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ค าน า 
 
 
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐ มีสาระสําคัญประการหนึ่ง 

ที่มงุแกไขปญหาการผูกขาดอํานาจรัฐและการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม รวมทั้งการดําเนินการทาง 

การเมืองที่ขาดความโปรงใส ไมมีคุณธรรม จริยธรรม และระบบการตรวจสอบการใชอํานาจที่ลมเหลว 

จึงมีบทบัญญัติที่มงุเนนการทําใหบานเมืองมีความโปรงใส    มีคุณธรรมและจริยธรรม  โดยกําหนดใน 

หมวด  ๑๓ จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ 

      การจัดทําประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๘  

ขององค์การบริหารส่วนตําบลโตนด  ได้คํานึงถึง   การมีคุณธรรมและจริยธรรม จริยธรรมของผูดํารงตําแหน

งทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ แตละประเภทและเพ่ือใหการบังคับใชมาตรการทางจริยธรรมของผูดํารง

ตําแหนงทางการเมือง  ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

รวมทั้ง กําหนดโทษของการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือเปนการกระทําความผิดทาง

วินัย       

โดยทางองค์การบริหารส่วนตําบลโตนดไดจัดตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทํารางประมวลจริยธรรม 

ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นข้ึน และหวังเปนอยางยิ่งวา คูมือฉบับนี้จะอํานวยประโยชนใหแกองคการ 

บริหารส่วนตําบลโตนด  ตามสมควร และจะมีคุณคายิ่งแกเจาหนาที่ของรัฐและผูที่เกี่ยวของตอไป 

  
 
 
 
 
 
 

สํานักงานปลัด 

  องค์การบริหารส่วนตําบลโตนด 

     มกราคม  ๒๕๕๘ 
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กรอบและแนวทางการจัดท าประมวลจริยธรรม 
 
กรอบของประมวลจริยธรรม 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙ ไดกําหนด 

กรอบของประมวลจริยธรรม ประกอบดวยสาระสําคัญ ๓   องคประกอบ ไดแก 

องคประกอบที ่ ๑ มาตรฐานทางจริยธรรม โดยในสวนนี้สํานักงานผูตรวจการแผนดินซึ่ง 

มีหนาที่เสนอแนะและแนะนําการจัดทําประมวลจริยธรรม ไดกําหนดใหมีคานิยมหลักของมาตรฐาน 

จริยธรรม ๙ ประการที่หนวยงานตางๆ จะตองกําหนดไวในประมวลจริยธรรมของหนวยงาน 

นอกเหนือจากนี ้ ประธาน ก.ถ.ไดกําหนดเพ่ิมเติมอีกหนึ่งประการเปนขอที่ ๑๐  ทั้งนี ้  หากหนวยงาน 

ตองการจะเพ่ิมเติมอีกก็สามารถจะเพ่ิมเติมได 

องคประกอบที ่ ๒ กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

องคประกอบที ่ ๓ ขั้นตอนการลงโทษ 
 
แนวทางการจัดท าประมวลจริยธรรม 

๑. พิจารณาจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทําประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวน 

ทองถิ่นฝายขาราชการประจํา ซึ่งประกอบดวยผูบริหารทองถิ่น ขาราชการ และลูกจางในองคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น และผูแทนประชาชน 

๒. เปดโอกาสใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขาราชการ และลูกจางในองคกร 

ปกครองสวนทองถิ่น ประชาชน ไดมีสวนรวมในการจัดทําตั้งแตเริ่มตนดวยวิธีการระดมสมองหรือจัด 

สัมมนาอบรม 

๓. ในการจัดทําประมวลจริยธรรมนั้น จะตองใหมีองคประกอบครบถวนทั้ง ๓ 

องคประกอบขางตน 

      - องคประกอบที่ ๑ มาตรฐานทางจริยธรรม อยางนอยจะตองกําหนดใหมีคานิยมหลัก ๙ 

ประการตามที่ผตูรวจการแผนดินกําหนดไวดวย และเนื่องจากในคานิยมหลักไดมีการกําหนดไวประการหนึ่งวา

การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร ดังนั้น จึงตองมีการกําหนดใหมีจรรยาวิชาชีพขององคกรดวย 

      - องคประกอบที่ ๒ กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม ควรกําหนดใหมี 

คณะกรรมการจริยธรรม เพ่ือทําหนาที่ควบคุม กํากับดูแล สงเสริม และใหคําแนะนําในการใชบังคับ 

ประมวลจริยธรรมในองคกรของตน พรอมทั้งหนวยงานที่จะทําหนาที่เลขานุการในการดําเนินงาน 

อาทิเชน สํานักปลัด เปนตน และกําหนดใหมีระบบบังคับใชประมวลจริยธรรมอยางเปนขั้นตอน 



 

