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  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก   ลงวันที่ ๘  กุมภาพันธ์  255๒  
ตามนัยมาตรา ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๔๐  ไปแล้ว  นั้น  
 

เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 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  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่
อ้างถึง  และให้จัดท าเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก แทน  เพ่ือเป็น
เครื่องก ากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด  ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้ 

 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

     ประกาศ ณ วันที่  27  พฤศจิกายน   2560  
                 

       ลงชื่อ             
      (  นายศุภกรณ์  วังสระ  ) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 

 
 
 
 
 
 

ค าน า 



 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  มีสาระส าคัญประการหนึ่ง          
ที่มุ่งแก้ไขปัญหาการผูกขาดอ านาจรัฐและการใช้อ านาจอย่างไม่เป็นธรรม  รวมทั้งการด าเนินการทางการเมือง
ที่ขาดความโปร่งใส  ไม่มีคุณธรรม  จริยธรรม  และระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจที่ล้มเหลว  จึงมี
บทบัญญัติที่มุ่งเน้นการท าให้บ้านเมืองมีความโปร่งใส  มีคุณธรรมและจริยธรรม  โดยก าหนดในหมวด ๑๓  
จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  หมวด ๑๓  มาตรา ๒๗๙  เป็นบทบัญญัติ เกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่ ง              
ทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยมีกลไกและระบบคือ  ให้มีการจัดท าประมวลจริยธรรมเพ่ือเป็น
มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท  
และเพ่ือให้การบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของ
รัฐแต่ละประเภทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง ก าหนดโทษของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม ให้ถือเป็นการกระท าความผิดทางวินัย  และในมาตรา ๒๘๐   ได้ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน มี
อ านาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้ค าแนะน าในการจัดท าหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
  องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  จึงได้จัดท าประมวลจริยธรรมของฝ่ายข้าราชการประจ า  
เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงาน เพ่ือ
เป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม                                        
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************************************************************************* 

หลักการและเหตุผล 
 
  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
  ๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ  ที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  ๒.  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคล  และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๓.  ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  ๔.  ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อ านาจในขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง  ต่อองค์กร  ต่อผู้บังคับบัญชาต่อ
ประชาชน  และต่อสังคม  ตามล าดับ 
  ๕.  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น  
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
  ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน  พึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
 

  หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 
  ข้อ  ๑  ในประมวลจริยธรรมนี้ 
   “ประมวลจริยธรรม”หมายถึงประมวลจริยธรรมของข้าราชารขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลโนนกอก 
   “ข้าราชการ”  หมายถึง  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการครู  และบุคลากร
ทางการศึกษา  ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น  รวมถึงพนักงานจ้าง  และ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนกอก 
  ข้อ  ๒   ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
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หมวดที ่ ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 

ส่วนที่  ๑ 



มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
ส าหรับข้าราชการ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 

 

  ข้อ  ๓  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ทุกคน  มีหน้าที่ด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการ
แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก  ๑๐ ประการ  ดังนี้ 
   (๑)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (๒)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (๓)  การมีจิตส านึกที่ด ี ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
   (๔)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
   (๕)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
   (๖)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
   (๗)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
   (๘)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
   (๙)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
   (๑๐) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกัน
พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 

ส่วนที่  ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 

  ข้อ  ๔  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ต้องจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  
และพระมหากษัตริย์ 
  ข้อ  ๕   ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
รักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
  ข้อ ๖  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็น
พลเมืองที่ดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  ข้อ ๗  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจ
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
  ข้อ ๘  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถด้วยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ  ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
  ข้อ ๙  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ต้องมุ่งมั่นแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและ
ประชาชน 
  ข้อ ๑๐  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ  
เรียบร้อย  มีอัธยาศัย 
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  ข้อ ๑๑  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ต้องรักษาความลับที่ได้จากการ
ปฏิบัติหน้าที่  การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และ
ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 
  ข้อ ๑๒ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ต้องรักษา  และเสริมสร้างความ
สามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน  พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 
  ข้อ  ๑๓ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไป
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน  ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม  
ตลอดจนไม่รับของขวัญ  ของก านัล  หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  เพ่ือประโยชน์
ต่าง  ๆ  อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน  เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 
  ข้อ ๑๔ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ต้องประพฤติตนให้สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ  มีน้ าใจ  มีมนุษยสัมพันธ์อันดี  ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน  และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
 

