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   เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 25๖๐ มาตรา 76 วรรคสามกําหนดให* 
"รัฐพึงจัดให*มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให*หน�วยงานของรัฐใช*เป1นหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรม สําหรับ
เจ*าหน*าท่ีของรัฐในหน�วยงานน้ัน ๆ ซ่ึงต*องไม�ตํ่ากว�ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล�าว"  การกําหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมของผู*ดํารงตําแหน�งทางการเมือง ข*าราชการ หรือเจ*าหน*าที่  ของรัฐ     แต�ละประเภท โดยมีกลไกและระบบ
ในการบังคับใช*อย�างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความร*ายแรงแห�งการกระทํา  ทั้งนี้  การฝ=า
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คํานํา 
  รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มีสาระสําคัญประการหนึ่งที่มุ�งแก*ไขปLญหา
การผูกขาดอํานาจรัฐและการใช*อํานาจอย�างไม�เป1นธรรม รวมทั้งการดําเนินการทางการเมืองท่ีขาดความโปร�งใส        
ไม�มีคุณธรรม จริยธรรม และระบบการตรวจสอบการใช*อํานาจท่ีล*มเหลว จึงมีบทบัญญัติที่มุ�งเน*นการทําให*บ*านเมือง   
มีความโปร�งใส  มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยกําหนดในหมวด ๖   นโยบายแห�งรัฐ      มาตรา  76  วรรคสาม     
เป1นบทบัญญัติเก่ียวกับจริยธรรมของเจ*าหน*าท่ีของรัฐ  โดยมีกลไกและระบบคือ ให*มีการจัดทําประมวลจริยธรรมเพื่อ
เป1นมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ*าหน*าที่ของรัฐในหน�วยงานนั้นๆ  เพื่อให*การบังคับใช*มาตรการทางจริยธรรมของ 
เจ*าหน*าท่ีของรัฐ เป1นไปอย�างมีประสิทธิภาพ   

 องคAการบริหารส�วนตําบลโนนทัน  จึงได*จัดทําประมวลจริยธรรมขององคAการบริหารส�วนตําบลโนน
ทันข้ึนและหวังว�าข*าราชการ พนักงาน และลูกจ*างขององคAการบริหารส�วนตําบลโนนทันทุกคนจะได*ใช*ประโยชนA           
จากประมวลจริยธรรมฉบับนี้ในการนํามาเป1นแนวทางปฏิบัติงาน และเป1นเครื่องกํากับความประพฤติในการปฏิบัติงาน
อย�างมีคุณธรรมและจริยธรรมยังประโยชนAสุขและผลสําเร็จมาสู�หน�วยงานสืบไป  
 
 
             

องคAการบริหารส�วนตําบลโนนทัน 
                                เมษายน   ๒๕๖๐ 
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1 
บทนํา 

 
ประมวลจริยธรรมของข!าราชการ 

ขององค�การบริหารส�วนตําบลโนนทัน  อําเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลําภู   
พ.ศ. ๒๕๖๐ 

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

 ประมวลจริยธรรมของข*าราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณAของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  
๒๕๖๐  มาตรา  ๗๖ วรรคสาม  โดยมีวัตถุประสงคAเพื่อ 

๑.  เป1นเคร่ืองมือกํากับความประพฤติของราชการที่สร*างความโปร�งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน  ท่ีชัดเจน
และเป1นสากล 

๒.  ยึดถือเป1นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย�างสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคAกรและระดับบุคคล และเป1น
เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด*านต�างๆ  ขององคAการบริหารส�วนตําบลโนนทัน เพื่อให*การดําเนินงานเป1นไปตาม
หลักคุณธรรม  จริยธรรมมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 

