตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติระเบียบพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้างส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้าง และ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“คณะกรรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน 
ข้อ ๒  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทันรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 

 

หมวด  ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่  ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ส าหรับพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน 
 
ข้อ  ๓  พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูและพนักงานจ้าง สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทันทุกคน      

มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวก
และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะยึดมัน่ในค่านิยมหลัก 10 ประการ คือ 

(1)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(3)  การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
(4)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(5)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฏหมาย 
(6)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(7)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน 

ข้อเท็จจริง 
(8)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ 

ตรวจสอบได้ 
(9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
(10)  การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่า

อยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
  

 



  
      ส่วนที่  ๒ 

                                             จรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

ข้อ ๔  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน  ต้อง
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
         ข้อ  ๕  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน  ต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

ข้อ  ๖  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน  ต้องเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ข้อ  ๗  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน  ต้องไม่
ประพฤติตนอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 

ข้อ  ๘  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน ต้องปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ  ด้วยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

ข้อ  ๙  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน ต้องมุ่ง
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
หน่วยงานและประชาชน 

ข้อ  ๑๐  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน  ต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ  เรียบร้อยมีอัธยาศัย 

ข้อ  ๑๑  ข้าราชาการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน  ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การ
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้าง/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมี
อ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาต   จากผู้บังคับบัญชา  หรือเป็นไปตามกฎหมายก าหนดเท่านั้น 

ข้อ  ๑๒  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน  ต้อง
รักษา  และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน  พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ  

ข้อ  ๑๓  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน  ต้องไม่ใช้
สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สิน
หรือไม่ก็ตามตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

ข้อ ๑๔  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน  ต้อง
ประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ  มีน้ าใจ  มีมนุษยสัมพันธ์อันดี  ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

 
         ส่วนที่ ๓ 

จรรยาวิชาชีพ  
 
ข้อ  ๑๕  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน  ผู้ประกอบ

วิชาชีพอ่ืน อาทิ แพทย์ พยาบาล วิศวกร  ครู ฯลฯ  ต้องมีจรรยาบรรณในทางวิชาชีพนั้น ๆ และสามารถน า
จรรยาบรรณทางวิชาชีพดังกล่าวมาใช้บังคับเพ่ิมเติมส าหรับบุคลากรที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพข้างต้นแล้วแต่รายกรณีไป 

 
 



 

หมวด  ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่  ๑ 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ข้อ  ๑๖   ให้ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน  มีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(๑) ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม ยกย่องข้าราชที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตาม        
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 

(๒)  สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนทันหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทันหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามที่เห็นเองก็ได้ 

(๓)  ให้ความช่วยเหลือและดูแลพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้างซึ่งปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา    มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  ในกรณีที่เห็นว่านายก
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน    หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อพนักงานส่วนต าบล  พนักงาน
ครู  และพนักงานจ้างผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทันหรือ
คณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 

(๔)  คุ้มครองพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้างซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูกกลัน่แกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อพนักงานส่วนต าบล  พนักงาน
ครู  และพนักงานจ้างที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง  
โยกย้าย  เลื่อนขั้นเงินเดือน  ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบต่อสิ ทธิหน้าที่ของพนักงานส่วน
ต าบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้างผู้นั้นจะกระท ามิได้  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม
แล้ว 

(๕)  ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๖)  ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมหรือปลัด

มอบหมาย  ทั้งนี้  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักปลัด 
(๗)   อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 

ข้อ  ๑๗  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพ่ือควบคุม ก ากับให้
มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการจากพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้างซึ่งด ารงต าแหน่งสายงาน

ผู้บริหาร  เลือกกันเองให้เหลือสามคน 
                    (๓) กรรมการซึ่งเป็นพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้างที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงาน
ผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน  ที่ได้รับเลือกตั้งจากพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้าง
พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนทันนั้น จ านวนสามคน   
  ให้หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม      
และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม   กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูก
ลงโทษทางวินัยมาก่อน 
 



 
ข้อ  ๑๘  คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

(๑) ควบคุม  ก ากับ  ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์ปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณี   ที่มี
ข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมนี้  จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง  และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 

(๓)  ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าที่ขอให้
กระทรวง  กรม หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้ข้อเท็จจริง               
ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด  มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๔)  เรียกผู้กล่าวหา  หรือพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้างของหน่วยงานนี้มา
ชี้แจง  หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

 (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน  ถ้าคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัดรับเรื่องให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 

(๖)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (๗)  คุ้มครองพนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้างซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อย่างตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมต่อราชการผู้นั้น 

(๘)  ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย  
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 

 