หมวด  ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ส่วนที่  ๑ 

กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 
  ข้อ ๑๕  ให้ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(๑) ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้าราชการที่เป็น 
แบบอย่างที่ดีและติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
   (๒)  สืบสวนหาข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้  เพ่ือรายงานผลให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจ
ด าเนินการตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามที่
เห็นเองก็ได ้
   (๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา  มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  ในกรณีที่เห็นว่า นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนกอก  หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควรอาจยื่นเรื่องโดยไม่
ต้องผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  หรือคณะกรรมการจริยธรรม              ไปยังผู้ตรวจการ
แผ่นดินก็ได้  
   (๔)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตาม   ประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้
ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง  โยกย้าย  เลื่อนขั้นเงินเดือน  ตั้งกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น  จะกระท ามิได้  เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

(๕) ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของ คณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
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   (๖) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลมอบหมาย  ทั้งนี้  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารง
ต าแหน่งในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
   ข้อ  ๑๖  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพ่ือ
ควบคุม  ก ากับ  ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
   คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย 
   (๑)  ปลัด เป็นประธานธรรมการ 
   (๒)  กรรมการจากข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือ
สองคน 
   (๓)  กรรมการ  ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนกอก  ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ  พนักงานจ้าง  และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนกอก นั้น  จ านวนสองคน 
   (๔)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ให้กรรมการตาม  (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อ
และคัดเลือกให้เหลือสองคน 
   ให้หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรม  และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม 
   กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน  

ข้อ  ๑๗  คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
   (๑)  ควบคุม  ก ากับ  ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม  ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา  หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์  
การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้  จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง  และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 
   (๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรม     หรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมี
อ านาจหน้าที่  ขอให้กระทรวง  กรม  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ               หรือ
ห้างหุ้นส่วน  บริษัท  ชี้แจงข้อเท็จจริง  ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด  มา
ชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (๔)  เรียกผู้ถูกกล่าวหา  หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง  หรือให้ถ้อยค าหรือ
ให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับ  ประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อได้วินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน  ถ้า
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัดรับเรื่อง  ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 
   (๖)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัย   ในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็น
เรื่องส าคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตาม   ประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
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   (๘) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย 
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 
 

      ส่วนที่  ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

  ข้อ  ๑๘  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม  ให้องค์การบริหารส่วนต าบลกุดเลาt เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ   

ข้อ ๑๙ การด าเนินการตามข้อ  ๑๘  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
  ข้อ ๒๐ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืน  ประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม
ร้ายแรงหรือไม่  ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน  ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ  ความส าคัญ
และระดับต าแหน่ง  ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน  อายุ  ประวัติ  และความประพฤติในอดี ต  
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี  ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน  และเหตุอื่นอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 
  ข้อ  ๒๑  หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ  ๑๙  แล้ว  ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ  ๑๘  สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า
เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ  
๑๘  สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ  ๒๔  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย 
  ข้อ  ๒๒  การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ  ๑๘  ข้อ  ๑๙  
และข้อ  ๒๑  ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการรักษาวินัย  และ
การด าเนินการทางวินัย  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
  ข้อ ๒๓  การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ  ๒๑  ให้ด าเนินการตามนั้นเว้นแต่จะ
ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
 

หมวด  ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
  ข้อ ๒๔  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืน   ประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทาง
วินัยหรือความผิดทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้องหรือ
ตักเตือน  หรือน าไปประกอบพิจารณาการแต่งตั้ง  การเข้าสู่ต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง  การเลื่อนขั้น
เงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนา
แล้วแต่กรณี 
  ข้อ  ๒๕  เมือ่มีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามข้อ  ๒๑  แล้ว  
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
  ข้อ ๒๖  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ  ๒๔  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
   ผู้ถูกลงโทษตามข้อ  ๑๗ (๒)  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
  ข้อ  ๒๗  เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
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บทเฉพาะกาล 
-------------------------------------- 