๓.  ทําให*เกิดรูปแบบองคAกรอันเป1นท่ียอมรับ เพิ่มความหน*าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก�ผู* รับบริการ           
และประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู*มีส�วนได*เสีย 
 ๔.ให*เกิดพันธะผูกพันระหว�างองคAกรและข*าราชการในทุกระดับ  โดยให*ฝ=ายบริหารใช*อํานาจในขอบเขต
ขอบเขต  สร*างระบบความรับผิดชอบของข*าราชการต�อตนเอง  ต�อองคAกร ต�อผู* บังคับบัญชา ต�อประชาชน           
และต�อสังคมตามลําดับ 
 5. ปRองกันการแสวงหาประโยชนAโดยมิชอบ และความขัดแย*งทางผลประโยชนAท่ีอาจเกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสร*าง
ความโปร�งใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้  รวมถึงเพื่อใช*เป1นค�านิยมร�วมสําหรับองคAกรและข*าราชการทุกคน พึงยึดถือเป1นแนวทางปฏิบัติควบคู�ไป
กับระเบียบและกฎข*อบังคับอ่ืนๆ  อย�างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ข!อ ๑  ในประมวลจริยธรรมนี้ 
 “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของข*าราชการขององคAการบริหารส�วนตําบลโนนทัน 
 “ข*าราชการ”  หมายถึง  ข*าราชการส�วนท*องถ่ิน ข*าราชการส�วนท*องถ่ินสามัญ ข*าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา พนักงานส�วนตําบล  พนักงานครู ตามที่บัญญัติไว*ในพระราชบัญญัติระเบียบข*าราชการส�วนท*องถ่ิน 
รวมถึงพนักงานจ*าง และลูกจ*าง   ขององคAกรปกครองส�วนท*องถ่ิน 

“คณะกรรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจําองคAการบริหารส�วนตําบลโนนทัน 
ข!อ ๒  ให*นายกองคAการบริหารส�วนตําบลโนนทันรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 

 

หมวด  ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส�วนที่  ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป?นค�านิยมหลัก 

สําหรับข!าราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลโนนทัน 
 
ข!อ  ๓  ข*าราชการขององคAการบริหารส�วนตําบลโนนทันทุกคน  มีหน*าที่ดําเนินการให*เป1นไปตามกฎหมาย  

เพื่อรักษาประโยชนAส�วนรวม  เป1นกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและให*บริการแก�ประชาชนตามหลัก       
ธรรมาภิบาล  โดยจะต*องยึดม่ันในค�านิยมหลัก  ๑๐  ประการดังน้ี 

(๑)  การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยAทรงเป1นประมุข 
(๒)  การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓)  การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตยA  และรับผิดชอบ 
(๔)  การยึดถือประโยชนAของประเทศชาติเหนือกว�าประโยชนAส�วนตัวและไม�มีผลประโยชนAทับซ*อน 
(๕)  การยืนหยัดทําในสิ่งถูกต*อง  เป1นธรรม  และถูกกฎหมาย 
(๖)  การให*บริการแก�ประชาชนด*วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม�เลือกปฏิบัติ 
(๗)  การให*ข*อมูลข�าวสารแก�ประชาชนอย�างครบถ*วน ถูกต*อง  และไม�บิดเบือนข*อเท็จจริง 
(๘)  การมุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ โปร�งใส� และตรวจสอบได* 
(๙)  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคAกร 

          (๑๐)  การสร*างจิตสํานึกให*ประชาชนในท*องถ่ินประพฤติตนเป1นพลเมืองท่ีดีร�วมกันพัฒนาชุมชนให*น�าอยู�       
คู�คุณธรรม  และดูแลสภาพสิ่งแวดล*อมให*สอดคล*องรัฐธรรมนูญฉบับปLจจุบัน 

 
  

      ส�วนที่  ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององค�กร 

 
ข!อ ๔  ข*าราชการขององคAการบริหารส�วนตําบลโนนทัน  ต*องจงรักภักดีต�อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริยA 

         ข!อ  ๕  ข*าราชการขององคAการบริหารส�วนตําบลโนนทัน  ต*องเป1นแบบอย�างที่ดีในการรักษาไว*และปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
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ข!อ  ๖  ข*าราชการขององคAการบริหารส�วนตําบลโนนทัน  ต*องเป1นแบบอย�างที่ดีในการเป1นพลเมืองดี เคารพ
และปฏิบัติตามกฎหมายอย�างเคร�งครัด 

ข!อ  ๗  ข*าราชการขององคAการบริหารส�วนตําบลโนนทัน  ต*องไม�ประพฤติตนอันก�อให*เกิดความเสื่อมเสียต�อ
เกียรติภูมิของตําแหน�งหน*าท่ี 

