ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโนนทัน
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข!าราชการขององคการบริหารสวนตําบลโนนทัน
อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู พ.ศ. 25๖๐
---------------------------------------------เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖๐ มาตรา 76 วรรคสามกําหนดให*
"รัฐพึงจัดให*มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให*หนวยงานของรัฐใช*เป1นหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรม สําหรับ
เจ*าหน*าที่ของรัฐในหนวยงานนั้น ๆ ซึ่งต*องไมต่ํา กวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว" การกําหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมของผู*ดํารงตําแหนงทางการเมือง ข*าราชการ หรือเจ*าหน*าที่ ของรัฐ แตละประเภท โดยมีกลไกและระบบ
ในการบังคับใช*อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร*ายแรงแหงการกระทํา ทั้งนี้ การฝ=า
ฝ>นหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาวให*ถือวาเป1น การกระทําผิดทางวินัย
เพื่อให*เป1นไปตามเจตนารมณAของรัฐธรรมนูญแหงราชอาจักรไทย พุทธศักราช 25๖0 มาตรา ๗๖
วรรคสาม องคAการบริหารสวนตําบลโนนทัน จึงได*จัดทําประมวลจริยธรรมของข*าราชการ องคAการบริหารสวนตําบล
โนนทัน เพื่อเป1นเครื่องกํากับ ความประพฤติของพนักงานสวนตําบลในสังกัดตามประมวลจริยธรรมแนบท*ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เป1นต*นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗
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คํานํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีสาระสําคัญประการหนึ่งที่มุงแก*ไขปLญหา
การผูก ขาดอํ านาจรั ฐและการใช* อํา นาจอยางไมเป1นธรรม รวมทั้งการดําเนิ นการทางการเมืองที่ขาดความโปรงใส
ไมมีคุณธรรม จริยธรรม และระบบการตรวจสอบการใช*อํานาจที่ล*มเหลว จึงมีบทบัญญัติที่มุงเน*นการทําให*บ*านเมือง
มีความโปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยกําหนดในหมวด ๖ นโยบายแหงรัฐ มาตรา 76 วรรคสาม
เป1นบทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมของเจ*าหน*าที่ของรัฐ โดยมีกลไกและระบบคือ ให*มีการจัดทําประมวลจริยธรรมเพื่อ
เป1นมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ*าหน*าที่ของรัฐในหนวยงานนั้นๆ เพื่อให*การบังคับใช*มาตรการทางจริยธรรมของ
เจ*าหน*าที่ของรัฐ เป1นไปอยางมีประสิทธิภาพ
องคAการบริหารสวนตําบลโนนทัน จึงได*จัดทําประมวลจริยธรรมขององคAการบริหารสวนตําบลโนน
ทันขึ้นและหวัง วาข*าราชการ พนักงาน และลูกจ*า งขององคAการบริหารสวนตํา บลโนนทันทุกคนจะได*ใช*ประโยชนA
จากประมวลจริยธรรมฉบับนี้ในการนํามาเป1นแนวทางปฏิบัติงาน และเป1นเครื่องกํากับความประพฤติในการปฏิบัติงาน
อยางมีคุณธรรมและจริยธรรมยังประโยชนAสุขและผลสําเร็จมาสูหนวยงานสืบไป
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บทนํา
ประมวลจริยธรรมของข!าราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลโนนทัน อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
พ.ศ. ๒๕๖๐
-------------------------------------------------ประมวลจริยธรรมของข*าราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณAของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม โดยมีวัตถุประสงคAเพื่อ
๑. เป1นเครื่องมือกํากับความประพฤติของราชการที่สร*างความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ที่ชัดเจน
และเป1นสากล
๒. ยึดถื อเป1 น หลัก การและแนวทางปฏิ บัติอยางสม่ํา เสมอ ทั้ง ในระดั บองคA กรและระดั บบุคคล และเป1น
เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด*านตางๆ ขององคAการบริหารสวนตําบลโนนทัน เพื่อให*การดําเนินงานเป1นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๓. ทํ า ให* เ กิ ด รู ป แบบองคA ก รอั น เป1 น ที่ ย อมรั บ เพิ่ ม ความหน* า เชื่ อ ถื อ เกิ ด ความมั่ น ใจแกผู* รั บ บริ ก าร