- ๒ - 
 
 
       - องคประกอบที่ ๓ ขั้นตอนการลงโทษ ควรกําหนดขั้นตอนการลงโทษใหชัดเจน 

กรณีท่ีเปนการประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม และเปนความผิดทางวินัยหรือความผิดทางอาญาดวย 

ควรกําหนดใหไปดําเนินการตามกระบวนการลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาโดยตรง สวนกรณีท่ีมิใช 

ความผิดทางวินัยหรือทางอาญา ก็ใหดําเนินการตามควรแกกรณ ี เพ่ือใหมีการแกไขหรือดําเนินการ 

ที่ถูกตอง หรือตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตําแหนง การพนจาก 

ตําแหนง การเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุง 

ตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณ ี และเพ่ือเปนการผดุงความเปนธรรมแกผูถูกลงโทษ 

ควรกําหนดใหสามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรตนเองไดดวย 

๔. เมื่อไดจัดทําประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเสร็จเรียบรอยแลว 

ใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําเปนประกาศ และแจงใหขาราชการ และลูกจางขององคกร 

ปกครองสวนทองถิ่นทุกคนทราบ ยึดถือเปนแนวทางประพฤติตนและหลักการปฏิบัติงาน และใหติด 

ประกาศโดยเปดเผย ดังตัวอยางประกาศในสวนที่ ๒ 

อยางไรก็ตาม สิ่งที่สําคัญและจําเปนในการจัดทําประมวลจริยธรรมขององคกรปกครอง 

สวนทองถิ่น มีดวยกัน ๓ ประการ คือ 

๑. การมีสวนรวมในการจัดทํา : รวมคิด 

๒. การมีสวนรวมตองมาจากความตองการของขาราชการหรือลูกจาง : รวมทํา 

๓. การมีสวนรวมที่จะปฏิบัติใหบังเกิดผลสัมฤทธิ์ : รวมปฏิบัติ 

ทั้งนี้ ไดจัดทํารางประมวลจริยธรรมเพื่อเปนตัวอยางในการจัดทําประมวล 

จริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสะดวกยิ่งข้ึน โดยมีรายละเอียดปรากฏในสวนที่ ๒ แลว 

อนึ่ง การจัดทําประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตอง 

เรงจัดทําใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา  ๓๐๔ ที่กําหนด ใหดําเนินการจัดทําประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ 

ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 



 
 
 
 
 

สวนที ่ ๒ 

 

- ๓ - 

รางประมวลจริยธรรมขององคการบริหารส่วนต าบล 
 
 

                              ประกาศ องคการบริหารสวนต าบลโตนด 
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของขาราชการ 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด   จังหวัด นครราชสีมา 
พ.ศ. ๒๕๕๘ 

_______________ 
 
ตามท่ี องค์การบริหารส่วนตําบลโตนด ไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

ของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององค์การบริหารส่วนตําบลโตนด   ลงวันที่ ๙  ตุลาคม  ๒๕๕๑   

ตามนัยมาตรา ๗๗ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๔๐ ไปแลว  นั้น 
 
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติ 

ใหมีประมวลจริยธรรมเพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง   ขาราชการ 

หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง 

กําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา  ทั้งนี ้ การฝาฝน หรือไมปฏิบัติตาม 

มาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวา เปนการกระทําผิดทางวินัย 
 
เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐ 

มาตรา  ๒๗๙      องค์การบริหารส่วนตําบลโตนด  จึงใหยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

ที่อางถึงและใหจัดทําเปนประมวลจริยธรรมของขาราชการองค์การบริหารส่วนตําบลโตนด แทนเพ่ือเปน             

เครื่องกํากับความประพฤติของขาราชการในสังกัด  ตามประมวลจริยธรรมแนบทายนี้ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ ณ วันที่    ๑๕  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

   
  

          (ลงชื่อ)       สุรเทพ  ปั่นกลาง 
                 (นายสุรเทพ    ปั่นกลาง) 
                    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโตนด 



 

- ๔ - 
 
 

      ประมวลจริยธรรมของขาราชการ 
         ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด จังหวัด นครราชสีมา 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
_______________ 

 
 
ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง 

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา   ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐาน 

ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล 

๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับ 

บุคคล และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆของ องค์การบริหารส่วนตําบลโตนด  เพ่ือให 

การดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก 

ผูรับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

๔.ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใช 

อํานาจในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา 

ตอประชาชน และตอสังคม ตามลําดับ 

๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจ 

เกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน พึงยึดถือเปน 

แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
 
ขอ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้ 

“ประมวลจริยธรรม ”  หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการของ 

องค์การบริหารส่วนตําบลโตนด 

“ขาราชการ”  หมายถึง ขาราชการสวนทองถิ่น ขาราชการสวนทองถิ่นสามัญ 

ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวน 

ทองถิ่น รวมถึงพนักงานจาง และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

“คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจํา องค์การบริหารส่วนตําบลโตนด 

ขอ ๒ ให นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโตนด  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

สวนที ่๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

ส าหรับขาราชการ ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโตนด 

ขอ ๓ ขาราชการของ องค์การบริหารส่วนตําบลโตนด ทุกคน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไป 

ตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแก 

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้ 

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

(๓) การมีจิตสํานึกที่ด ี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ 

(๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี 

ผลประโยชนทับซอน 

(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 

(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 

(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน 

ขอเท็จจริง 

(๘) การมงุผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ 

ตรวจสอบได 

(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

          (๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ด ี

รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมให 

สอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
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สวนที ่๒ 

จรรยาวิชาชีพขององคกร 
 
 
ขอ ๔     ขาราชการของ  องค์การบริหารส่วนตําบลโตนด (ตองจงรักภักดีตอชาติศาสนา  

                      และพระมหากษัตริย 

ขอ ๕ ขาราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลโตนด ตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไว้ 

                      และปฏิบัตติามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

ขอ ๖ ขาราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลโตนด ตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปน 

                     พลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

ขอ ๗ ขาราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลโตนดตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิด 

                      ความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที ่

ขอ ๘ ขาราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลโตนดตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลัง 

                      ความสามารถดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถใหบรรลุผลสําเร็จและมี

ประสิทธิภาพตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 

ขอ ๙ ขาราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลโตนดตองมงุแกปญหาความเดือดรอนของ 

                      ประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็วและมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 

ขอ ๑๐ ขาราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลโตนดตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ  

                      เรียบรอยมีอัธยาศัย 

ขอ ๑๑ ขาราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลโตนดตองรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติ 

                     หนาที่การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่และไดรับ 

อนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น 

ขอ ๑๒ ขาราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลโตนดตองรักษา และเสริมสรางความ 

                      สามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 

ขอ ๑๓ ขาราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลโตนด ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไป 

        แสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม          

ตลอดจนไมรับของขวัญของกํานัลหรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน  หรือบุคคลที่เกี่ยวของเพ่ือประโยชนตางๆ 

อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน   เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณ ี
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ขอ ๑๔ ขาราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลโตนดตองประพฤติตนใหสามารถทํางาน 

                     รวมกับผูอ่ืนดวยความสุภาพ  มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของ 

                     เพ่ือนรวมงานและไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน 
 
 
สวนที ่๓ 

จรรยาวิชาชีพ   (ถามี) 
ขอ ๑๕  ไม่มี  

 
 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 
สวนที ่๑ 

กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 
 

ขอ ๑๖ ให สํานักงานปลัด  มีหนาที่ควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติ 

ตามประมวลจริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

(๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ด ี

และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 

(๒) สืบสวนหาขอเท็จจริงหรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้เพื่อรายงานผลให้  

                   นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโตนด หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา    ทั้งนี้โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจ 

ดําเนินการตามที ่ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโตนด  หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ี 

เห็นเองก็ได 

(๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีท่ีเห็นวานายกองค์การบริหาร 

ส่วนตําบลโตนด  หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคมุครองตอขาราชการผูนั้นตามควร 

อาจยื่นเรื่องโดยไมตองผาน นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโตนด หรือคณะกรรมการจริยธรรมไปยังผูตรวจการ 

แผนดินก็ได 
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(๔) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา 

มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม การดําเนินการตอขาราชการที่อยูระหวาง 

ถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้นเงินเดือน 

ตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิได 

เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 

(๕) ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๖ ) ดําเนินการอ่ืนตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้หรือตามที่คณะกรรมการ 

                  จริยธรรมหรือปลัดมอบหมายทั้งนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด 

(๗) อ่ืนๆ  

ขอ ๑๗ ให  นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโตนด  แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น 

เพ่ือควบคุม กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี ้

คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบดวย 

(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองให 

เหลือสองคน 

(๓) กรรมการ ซ่ึงเปนขาราชการที่ไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร 

ใน องค์การบริหารส่วนตําบลโตนดที่ไดรับเลือกตั้งจากขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางของ องค์การบริหาร

ส่วนตําบลโตนด  นั้น จํานวนสองคน 

(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอชื่อ 

และคัดเลือกใหเหลือสองคน 

ให้  หัวหน้าสํานักงานปลัด เปนเลขานุการ 

คณะกรรมการจริยธรรม และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม 

กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน 

ขอ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที ่ ดังนี้ 

(๑)  ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรม 

นี้ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๒)  สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวน 

ทองถิ่น ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการ 

อุทธรณ การลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 
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(๓)  ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย 