ข!อ  ๘  ข*าราชการขององคAการบริหารส�วนตําบลโนนทัน ต*องปฏิบัติหน*าท่ีอย�างเต็มกําลังความสามารถ  ด*วย
ความเสียสละ  ทุ�มเทสติปLญญา  ความรู*ความสามารถ ให*บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน*าท่ีที่ได*รับ
มอบหมาย  เพื่อให*เกิดประโยชนAสูงสุดแก�ประเทศชาติและประชาชน 

ข!อ  ๙  ข*าราชการขององคAการบริหารส�วนตําบลโนนทัน ต*องมุ�งแก*ปLญหาความเดือดร*อนของประชาชนด*วย
ความเป1นธรรม รวดเร็ว และมุ�งเสริมสร*างความเข*าใจอันดีระหว�างหน�วยงานและประชาชน 

ข!อ  ๑๐  ข*าราชการขององคAการบริหารส�วนตําบลโนนทัน  ต*องปฏิบัติหน*าท่ีด*วยความสุภาพ  เรียบร*อย       
มีอัธยาศัย 

ข!อ  ๑๑  ข*าราชาการขององคAการบริหารส�วนตําบลโนนทัน  ต*องรักษาความลับท่ีได*จากการปฏิบัติหน*าท่ี การ
เปZดเผยข*อมูลที่เป1นความลับโดยข*าราชการ/พนักงานจะกระทําได*ต�อเม่ือมีอํานาจหน*าที่และได*รับอนุญาต   จาก
ผู*บังคับบัญชา  หรือเป1นไปตามกฎหมายกําหนดเท�าน้ัน 

ข!อ  ๑๒  ข*าราชการขององคAการบริหารส�วนตําบลโนนทัน  ต*องการรักษา  และเสริมสร*างความสามัคคี
ระหว�างผู*ร�วมงาน  พร*อมกับให*ความช�วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางที่ชอบ  

ข!อ  ๑๓  ข*าราชการขององคAการบริหารส�วนตําบลโนนทัน  ต*องไม�ใช*สถานะหรือตําแหน�งไปแสวงหา
ประโยชนAท่ีมิควรได*สําหรับตนเองหรือผู*อ่ืนไม�ว�าจะเป1นประโยชนAในทางทรัพยAสินหรือไม�ก็ตามตลอดจนไม�รับของขวัญ 
ของกํานัล หรือประโยชนAอ่ืนใดจากผู*ร*องเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข*องเพื่อประโยชนAต�างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติ
หน*าท่ีของตน เว*นแต�เป1นการให*โดยธรรมจรรยาหรือการให*ตามประเพณี 

ข!อ ๑๔  ข*าราชการขององคAการบริหารส�วนตําบลโนนทัน  ต*องประพฤติตนให*สามารถทํางานร�วมกับผู*อ่ืนด*วย
ความสุภาพ  มีน้ําใจ  มีมนุษยสัมพันธAอันดี  ต*องไม�ปZดบังข*อมูลที่จําเป1นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร�วมงาน และไม�นํา
ผลงานของผู*อ่ืนมาแอบอ*างเป1นผลงานของตน 

 
         ส�วนที่ ๓ 

จรรยาวิชาชีพ  
 
ข!อ  ๑๕  ข*าราชการองคAการบริหารส�วนตําบลโนนทัน  ผู*ประกอบวิชาชีพอ่ืน อาทิ แพทยA พยาบาล วิศวกร  

ครู ฯลฯ  ต*องมีจรรยาบรรณในทางวิชาชีพน้ัน ๆ และสามารถนําจรรยาบรรณทางวิชาชีพดังกล�าวมาใช*บังคับเพิ่มเติม
สําหรับบุคลากรที่เป1นผู*ประกอบวิชาชีพข*างต*นแล*วแต�รายกรณีไป 

หมวด  ๓ 
กลไกและระบบบงัคับใช!ประมวลจริยธรรม 

ส�วนที่  ๑ 
กลไกการบังคับใช!ประมวลจริยธรรม 

ข!อ  ๑๖   ให*สํานักงานปลัดองคAการบริหารส�วนตําบลโนนทัน  มีหน*าท่ีควบคุมกํากับการให*มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมน้ีอย�างทั่วถึงและเคร�งครัด  โดยมีอํานาจหน*าท่ีดังนี้ 