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู*มีสวนได*เสีย
๔.ให*เกิ ดพันธะผู กพันระหวางองคAกรและข*าราชการในทุ กระดับ โดยให*ฝ=ายบริ หารใช*อํานาจในขอบเขต
ขอบเขต สร* า งระบบความรั บ ผิ ด ชอบของข* า ราชการตอตนเอง ตอองคA ก ร ตอผู* บั ง คั บ บั ญ ชา ตอประชาชน
และตอสังคมตามลําดับ
5. ปRองกันการแสวงหาประโยชนAโดยมิชอบ และความขัดแย*งทางผลประโยชนAที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร*าง
ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช*เป1นคานิยมรวมสําหรับองคAกรและข*าราชการทุกคน พึงยึดถือเป1นแนวทางปฏิบัติควบคูไป
กับระเบียบและกฎข*อบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
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หมวด ๑
บททั่วไป
ข!อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข*าราชการขององคAการบริหารสวนตําบลโนนทัน
“ข*าราชการ” หมายถึง ข*าราชการสวนท*องถิ่น ข*าราชการสวนท*องถิ่นสามัญ ข*าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานสวนตําบล พนักงานครู ตามที่บัญญัติไว*ในพระราชบัญญัติระเบียบข*า ราชการสวนท*องถิ่น
รวมถึงพนักงานจ*าง และลูกจ*าง ขององคAกรปกครองสวนท*องถิ่น
“คณะกรรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําองคAการบริหารสวนตําบลโนนทัน
ข!อ ๒ ให*นายกองคAการบริหารสวนตําบลโนนทันรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้
หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
สวนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป?นคานิยมหลัก
สําหรับข!าราชการขององคการบริหารสวนตําบลโนนทัน
ข!อ ๓ ข*าราชการขององคAการบริหารสวนตําบลโนนทันทุกคน มีหน*าที่ดําเนินการให*เป1นไปตามกฎหมาย
เพื่อรักษาประโยชนA สวนรวม เป1 นกลางทางการเมื อง อํา นวยความสะดวกและให*บริก ารแกประชาชนตามหลั ก
ธรรมาภิบาล โดยจะต*องยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑๐ ประการดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยAทรงเป1นประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตยA และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชนAของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนAสวนตัวและไมมีผลประโยชนAทับซ*อน
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งถูกต*อง เป1นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การให*บริการแกประชาชนด*วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๗) การให*ข*อมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถ*วน ถูกต*อง และไมบิดเบือนข*อเท็จจริง
(๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได*
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคAกร
(๑๐) การสร*างจิตสํานึกให*ประชาชนในท*องถิ่นประพฤติตนเป1นพลเมืองที่ดีรวมกันพัฒนาชุมชนให*นาอยู
คูคุณธรรม และดูแลสภาพสิ่งแวดล*อมให*สอดคล*องรัฐธรรมนูญฉบับปLจจุบัน
สวนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององคกร
ข!อ ๔ ข*าราชการขององคAการบริหารสวนตําบลโนนทัน ต*องจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยA
ข!อ ๕ ข*าราชการขององคAการบริหารสวนตําบลโนนทัน ต*องเป1นแบบอยางที่ดีในการรักษาไว*และปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ
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ข!อ ๖ ข*าราชการขององคAการบริหารสวนตําบลโนนทัน ต*องเป1นแบบอยางที่ดีในการเป1นพลเมืองดี เคารพ
และปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
ข!อ ๗ ข*าราชการขององคAการบริหารสวนตําบลโนนทัน ต*องไมประพฤติตนอันกอให*เกิดความเสื่อมเสียตอ
เกียรติภูมิของตําแหนงหน*าที่
ข!อ ๘ ข*าราชการขององคAการบริหารสวนตําบลโนนทัน ต*องปฏิบัติหน*าที่อยางเต็มกําลังความสามารถ ด*วย