ส่วนที่  ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ข้อ ๑๙  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน  เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 
 ข้อ  ๒๐  การด าเนินการตามข้อ ๑๙  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวนไม่น้อย
กว่าสามคน  เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ข้อ ๒๑  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่    ให้
พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจความส าคัญและระดับต าแหน่ง  ตลอดจน
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี  ผลร้ายอันเกิด
จากการฝ่าฝืน  และเหตุอื่นอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 

ข้อ  ๒๒  หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  
ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  
แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ  ๒๕  แต่หาก
ปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย 

 ข้อ  ๒๓  การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนข้อ  ๑๙ ข้อ  ๒๐ และข้อ  ๒๒ ให้น า
แนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย      ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม 



 
 ข้อ  ๒๔  การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ  ๒๒  ให้ด าเนินตามนั้นเว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริง

ในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
 

หมวด  ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

ข้อ  ๒๕  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือความผิด
ทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือน าไป
ประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง  การเข้าสู่ต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง  การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณา
ความดีความชอบ  หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๒๖  เมื่อมีการด าเนินสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒ แล้ว ให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนทัน  ด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

ข้อ  ๒๗  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ  ๒๕  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนทัน  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 

ผู้ถูกลงโทษตามข้อ  ๑๘  (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 

ข้อ  ๒๘  เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ  ๒๙  จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมด าเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวล
จริยธรรมให้มีความเหมาะสม  (ถ้ามี)  และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  คณะกรรมการ
พนักงานส่วนต าบล  พนักงานครู  และพนักงานจ้างส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 
 

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

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
  
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน   
     ที ่   380 / 2563 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น   
…………………………… 

ตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้จัดท าคู่มือแนวทางการจัดท าประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือแจกจ่ายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้
เป็นคู่มือในการศึกษาและจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไป มีหลักการและแนวทางปฏิบัติเพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตนใน
การปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม นั้น 

เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย องค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนทัน จึงขอแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

๑.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล    ประธานกรรมการ 
๒.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     กรรมการ 

  ๓.  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    กรรมการ 
  4.  หวัหน้าส านักปลัด         กรรมการ 
  5.  ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
  6.  ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ  
  ๗.  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 

๘.  ผู้อ านวยการกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   กรรมการ 
  ๙.  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    กรรมการ 
  10. นักวิชาการจัดเก็บรายได้     กรรมการ 
  11. นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ    กรรมการ 
  12.  นายช่างโยธา      กรรมการ 

๑3.  นักทรัพยากรบุคคล      กรรมการและเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการดังกล่าว ท าหน้าที่ร่วมจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลโนนทัน  ประจ าปี  2564-2566  และมาตรการที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ ร่วมรับฟังความคิดเห็น ระดมสมอง
จากข้าราชการ ลูกจ้างและประชาชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง โดยยึดถือหลักการมีส่วนร่วมในการจัดท า ร่วมคิด ร่วมท า 
ร่วมปฏิบัติ และผลักดันประมวลจริยธรรมไปสู่ความส าเร็จ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง   ณ   วันที่   3   เดือน  สิงหาคม    พ.ศ. 2563 
 
 

                        (นางบุญไทย   บุญมา) 
     รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รักษาราชการแทน 

                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน   



 
 
 

 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน   
     ที ่   592 / 2563 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน   
…………………………… 

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 25๖๐ มาตรา 76 วรรคสามก าหนดให้ "รัฐพึง
จัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรม ส าหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว"  การก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่  ของรัฐ     แต่ละประเภท โดยมีกลไกและระบบในการบังคับใช้
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า  ทั้งนี้  การฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็น    การกระท าผิดทางวินัย 

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560 มาตรา 
76   องค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน    จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน  ดังนี้ 

๑.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล    ประธานกรรมการ 
๒.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล     กรรมการ 

  ๓.  รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    กรรมการ 
  4.  ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
  5.  ผู้อ านวยการกองช่าง      กรรมการ  
  6.  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม   กรรมการ 

7.  ผู้อ านวยการกองศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม   กรรมการ 
  8.  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    กรรมการ 
  9.  หวัหน้าส านักปลัด         กรรมการและเลขานุการ 

๑0. นักทรัพยากรบุคคล               ผูช้่วยเลขานุการ 

มีหน้าที ่
  (1)  ควบคุม  ก ากับ  ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้    ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(2)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใน 
กรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์  การลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 

(3) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าที่ 
ขอให้กระทรวง  กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท  ชี้แจงข้อเท็จจริง  
ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

 
 

/(3) เรียกผู้กล่าวหา... 



- 2 - 
 

  (4)  เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค า  หรือให้ส่งเอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
  (5)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน  ถ้าคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัดรับเรื่อง  ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 
  (6)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(7)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา   มิให้ 
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
  (8)  ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน มอบหมาย 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   สั่ง   ณ   วันที่  22    เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2563 
 
 
 

            (นางบุญไทย   บุญมา) 
     รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  รักษาราชการแทน 

                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนทัน   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