(๑) ดําเนินการเผยแพร�  ปลูกฝLง  ส�งเสริม ยกย�องข*าราชที่เป1นแบบอย�างท่ีดีและติดตาม        
สอดส�องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอย�างสมํ่าเสมอ 
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(๒)  สืบสวนหาข*อจริง หรือสอบสวนการฝ=าฝ>นจริยธรรมน้ี เพื่อรายงานผลให*นายกองคAการบริหาร
ส�วนตําบลโนนทันหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ท้ังน้ี โดยอาจมีผู*ร*องข*อหรืออาจดําเนินการตามที่นายกองคAการ
บริหารส�วนตําบลโนนทันหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามที่เห็นเองก็ได* 

(๓)  ให*ความช�วยเหลือและดูแลข*าราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย�างตรงไปตรงมา    มิ
ให*ถูกกลั่นแกล*งหรือถูกใช*อํานาจโดยไม�เป1นธรรม  ในกรณีท่ีเห็นว�านายกองคAการบริหารส�วนตําบลโนนทัน    หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมไม�ให*ความคุ*มครองต�อข*าราชการผู*นั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม�ต*องผ�านนายกองคAการ
บริหารส�วนตําบลโนนทันหรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผู*ตรวจการแผ�นดินก็ได* 

(๔)  คุ*มครองข*าราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย�างตรงไปตรงมามิให*ถูกกลั่นแกล*งหรือถูก
ใช*อํานาจโดยไม�เป1นธรรม  การดําเนินการต�อข*าราชการท่ีอยู�ระหว�างถูกกล�าวหาว�าไม�ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  
อันมีผลกระทบต�อการแต�งตั้ง  โยกย*าย  เลื่อนข้ันเงินเดือน  ตั้งกรรมการสอบสวนข*อเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบต�อ
สิทธิหน*าท่ีของข*าราชการผู*น้ันจะกระทํามิได*  เว*นแต�จะได*รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล*ว 

(๕)  ทําหน*าท่ีฝ=ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคAกรปกครองส�วนท*องถ่ิน 
(๖)  ดําเนินการอ่ืนตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมน้ี  หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมหรือปลัด

มอบหมาย  ท้ังนี้  โดยไม�กระทบต�อความเป1นอิสระของผู*ดํารงตําแหน�งในสํานักปลัด 
(๗)   อ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

ข!อ  ๑๗  ให*นายกองคAการบริหารส�วนตําบลโนนทัน แต�งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน เพื่อควบคุม กํากับให*
มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด*วย 
(๑) ปลัดหรือรองปลัดท่ีได*รับมอบหมาย  เป1นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการจากข*าราชการซ่ึงดํารงตําแหน�งสายงานผู*บริหาร   

                    (๓) กรรมการซ่ึงเป1นข*าราชการที่ไม�ได*ดํารงตําแหน�งสายงานผู*บริหารในองคAการบริหารส�วนตําบล   
โนนทัน  ท่ีได*รับเลือกตั้งจากข*าราชการพนักงานจ*างและลูกจ*างขององคAการบริหารส�วนตําบลโนนทันน้ัน จํานวน     
สามคน   
  ให*หัวหน*าสํานักปลัดองคAการบริหารส�วนตําบลโนนทัน เป1นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม      
และอาจแต�งตั้งผู*ช�วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได*ตามความเหมาะสม   กรรมการจริยธรรมต*องไม�เคยถูก
ลงโทษทางวินัยมาก�อน 

ข!อ  ๑๘  คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหน*าท่ี  ดังนี้ 
(๑) ควบคุม  กํากับ  ส�งเสริมและให*คําแนะนําในการใช*บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคAปกครองส�วน

ท*องถ่ิน 
(๒)  สอดส�องดูแลให*มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคAกรปกครองส�วนท*องถ่ิน ในกรณี   ท่ีมี

ข*อสงสัยหรือมีข*อร*องเรียนว�ามีการฝ=าฝ>นจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณA การลงโทษผู*ฝ=าฝ>นประมวล
จริยธรรมนี้  จะต*องไต�สวนข*อเท็จจริง  และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 

(๓)  ให*คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู*ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหน*าท่ีขอให*
กระทรวง  กรม หน�วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน�วยงานอ่ืนของรัฐหรือห*างหุ*นส�วน บริษัท ชี้ข*อเท็จจริง               
ส�งเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวข*อง  ส�งผู*แทนหรือบุคคลในสังกัด  มาชี้แจงหรือให*ถ*อยคําเก่ียวกับเร่ืองท่ีสอบสวน 