ความเสียสละ ทุมเทสติปLญญา ความรู*ความสามารถ ให*บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน*าที่ที่ได*รับ
มอบหมาย เพื่อให*เกิดประโยชนAสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน
ข!อ ๙ ข*าราชการขององคAการบริหารสวนตําบลโนนทัน ต*องมุงแก*ปLญหาความเดือดร*อนของประชาชนด*วย
ความเป1นธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสร*างความเข*าใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน
ข!อ ๑๐ ข*าราชการขององคAการบริหารสวนตําบลโนนทัน ต*องปฏิบัติหน*า ที่ด*วยความสุภาพ เรียบร*อย
มีอัธยาศัย
ข!อ ๑๑ ข*าราชาการขององคAการบริหารสวนตําบลโนนทัน ต*องรักษาความลับที่ได*จากการปฏิบัติหน*าที่ การ
เปZดเผยข*อมูลที่เป1 นความลับโดยข*าราชการ/พนักงานจะกระทําได*ตอเมื่อมี อํานาจหน*าที่และได*รับอนุญาต จาก
ผู*บังคับบัญชา หรือเป1นไปตามกฎหมายกําหนดเทานั้น
ข!อ ๑๒ ข*าราชการขององคAการบริหารสวนตําบลโนนทัน ต*องการรักษา และเสริมสร*างความสามัคคี
ระหวางผู*รวมงาน พร*อมกับให*ความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ข!อ ๑๓ ข* า ราชการขององคA ก ารบริ หารสวนตํ า บลโนนทั น ต* องไมใช* ส ถานะหรื อ ตํา แหนงไปแสวงหา
ประโยชนAที่มิควรได*สําหรับตนเองหรือผู*อื่นไมวาจะเป1นประโยชนAในทางทรัพยAสินหรือไมก็ตามตลอดจนไมรับของขวัญ
ของกํานัล หรือประโยชนAอื่นใดจากผู*ร*องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข*องเพื่อประโยชนAตางๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติ
หน*าที่ของตน เว*นแตเป1นการให*โดยธรรมจรรยาหรือการให*ตามประเพณี
ข!อ ๑๔ ข*าราชการขององคAการบริหารสวนตําบลโนนทัน ต*องประพฤติตนให*สามารถทํางานรวมกับผู*อื่นด*วย
ความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธAอันดี ต*องไมปZดบังข*อมูลที่จําเป1นในการปฏิบัติงานของเพื่อนรวมงาน และไมนํา
ผลงานของผู*อื่นมาแอบอ*างเป1นผลงานของตน
สวนที่ ๓
จรรยาวิชาชีพ
ข!อ ๑๕ ข*าราชการองคAการบริหารสวนตําบลโนนทัน ผู*ประกอบวิชาชีพอื่น อาทิ แพทยA พยาบาล วิศวกร
ครู ฯลฯ ต*องมีจรรยาบรรณในทางวิชาชีพนั้น ๆ และสามารถนําจรรยาบรรณทางวิชาชีพดังกลาวมาใช*บังคับเพิ่มเติม
สําหรับบุคลากรที่เป1นผู*ประกอบวิชาชีพข*างต*นแล*วแตรายกรณีไป
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช!ประมวลจริยธรรม
สวนที่ ๑
กลไกการบังคับใช!ประมวลจริยธรรม
ข!อ ๑๖ ให*สํานักงานปลัดองคAการบริหารสวนตําบลโนนทัน มีหน*าที่ควบคุมกํากับการให*มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหน*าที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝLง สงเสริม ยกยองข*าราชที่เป1นแบบอยางที่ดีและติดตาม
สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ
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(๒) สืบสวนหาข*อจริง หรือสอบสวนการฝ=าฝ>นจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให*นายกองคAการบริหาร
สวนตําบลโนนทันหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู*ร*องข*อหรืออาจดําเนินการตามที่นายกองคAการ
บริหารสวนตําบลโนนทันหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได*
(๓) ให*ความชวยเหลือและดูแลข*าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิ
ให*ถูกกลั่นแกล*งหรือถูกใช*อํานาจโดยไมเป1นธรรม ในกรณีที่เห็นวานายกองคAการบริหารสวนตําบลโนนทัน หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมไมให*ความคุ*มครองตอข*าราชการผู*นั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไมต*องผานนายกองคAการ
บริหารสวนตําบลโนนทันหรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู*ตรวจการแผนดินก็ได*
(๔) คุ*มครองข*าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิให*ถูกกลั่นแกล*งหรือถูก
ใช*อํานาจโดยไมเป1นธรรม การดําเนินการตอข*าราชการที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกย*าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนข*อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบตอ
สิทธิหน*าที่ของข*าราชการผู*นั้นจะกระทํามิได* เว*นแตจะได*รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล*ว
(๕) ทําหน*าที่ฝ=ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคAกรปกครองสวนท*องถิ่น
(๖) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมหรือปลัด
มอบหมาย ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอความเป1นอิสระของผู*ดํารงตําแหนงในสํานักปลัด
(๗) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
ข!อ ๑๗ ให*นายกองคAการบริหารสวนตําบลโนนทัน แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม กํากับให*
มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด*วย
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได*รับมอบหมาย เป1นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากข*าราชการซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผู*บริหาร
(๓) กรรมการซึ่งเป1นข*าราชการที่ไมได*ดํา รงตําแหนงสายงานผู*บริหารในองคAการบริหารสวนตําบล
โนนทัน ที่ได*รับเลือกตั้งจากข*าราชการพนักงานจ*างและลูกจ*างขององคAการบริหารสวนตําบลโนนทันนั้น จํานวน
สามคน
ให*หัว หน* า สํา นัก ปลั ดองคA ก ารบริ หารสวนตํ า บลโนนทั น เป1 นเลขานุการคณะกรรมการจริ ย ธรรม
และอาจแตงตั้งผู*ชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได*ตามความเหมาะสม กรรมการจริยธรรมต*องไมเคยถูก
ลงโทษทางวินัยมากอน
ข!อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหน*าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและให*คําแนะนําในการใช*บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคAปกครองสวน
ท*องถิ่น
(๒) สอดสองดูแลให*มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคAกรปกครองสวนท*องถิ่น ในกรณี ที่มี
ข*อสงสัยหรือมีข*อร*องเรียนวามีการฝ=าฝ>นจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณA การลงโทษผู*ฝ=าฝ>นประมวล
จริยธรรมนี้ จะต*องไตสวนข*อเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ให*ค ณะกรรมการจริยธรรมหรื อผู*ที่คณะกรรมการจริ ยธรรมมอบหมายมี อํา นาจหน*า ที่ข อให*
กระทรวง กรม หนวยงานราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หนวยงานอื่ น ของรั ฐ หรื อ ห* า งหุ* น สวน บริ ษั ท ชี้ ข* อ เท็ จ จริ ง
สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข*อง สงผู*แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให*ถ*อยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๔) เรียกผู*กลาวหา หรือข*าราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือให*ถ*อยคําหรือให*สงเอกสารและ
หลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปLญหาอันเกิดจากการใช*บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคAกรปกครองสวน
ท*องถิ่น เมื่อได*วินิจฉัยแล*วให*สงคําวินิจฉัยให*คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน ถ*าคณะกรรมการ
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บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได*วินิจฉัยเป1นอยางอื่นภายในเก*าสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัดรับเรื่องให*คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป1นที่สุด
(๖) สงเรื่องให*ผู*ตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเป1นเรื่ องสําคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว*างหลายองคAกรปกครองสวนท*องถิ่น
(๗) คุ*มครองข*าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิให*ผู*บังคับบัญชาใช*
อํานาจโดยไมเป1นธรรมตอราชการผู*นั้น
(๘) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู*ตรวจการแผนดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให*นํากฎหมายวาด*วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช*บังคับ