 
  ข้อ  ๒๘  จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม  (ถ้ามี)  และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจั งหวัด  
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
     ที่ 412 /2560 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 
******************************** 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550 มาตรา 279  บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรมเพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท  โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งก าหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า  ทั้งนี้การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย  

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550 
มาตรา 279   องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหาร             
ส่วนต าบลโนนกอก  ดังนี้ 

 1.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก                   ประธานกรรมการ 
 2.  หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ 
 3.  ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
 4.  ผู้อ านวยการกองช่าง กรรมการ 
 5.  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ 
 6.  ผู้อ านวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
 7.  นักทรัพยากรบุคคล เลขานุการ 

มีหน้าที ่
   (1)  ควบคุม  ก ากับ  ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้    
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์  
การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 

(3) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย                        
มีอ านาจหน้าที่ ขอให้กระทรวง  กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือห้างหุ้นส่วน 
บริษัท  ชี้แจงข้อเท็จจริง  ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้
ถ้อยค าเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (4)  เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค า  หรือ
ให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
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   (5)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
โดยพลัน  ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 
   (6)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่อง
ส าคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   สั่ง   ณ   วันที่   1  เดือน  พฤศจิกายน   พ.ศ. 2560  

      
( นายศุภกรณ์  วังสระ ) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 

 
 
 
 
 
 
 
 





รายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม และคณะท างานจัดท าร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

องค์การบริหารสวนต าบลโนนกอก 

ครั้งที่  1/2560  เมื่อวันที่  21  พฤศจิกายน  2560 

ณ  ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก 

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

 ผู้เข้าประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ – สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 ส.ต.ท.อุเทน  สถาน ปลัด อบต.โนนกอก ส.ต.ท.อุเทน  สถาน  

2 นางจุฑามาศ  ศิริกุล หัวหน้าส านักปลัด จุฑามาศ  ศิริกุล  

3 นางเสาวนีย์ ฐานเจริญ ผู้อ านวยการกองคลัง เสาวนีย์ ฐานเจริญ  

4 นายควงศักดิ์  โทแก้ว ผู้อ านวยการกองช่าง ควงศักดิ์  โทแก้ว  

5 นางศิริมา  โคตรมา ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม ศิริมา  โคตรมา  

6 นายประมวล  อวดกล้า 
ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
ศาสนาและวัฒนธรรม 

ประมวล  อวดกล้า 
 

7 นางจันทร์เรียม  ค าคูเมือง นักทรัพยากรบุคคล จันทร์เรียม ค าคูเมือง  

 

เริ่มประชุมเวลา  10.00 น. 

ส.ต.ท.อุเทน  สถาน        ปลัด อบต.โนนกอก  ประธานคณะกรรมการจริยธรรม  เป็นประธานการประชุม  
                                   กล่าวเปิดประชุม  ดังนี้ 
 
ระเบียบวาระ  ท่ี  1     เรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบ  
   ปลัด อบต.แจ้งให้ทราบว่าอ าเภอได้แจ้งหนังสือการจัดท าประมวลจริยธรรมของ 
   ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  และได้จัดส่งคู่มือแนวทางการจัดท าประมวลจริยธรรม 
   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของ ส านักงาน ก.ถ.มาเพ่ือมาเป็นคูม่ือแนว 
   ทางการจัดท าประมวลจริยธรรม  ซึ่งเราจะต้องจัดท าร่างประมวลจริยธรรมเสนอ
   ผู้บริหารจัดท าเป็นประกาศแจ้งให้ข้าราชการ  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างทราบ  
   และยึดถือเป็นแนวทางประพฤติตนและหลักการปฏิบัติงานให้เป็นประจ าทุกปี 
   ต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  2         เรือ่งรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว 
   -  ไม่มี  
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ระเบียบวาระท่ี  3   เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งที่แล้ว 
    -  ไม่มี  
 