(๔)  เรียกผู*กล�าวหา  หรือข*าราชการของหน�วยงานนี้มาชี้แจง  หรือให*ถ*อยคําหรือให*ส�งเอกสารและ
หลักฐานท่ีเก่ียวกับเร่ืองที่สอบสวน 

 (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปLญหาอันเกิดจากการใช*บังคับประมวลจริยธรรมน้ีในองคAกรปกครองส�วน
ท*องถ่ิน  เม่ือได*วินิจฉัยแล*วให*ส�งคําวินิจฉัยให*คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน  ถ*าคณะกรรมการ 
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บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได*วินิจฉัยเป1นอย�างอ่ืนภายในเก*าสิบวันนับแต�วันท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัดรับเร่ืองให*คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป1นท่ีสุด 

(๖)  ส�งเรื่องให*ผู*ตรวจการแผ�นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว�าเรื่องนั้นเป1นเร่ืองสําคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว*างหลายองคAกรปกครองส�วนท*องถ่ิน 

 (๗)  คุ*มครองข*าราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอย�างตรงไปตรงมามิให*ผู*บังคับบัญชาใช*
อํานาจโดยไม�เป1นธรรมต�อราชการผู*นั้น 

(๘)  ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู*ตรวจการแผ�นดินมอบหมาย  
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให*นํากฎหมายว�าด*วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช*บังคับ 

 

ส�วนที่  ๒ 
ระบบบังคับใช!ประมวลจริยธรรม 

ข!อ ๑๙  กรณีมีการร*องเรียนหรือปรากฏเหตุว�ามีเจ*าหน*าที่ประพฤติปฏิบัติฝ=าฝ>นประมวลจริยธรรม ให*นายก
องคAการบริหารส�วนตําบลโนนทัน  เป1นผู*รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 
 ข!อ  ๒๐  การดําเนินการตามข*อ ๑๙  ให*ผู*รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแต�งตั้งคณะกรรมการจํานวนไม�น*อย
กว�าสามคน  เป1นผู*ดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ข!อ ๒๑  การประพฤติปฏิบัติฝ=าฝ>นประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป1นการฝ=าฝ>นจริยธรรมร*ายแรงหรือไม�         ให*
พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ=าฝ>น ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจความสําคัญและระดับตําแหน�ง  ตลอดจน
หน*าที่ความรับผิดชอบของผู*ฝ=าฝ>น อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล*อมแห�งกรณี  ผลร*ายอันเกิด
จากการฝ=าฝ>น  และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 

ข!อ  ๒๒  หากการดําเนินการสอบสวนตามข*อ ๒๐ แล*ว ไม�ปรากฏข*อเท็จจริงว�ามีการฝ=าฝ>นประมวลจริยธรรม  
ให*ผู*รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามข*อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต�หากปรากฏข*อเท็จจริงว�าเป1นการฝ=าฝ>นประมวลจริยธรรม  
แต�ไม�ถึงกับเป1นความผิดทางวินัยให*ผู*รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามข*อ ๑๙ สั่งลงโทษผู*ฝ=าฝ>นตามข*อ  ๒๕  แต�หาก
ปรากฏว�าเป1นความผิดทางวินัยให*ดําเนินการทางวินัย 

 ข!อ  ๒๓  การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู*ฝ=าฝ>นข*อ  ๑๙ ข*อ  ๒๐ และข*อ  ๒๒ ให*นํา
แนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย      ของ
องคAกรปกครองส�วนท*องถ่ินมาบังคับใช*โดยอนุโลม 

 ข!อ  ๒๔  การสั่งการของผู*รับผิดชอบดําเนินการตามข*อ  ๒๒  ให*ดําเนินตามน้ันเว*นแต�จะปรากฏข*อเท็จจริง
ในภายหลังที่อาจทําให*ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

 
 

หมวด  ๔ 
ข้ันตอนการลงโทษ 

ข!อ  ๒๕  การประพฤติปฏิบัติฝ=าฝ>นประมวลจริยธรรมน้ี  ในกรณีอันมิใช�เป1นความผิดทางวินัยหรือความผิด
ทางอาญา  ให*ดําเนินการตามควรแก�กรณีเพื่อให*มีการแก*ไขหรือดําเนินการที่ถูกต*อง หรือตักเตือน หรือนําไป
ประกอบการพิจารณาการแต�งตั้ง  การเข*าสู�ตําแหน�ง  การพ*นจากตําแหน�ง  การเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือการพิจารณา
ความดีความชอบ  หรือการส่ังให*ผู*ฝ=าฝ>นน้ันปรับปรุงตนเองหรือได*รับการพัฒนาแล*วแต�กรณี 