สวนที่ ๒
ระบบบังคับใช!ประมวลจริยธรรม
ข!อ ๑๙ กรณีมีการร*องเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจ*าหน*าที่ประพฤติปฏิบัติฝ=าฝ>นประมวลจริยธรรม ให*นายก
องคAการบริหารสวนตําบลโนนทัน เป1นผู*รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ
ข!อ ๒๐ การดําเนินการตามข*อ ๑๙ ให*ผู*รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจํานวนไมน*อย
กวาสามคน เป1นผู*ดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ข!อ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝ=าฝ>นประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป1นการฝ=าฝ>นจริยธรรมร*ายแรงหรือไม
ให*
พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ=าฝ>น ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจความสําคัญและระดับตําแหนง ตลอดจน
หน*าที่ความรับผิดชอบของผู*ฝ=าฝ>น อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล*อมแหงกรณี ผลร*ายอันเกิด
จากการฝ=าฝ>น และเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา
ข!อ ๒๒ หากการดําเนินการสอบสวนตามข*อ ๒๐ แล*ว ไมปรากฏข*อเท็จจริงวามีการฝ=าฝ>นประมวลจริยธรรม
ให*ผู*รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามข*อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏข*อเท็จจริงวาเป1นการฝ=าฝ>นประมวลจริยธรรม
แตไมถึงกับเป1นความผิดทางวินัยให*ผู*รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามข*อ ๑๙ สั่งลงโทษผู*ฝ=าฝ>นตามข*อ ๒๕ แตหาก
ปรากฏวาเป1นความผิดทางวินัยให*ดําเนินการทางวินัย
ข!อ ๒๓ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู*ฝ=าฝ>นข*อ ๑๙ ข*อ ๒๐ และข*อ ๒๒ ให*นํา
แนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย ของ
องคAกรปกครองสวนท*องถิ่นมาบังคับใช*โดยอนุโลม
ข!อ ๒๔ การสั่งการของผู*รับผิดชอบดําเนินการตามข*อ ๒๒ ให*ดําเนินตามนั้นเว*นแตจะปรากฏข*อเท็จจริง
ในภายหลังที่อาจทําให*ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ข!อ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝ=าฝ>นประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใชเป1นความผิดทางวินัยหรือความผิด
ทางอาญา ให* ดํ า เนิ นการตามควรแกกรณี เพื่ อ ให* มี ก ารแก* ไ ขหรื อ ดํ า เนิ น การที่ ถู ก ต* อ ง หรื อตั ก เตื อ น หรื อนํ า ไป
ประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเข*าสูตําแหนง การพ*นจากตําแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณา
ความดีความชอบ หรือการสั่งให*ผู*ฝ=าฝ>นนั้นปรับปรุงตนเองหรือได*รับการพัฒนาแล*วแตกรณี
ข!อ ๒๖ เมื่อมีการดําเนินสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข*อ ๒๒ แล*ว ให*องคAการบริหาร
สวนตําบลโนนทัน ดําเนินการให*เป1นไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักช*า
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ข!อ ๒๗ ผู*ถูกลงโทษตามข*อ ๒๕ สามารถร*องทุกขAหรืออุทธรณAตอคณะกรรมการจริยธรรมขององคAการ
บริหารสวนตําบลโนนทัน ภายในสามสิบวัน นับแตวันได*ทราบการลงโทษ
ผู*ถูกลงโทษตามข*อ ๑๘ (๒) สามารถร*องทุกขAหรืออุทธรณAตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
ภายในสามสิบวัน นับแตวันได*ทราบการลงโทษ
ข!อ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเป1นที่สุดแล*ว ให*รายงานผลตอผู*ตรวจการแผนดินโดยเร็ว
บทเฉพาะกาล
ข!อ ๒๙ จัดให*มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร*อมดําเนินการปรับปรุงแก*ไขประมวล
จริ ยธรรมให*มี ความเหมาะสม (ถ*า มี) และแจ*งให* คณะกรรมการบริ หารงานบุค คลระดับจัง หวั ด คณะกรรมการ
ข*าราชการสวนท*องถิ่น ซึ่งเป1นองคAกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนท*องถิ่น และผู*ตรวจการแผนดินทราบตอไป
***************************************