ระเบียบวาระท่ี  4    เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

   1.  เรื่องการจัดท าร่างประมวลจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ .2561 –  
       2563 ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโนนกอก  

ปลัด  อบต.    กล่าวว่า       ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ.2550  มาตรา  279, 280 และ
      มาตรา  304  บัญญัติให้มีการจัดท าประมวลจริยธรรมของ ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
      การเมือง  ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท  โดยก าหนดให้ 
               ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้ค าแนะน าในการจัดท าหรือ
     ปรับปรุงประมวลจริยธรรม  และส านักงาน  ก.ถ.  ได้จัดท าร่างตัวอย่างประมวล
     จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฝ่าย ข้าราชการประจ ามาเป็นแนวทาง
     ในการจัดท า ซึ่งงานบุคคล ได้จัดพิมพ์เป็นฉบับขององค์การบริหารส่วนต าบล 
       โนนกอก ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2561 – 2563  เรยีบร้อยแล้ว  จึงให้ 
     คณะกรรมการช่วยกันพิจารณา  ตามส าเนาร่างที่แจกให้  รายละเอียด ดังนี้ 
    1.  วัตถุประสงค์ของการจัดท าประมวลจริยธรรม ปลัด อบต.ได้อ่าน 
      วัตถุประสงค์ของการจัดท าประมวลจริยธรรม  ซึ่งมีจ านวน  5  ข้อ   
    2.  ร่างประมวลจริยธรรม  มดีังนี้ 
     หมวดที่  1   บททั่วไป   
     หมวดที่  2   มาตรฐานจริยธรรม  ประกอบด้วย 
         ส่วนที่  1   มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
              ส าหรับข้าราชการ 
         ส่วนที่  2  จรรยาวิชาชีพขององค์กร 
         ส่วนที่  3  จรรยาวิชาชีพ  (ถ้ามี) 
     หมวดที่  3  กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
           ประกอบด้วย   
         ส่วนที่  1   กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
         ส่วนที่  2   ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
      
     หมวดที่   4  ขั้นตอนการลงโทษ 
     3.  บทเฉพาะกาล  
  
ปลัด  อบต.      มีท่านใดสงสัย  หรือจะซักถามเก่ียวกับร่างประมวลจริยธรรมที่ได้จัดท าข้ึนหรือไม่  
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นางจุฑามาศ                 หมวดที่ 2  ส่วนที่  3  จรรยาวชิาชีพ (ถ้ามี)  จะให้จัดพิมพ์ใส่หรือไม่  ถ้าพิมพ์จะ 
   พิมพ์ว่าอย่างไร  หรือให้ตัดออกเลย  เนื่องจากได้อ่านคู่มือว่า เป็นข้อที่ใช้บังคับ 
   เพ่ิมเติมส าหรับบุคคลากรที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพในองค์กร  ซึ่ง อบต.เราไม่มี    
 
ที่ประชุม     มีมติให้ตัดหัวข้อนี้ออกเนื่องจากไม่มีความจ าเป็น 
 
ปลัด อบต.  ที่ประชุมมีข้อสงสัยหรือเสนออะไรเพิ่มเติมอีกหรือไม่   
 
ที่ประชุม  ไม่มีผู้เสนอ  และมีมติให้ความเห็นชอบการจัดท าตามร่างที่ได้จัดท าข้ึนตามที่   
   ส านักงาน  ก.ถ.ได้จัดส่งมาให้  เพราะมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว 
 
ประธานกล่าวปิดประชุม   
 
เลิกประชุมเวลา  11.30 น. 
 
 
 
      (ลงชื่อ)   จันทร์เรียม  ค าคูเมือง  ผู้จดบันทึกการประชุม 
     ( นางจันทร์เรียม  ค าคูเมือง ) 
         เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม 
 
 
      (ลงชื่อ)    ส.ต.ท.อุเทน  สถาน  ผู้ตรวจบันทึกการประชุม 
             (อุเทน  สถาน) 
            ประธานคณะกรรมการจริยธรรม 

 
 
 
 
 