ข!อ  ๒๖  เม่ือมีการดําเนินสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามข*อ ๒๒ แล*ว ให*องคAการบริหาร
ส�วนตําบลโนนทัน  ดําเนินการให*เป1นไปตามคําสั่งดังกล�าวโดยไม�ชักช*า 
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ข!อ  ๒๗  ผู*ถูกลงโทษตามข*อ  ๒๕  สามารถร*องทุกขAหรืออุทธรณAต�อคณะกรรมการจริยธรรมขององคAการ
บริหารส�วนตําบลโนนทัน  ภายในสามสิบวัน  นับแต�วันได*ทราบการลงโทษ 

ผู*ถูกลงโทษตามข*อ  ๑๘  (๒) สามารถร*องทุกขAหรืออุทธรณAต�อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
ภายในสามสิบวัน  นับแต�วันได*ทราบการลงโทษ 

ข!อ  ๒๘  เม่ือผลการพิจารณาเป1นท่ีสุดแล*ว  ให*รายงานผลต�อผู*ตรวจการแผ�นดินโดยเร็ว 
 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ข!อ  ๒๙  จัดให*มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี  พร*อมดําเนินการปรับปรุงแก*ไขประมวล
จริยธรรมให*มีความเหมาะสม  (ถ*ามี)  และแจ*งให*คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  คณะกรรมการ
ข*าราชการส�วนท*องถ่ิน  ซ่ึงเป1นองคAกรกลางการบริหารงานบุคคลส�วนท*องถ่ิน  และผู*ตรวจการแผ�นดินทราบต�อไป 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 
 
  
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

คําสั่งองคAการบริหารส�วนตําบลโนนทัน   
     ที ่       / 2560 

เรื่อง   แต�งตั้งคณะกรรมการการจัดทําประมวลจริยธรรมของข*าราชการส�วนท*องถ่ิน   
…………………………… 

ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานงานบุคคลส�วนท*องถ่ิน (ก.ถ.) ได*จัดทําคู�มือแนวทางการจัดทําประมวล
จริยธรรมขององคAกรปกครองส�วนท*องถ่ิน เพื่อแจกจ�ายให*กับองคAกรปกครองส�วนท*องถ่ินและหน�วยงานที่เก่ียวข*องใช*
เป1นคู�มือในการศึกษาและจัดทําประมวลจริยธรรมขององคAกรปกครองส�วนท*องถ่ินเพื่อให*พนักงานส�วนตําบลและลูกจ*าง
ขององคAกรปกครองส�วนท*องถ่ินโดยทั่วไป มีหลักการและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป1นเคร่ืองกํากับความประพฤติของตนใน
การปฏิบัติงานอย�างมีคุณธรรมและจริยธรรม นั้น 

เพื่อให*การดําเนินการดังกล�าวเป1นไปด*วยความเรียบร*อย และเป1นไปตามระเบียบกฎหมาย องคAการ
บริหารส�วนตําบลโนนทัน จึงขอแต�งตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําประมวลจริยธรรมของข*าราชการส�วนท*องถ่ิน ดังต�อไปนี้ 

๑.นายขนบ   หวานเสร็จ  นายกองคAการบริหารส�วนตําบล  ประธาน  
๒.นางสาวทัศณีญA  ชมภูวิเศษ      ปลัดองคAการบริหารส�วนตําบล  กรรมการ 