ภาคผนวก

คําสั่งองคAการบริหารสวนตําบลโนนทัน
ที่
/ 2560
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการการจัดทําประมวลจริยธรรมของข*าราชการสวนท*องถิ่น
……………………………
ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานงานบุคคลสวนท*องถิ่น (ก.ถ.) ได*จัดทําคูมือแนวทางการจัดทําประมวล
จริยธรรมขององคAกรปกครองสวนท*องถิ่น เพื่อแจกจายให*กับองคAกรปกครองสวนท*องถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวข*องใช*
เป1นคูมือในการศึกษาและจัดทําประมวลจริยธรรมขององคAกรปกครองสวนท*องถิ่นเพื่อให*พนักงานสวนตําบลและลูกจ*าง
ขององคAกรปกครองสวนท*องถิ่นโดยทั่วไป มีหลักการและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป1นเครื่องกํากับความประพฤติของตนใน
การปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม นั้น
เพื่อให*การดําเนินการดังกลาวเป1นไปด*วยความเรียบร*อย และเป1นไปตามระเบียบกฎหมาย องคAการ
บริหารสวนตําบลโนนทัน จึงขอแตงตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําประมวลจริยธรรมของข*าราชการสวนท*องถิ่น ดังตอไปนี้
๑.นายขนบ หวานเสร็จ
นายกองคAการบริหารสวนตําบล
ประธาน
๒.นางสาวทัศณีญA ชมภูวิเศษ ปลัดองคAการบริหารสวนตําบล
กรรมการ
๓.นายธนสิทธิ์ พูลสาทรกูล
รองปลัดองคAการบริหารสวนตําบล
กรรมการ
4.นายราเชนทรA สุขสบาย
หัวหน*าสํานักปลัด
กรรมการ
5.นางสนุภา พุทธามา
ผู*อํานวยการกองคลัง
กรรมการ
6.นายสิทธิ์ อินทรสอน
ผู*อํานวยการกองชาง
กรรมการ
๗.นางสาวอ*อนจันทรA คงศิลป` ผู*อํานวยการกองสาธารณสุข
กรรมการ
๘.นางสาวดวงพร ชินโคตร
ผู*อํานวยการกองศึกษาฯ
กรรมการ
๙.นางสาวสุรียAพร บัวผัน
ผู*อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
กรรมการ
๑๐.นางกาญจนา พูลสาทรกูล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
เลขานุการ
ให*คณะกรรมการดังกลาว ทําหน*าที่รวมจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมขององคAการบริหารสวนตําบลโนนทัน
และมาตรการที่ จ ะนํ า ไปสูการปฏิ บัติ รวมรั บฟL ง ความคิ ดเห็ น ระดมสมองจากข* า ราชการ ลู ก จ* า งและประชาชน
ตลอดจนผู* เกี่ ยวข*อง โดยยึดถือหลัก การมี สวนรวมในการจั ดทํ า รวมคิด รวมทํา รวมปฏิบัติ และผลั กดั นประมวล
จริยธรรมไปสูความสําเร็จ
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เป1นต*นไป
สั่ง ณ วันที่

เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

(นายขนบ หวานเสร็จ)
นายกองคAการบริหารสวนตําบลโนนทัน

คําสั่งองคAการบริหารสวนตําบลโนนทัน
ที่
/ 2560
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองคAการบริหารสวนตําบลโนนทัน
……………………………
ด*วยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖๐ มาตรา 76 วรรคสามกําหนดให* "รัฐพึง
จัดให*มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให*หนวยงานของรัฐใช*เป1นหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรม สําหรับเจ*าหน*าที่
ของรัฐในหนวยงานนั้น ๆ ซึ่งต*องไมต่ํากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว" การกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู*
ดํารงตําแหนงทางการเมือง ข*าราชการ หรือเจ*าหน*าที่ ของรัฐ แตละประเภท โดยมีกลไกและระบบในการบังคับใช*
อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร*ายแรงแหงการกระทํา ทั้งนี้ การฝ=าฝ>นหรือไม
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาวให*ถือวาเป1น การกระทําผิดทางวินัย
เพื่อให*เป1นไปตามเจตนารมณAของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา
76 องคAการบริหารสวนตําบลโนนทัน จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองคAการบริหารสวนตําบลโนนทัน ดังนี้
๑.นายขนบ หวานเสร็จ
นายกองคAการบริหารสวนตําบล
ประธาน
๒.นางสาวทัศณีญA ชมภูวิเศษ ปลัดองคAการบริหารสวนตําบล
กรรมการ
๓.นายธนสิทธิ์ พูลสาทรกูล
รองปลัดองคAการบริหารสวนตําบล
กรรมการ
4.นายราเชนทรA สุขสบาย
หัวหน*าสํานักปลัด
กรรมการ
5.นางสนุภา พุทธามา
ผู*อํานวยการกองคลัง
กรรมการ
6.นายสิทธิ์ อินทรสอน
ผู*อํานวยการกองชาง
กรรมการ
๗.นางสาวอ*อนจันทรA คงศิลป` ผู*อํานวยการกองสาธารณสุข
กรรมการ
๘.นางสาวดวงพร ชินโคตร
ผู*อํานวยการกองศึกษาฯ
กรรมการ
๙.นางสาวสุรียAพร บัวผัน
ผู*อํานวยการกองสวัสดิการสังคม
กรรมการ
10.นางรัชนี ดุลบดี
นักวิชาการจัดเก็บรายได*ชาํ นาญการ
กรรมการ
11.นางสาวสกุลตรา พุทธเสน นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
กรรมการ
12.นางณิชา ยอดสะเทิ้น
เจ*าพนักงานธุรการชํานาญงาน
กรรมการ
๑3.นางกาญจนา พูลสาทรกูล นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ
มีหน!าที่
(1) ควบคุม กํากับ สงเสริมและให*คําแนะนําในการใช*บังคับประมวลจริยธรรมนี้ ในองคAกรปกครอง
สวนท*องถิ่น
(2) สอดสองดูแลให*มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคAกรปกครองสวนท*องถิ่น ใน
กรณีที่มีข*อสงสัยหรือมีข*อร*องเรียนวามีการฝ=าฝ>นจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณA การลงโทษผู*ฝา= ฝ>น
ตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต*องไตสวนข*อเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว
/(3) ให*คณะกรรมการ...