  ๓.นายธนสิทธิ์  พูลสาทรกูล รองปลัดองคAการบริหารส�วนตําบล  กรรมการ 
  4.นายราเชนทรA  สุขสบาย หัวหน*าสํานักปลัด      กรรมการ 
  5.นางสนุภา  พุทธามา    ผู*อํานวยการกองคลัง   กรรมการ 
  6.นายสิทธิ์  อินทรสอน  ผู*อํานวยการกองช�าง   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*คณะกรรมการดังกล�าว ทําหน*าท่ีร�วมจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมขององคAการบริหารส�วนตําบลโนนทัน
และมาตรการท่ีจะนําไปสู�การปฏิบัติ ร�วมรับฟLงความคิดเห็น ระดมสมองจากข*าราชการ ลูกจ*างและประชาชน 
ตลอดจนผู*เก่ียวข*อง โดยยึดถือหลักการมีส�วนร�วมในการจัดทํา ร�วมคิด ร�วมทํา ร�วมปฏิบัติ และผลักดันประมวล
จริยธรรมไปสู�ความสําเร็จ 
  ทั้งนี้ ตั้งแต�บัดนี้เป1นต*นไป 
 
   สั่ง   ณ   วันท่ี        เดือน  เมษายน   พ.ศ. 2560 
 
 
 

                 (นายขนบ   หวานเสร็จ) 
                   นายกองคAการบริหารส�วนตําบลโนนทัน   

 
 



 
 

 
 
 

คําสั่งองคAการบริหารส�วนตําบลโนนทัน   
     ท่ี          / 2560 

เรื่อง   แต�งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองคAการบริหารส�วนตําบลโนนทัน   
…………………………… 

  ด*วยรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 25๖๐ มาตรา 76 วรรคสามกําหนดให* "รัฐพึง
จัดให*มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให*หน�วยงานของรัฐใช*เป1นหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรม สําหรับเจ*าหน*าท่ี
ของรัฐในหน�วยงานนั้น ๆ ซ่ึงต*องไม�ต่ํากว�ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล�าว"  การกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู*
ดํารงตําแหน�งทางการเมือง ข*าราชการ หรือเจ*าหน*าที่  ของรัฐ     แต�ละประเภท โดยมีกลไกและระบบในการบังคับใช*
อย�างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความร*ายแรงแห�งการกระทํา  ท้ังน้ี  การฝ=าฝ>นหรือไม�
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล�าวให*ถือว�าเป1น    การกระทําผิดทางวินัย 

เพื่อให*เป1นไปตามเจตนารมณAของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560 มาตรา 
76   องคAการบริหารส�วนตําบลโนนทัน    จึงขอแต�งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองคAการบริหารส�วนตําบลโนนทัน  ดังนี้ 

๑.นายขนบ   หวานเสร็จ  นายกองคAการบริหารส�วนตําบล  ประธาน  
๒.นางสาวทัศณีญA  ชมภูวิเศษ      ปลัดองคAการบริหารส�วนตําบล  กรรมการ 

  ๓.นายธนสิทธิ์  พูลสาทรกูล รองปลัดองคAการบริหารส�วนตําบล  กรรมการ 
  4.นายราเชนทรA  สุขสบาย หัวหน*าสํานักปลัด      กรรมการ 
  5.นางสนุภา  พุทธามา    ผู*อํานวยการกองคลัง   กรรมการ 
  6.นายสิทธิ์  อินทรสอน  ผู*อํานวยการกองช�าง   กรรมการ  
  ๗.นางสาวอ*อนจันทรA คงศิลป`   ผู*อํานวยการกองสาธารณสุข  กรรมการ 

๘.นางสาวดวงพร  ชินโคตร ผู*อํานวยการกองศึกษาฯ   กรรมการ 
  ๙.นางสาวสุรียAพร  บัวผัน  ผู*อํานวยการกองสวัสดิการสังคม  กรรมการ 
  10.นางรัชนี  ดุลบด ี  นักวิชาการจัดเก็บรายได*ชาํนาญการ กรรมการ 
  11.นางสาวสกุลตรา  พุทธเสน นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ  กรรมการ 
  12.นางณิชา   ยอดสะเทิ้น เจ*าพนักงานธุรการชํานาญงาน  กรรมการ 

๑3.นางกาญจนา พูลสาทรกูล   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ กรรมการและเลขานุการ 

มีหน!าที่ 
  (1)  ควบคุม  กํากับ  ส�งเสริมและให*คําแนะนําในการใช*บังคับประมวลจริยธรรมน้ี    ในองคAกรปกครอง
ส�วนท*องถ่ิน 

(2)  สอดส�องดูแลให*มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคAกรปกครองส�วนท*องถ่ิน  ใน 
กรณีที่มีข*อสงสัยหรือมีข*อร*องเรียนว�ามีการฝ=าฝ>นจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณA  การลงโทษผู*ฝ=าฝ>น
ตามประมวลจริยธรรมน้ี จะต*องไต�สวนข*อเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 

 
 

/(3) ให*คณะกรรมการ... 
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(3) ให*คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู*ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหน*าท่ี 
ขอให*กระทรวง  กรม หน�วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน�วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือห*างหุ*นส�วน บริษัท  ชี้แจงข*อเท็จจริง  
ส�งเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวข*อง  ส�งผู*แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให*ถ*อยคําเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
  (4)  เรียกผู*ถูกกล�าวหา หรือข*าราชการของหน�วยงานนี้มาช้ีแจง หรือให*ถ*อยคํา  หรือให*ส�งเอกสาร
และหลักฐานเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
  (5)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปLญหาอันเกิดจากการใช*บังคับประมวลจริยธรรมน้ีในองคAกรปกครองส�วน
ท*องถ่ิน  เม่ือได*วินิจฉัยแล*วให*ส�งคําวินิจฉัยให*คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน  ถ*าคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได*วินิจฉัยเป1นอย�างอ่ืนภายในเก*าสิบวันนับแต�วันท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัดรับเร่ือง  ให*คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป1นที่สุด 
  (6)  ส�งเรื่องให*ผู*ตรวจการแผ�นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว�าเรื่องนั้นเป1นเร่ืองสําคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว*างหลายองคAกรปกครองส�วนท*องถ่ิน 

(7)  คุ*มครองข*าราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย�างตรงไปตรงมา   มิให* 
ผู*บังคับบัญชาใช*อํานาจ  โดยไม�เป1นธรรมต�อข*าราชการผู*น้ัน 
  (8)  ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู*ตรวจการแผ�นดิน มอบหมาย 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต�บัดนี้เป1นต*นไป 
 
   สั่ง   ณ   วันท่ี         เดือน  เมษายน   พ.ศ. 2560 
 
 
 

      (นายขนบ   หวานเสร็จ) 
นายกองคAการบริหารส�วนตําบลโนนทัน   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 

 
 

ประกาศองค�การบริหารส�วนตําบลโนนทัน 
เร่ือง  ประมวลจริยธรรมของข!าราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลโนนทัน   

อําเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลําภู พ.ศ. 25๖๐ 
---------------------------------------------- 

 
   เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 25๖๐ มาตรา 76 วรรคสามกําหนดให* 
"รัฐพึงจัดให*มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให*หน�วยงานของรัฐใช*เป1นหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรม สําหรับ
เจ*าหน*าท่ีของรัฐในหน�วยงานน้ัน ๆ ซ่ึงต*องไม�ตํ่ากว�ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล�าว"  การกําหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมของผู*ดํารงตําแหน�งทางการเมือง ข*าราชการ หรือเจ*าหน*าที่  ของรัฐ     แต�ละประเภท โดยมีกลไกและระบบ
ในการบังคับใช*อย�างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความร*ายแรงแห�งการกระทํา  ทั้งนี้  การฝ=า
ฝ>นหรือไม�ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล�าวให*ถือว�าเป1น    การกระทําผิดทางวินัย 

เพื่อให*เป1นไปตามเจตนารมณAของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาจักรไทย พุทธศักราช  25๖0 มาตรา  ๗๖ 
วรรคสาม  องคAการบริหารส�วนตําบลโนนทัน  จึงได*จัดทําประมวลจริยธรรมของข*าราชการ องคAการบริหารส�วนตําบล
โนนทัน เพื่อเป1นเครื่องกํากับ  ความประพฤติของพนักงานส�วนตําบลในสังกัดตามประมวลจริยธรรมแนบท*ายน้ี 

ทั้งนี้ ตั้งแต�บัดนี้เป1นต*นไป 

ประกาศ   ณ  วันที่   ๑๗     เดือน   เมษายน     พ.ศ. 25๖๐ 
 
                                      
 
 

(นายขนบ   หวานเสร็จ) 
                     นายกองคAการบริหารส�วนตําบลโนนทัน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลจรยิธรรม 
ข!าราชการการเมือง!องถ่ินฝMายสภาท!องถ่ิน 

ขององค�การบริหารส�วนตําบลโนนทัน 
อําเภอเมือง  จังหวัดหนองบัวลําภู 

พ.ศ. ๒๕๖๐ 
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