-2(3) ให*คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู*ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหน*าที่
ขอให*กระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือห*างหุ*นสวน บริษัท ชี้แจงข*อเท็จจริง
สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข*อง สงผู*แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให*ถ*อยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(4) เรียกผู*ถูกกลาวหา หรือข*าราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือให*ถ*อยคํา หรือให*สงเอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปLญหาอันเกิดจากการใช*บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคAกรปกครองสวน
ท*องถิ่น เมื่อได*วินิจฉัยแล*วให*สงคําวินิจฉัยให*คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน ถ*าคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได*วินิจฉัยเป1นอยางอื่นภายในเก*าสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัดรับเรื่อง ให*คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป1นที่สุด
(6) สงเรื่องให*ผู*ตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเป1นเรื่ องสําคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว*างหลายองคAกรปกครองสวนท*องถิ่น
(7) คุ*มครองข*าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิให*
ผู*บังคับบัญชาใช*อํานาจ โดยไมเป1นธรรมตอข*าราชการผู*นั้น
(8) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู*ตรวจการแผนดิน มอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เป1นต*นไป
สั่ง ณ วันที่

เดือน เมษายน พ.ศ. 2560

(นายขนบ หวานเสร็จ)
นายกองคAการบริหารสวนตําบลโนนทัน

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโนนทัน
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข!าราชการขององคการบริหารสวนตําบลโนนทัน
อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู พ.ศ. 25๖๐
---------------------------------------------เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖๐ มาตรา 76 วรรคสามกําหนดให*
"รัฐพึงจัดให*มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให*หนวยงานของรัฐใช*เป1นหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรม สําหรับ
เจ*าหน*าที่ของรัฐในหนวยงานนั้น ๆ ซึ่งต*องไมต่ํา กวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว" การกําหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมของผู*ดํารงตําแหนงทางการเมือง ข*าราชการ หรือเจ*าหน*าที่ ของรัฐ แตละประเภท โดยมีกลไกและระบบ
ในการบังคับใช*อยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร*ายแรงแหงการกระทํา ทั้งนี้ การฝ=า
ฝ>นหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาวให*ถือวาเป1น การกระทําผิดทางวินัย
เพื่อให*เป1นไปตามเจตนารมณAของรัฐธรรมนูญแหงราชอาจักรไทย พุทธศักราช 25๖0 มาตรา ๗๖
วรรคสาม องคAการบริหารสวนตําบลโนนทัน จึงได*จัดทําประมวลจริยธรรมของข*าราชการ องคAการบริหารสวนตําบล
โนนทัน เพื่อเป1นเครื่องกํากับ ความประพฤติของพนักงานสวนตําบลในสังกัดตามประมวลจริยธรรมแนบท*ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เป1นต*นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๗

เดือน เมษายน

พ.ศ. 25๖๐

(นายขนบ หวานเสร็จ)
นายกองคAการบริหารสวนตําบลโนนทัน

ประมวลจริยธรรม
ข!าราชการการเมือง!องถิ่นฝMายสภาท!องถิ่น
ขององคการบริหารสวนตําบลโนนทัน
อําเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลําภู
พ.ศ. ๒๕๖๐

งานบริหารงานบุคคล
สํานักงานปลัด
โทร 042-000048
โทรสาร 042-000048
www.nonthan.go.th