มีอํานาจหนาที ่ ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหาง 

หนุสวน บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด 

มาชี้แจงหรือใหถอยคําเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๔)  เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคํา 

หรือใหสงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

(๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ 

ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

ระดับจังหวัดโดยพลัน ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายใน 

เกาสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ 

จริยธรรมเปนที่สุด 

(๖)  สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้นเปน 

เรื่องสําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๗)  คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา 

มิใหผูบังคับบัญชาใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 

(๘)  ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดิน 

มอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง 

ปกครองมาใชบังคับ 
 
สวนที ่๒ 

ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 
ขอ ๑๙ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล 

จริยธรรม ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโตนด เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 

ขอ ๒๐ การดําเนินการตามขอ ๑๙ ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้ง 

คณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ขอ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรม 

รายแรงหรือไม ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญ 

และระดับตําแหนง ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤต ิ

ในอดีต สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการ 

พิจารณา 



 

- ๑๐ -   
 
 
ขอ ๒๒ หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ ๒๐ แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการ 

ฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏ 

ขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย ใหผูรับผิดชอบพิจารณา 

ดําเนินการตามขอ ๑๙  สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๕ แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยให 

ดําเนินการทางวินัย 

ขอ ๒๓ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๑๙ 

ขอ ๒๐ และขอ ๒๒ ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษา 

วินัย และการดําเนินการทางวินัย ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ ๒๔ การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๒ ใหดําเนินการตามนั้น 

เวนแตจะปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
 
 
 
 
หมวด ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 
 
 
ขอ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทาง 

วินัยหรือความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไขหรือดําเนินการที่ถูกตอง 

หรือตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง 

การเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือ 

ไดรับการพัฒนาแลวแตกรณ ี

ขอ ๒๖ เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๒แลว 

ให องค์การบริหารส่วนตําบลโตนด ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 

ขอ ๒๗ ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๕ สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการ 

จริยธรรมของ องค์การบริหารส่วนตําบลโตนด  ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ 

                ผูถูกลงโทษตามขอ ๑๘ (๒) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

                    ระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ 

ขอ ๒๘ เมือ่ผลการพิจารณาเปนที่สุดแลว ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 



 

 - ๑๑ -   
 
 
 
บทเฉพาะกาล 

 
 
ขอ ๒๙ จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พรอมดําเนินการ 

ปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี)  และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

ระดับจังหวัด คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น ซ่ึงเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคล 

สวนทองถิ่น และผูตรวจการแผนดินทราบตอไป 

ขอ ๓๐  อ่ืนๆ  



 
- ๑๒  - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   

  ภาคผนวก  
    
    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



       -  ๑๓ - 
 
 
 
    

  คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลโตนด 
ที่    ๒ /๒๕๕๘ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะทํางานประมวลจริยธรรม 
................................................. 

   อาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๕๐          หมวด ๑๓ มาตรา ๒๗๙ เป็น
บทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง     ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท
เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง กําหนดโทษของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือเป็นการ
กระทําความผิดทางวินัย   และเพ่ือให้การจัดทําประมวลจริยธรรมเพื่อเป็นมาตรฐานทางจริยธรรม เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อย องค์การบริหารส่วนตําบลโตนด จึงแต่งตั้งผู้มีรายชื่อดังต่อไปนี้เป็นคณะจัดทําประมวลจริยธรรม  
ประกอบด้วย 

  ๑.  นายมงคล   แมงกลาง ปลัด อบต.  เป็นประธาน 
  ๒.  นางศรินยา   เดชน้อย  รองปลัด อบต.  เป็นคณะทํางาน 
  ๓.  นางสาวภิญญลักษณ์  ศิริทรัพย์ ผู้อํานวยการกองคลัง เป็นคณะทํางาน 
  ๔.  นายดนัย   วิชัยวัฒนา ผู้อํานวยการกองช่าง เป็นคณะทํางาน 
  ๕.  นางนพภา   ยอพันดุง หัวหน้าสํานักปลัด  เป็นคณะทํางาน/เลขานุการ 
 ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งดังกล่าวมีหน้าที่  ดังนี้ 

๑. จัดทําประมวลจริยธรรม  (และมาตรการที่จะนําไปสู่การปฏิบัติ) 

๒. รับฟังความคิดเห็น/ระดมสมองจากข้าราชการและลูกจ้างประชาชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง 

๓. เสนอประมวลต่อผู้บริหาร 

๔. ผลักดันประมวลฯสู่ความสําเร็จ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง   ณ  วันที่   ๖   เดือน  มกราคม    พ.ศ.  ๒๕๕๘ 

 

          (ลงชื่อ)       สุรเทพ  ปั่นกลาง 
                 (นายสุรเทพ    ปั่นกลาง) 
                    นายกองค์การบริหารส่วนตําบลโตนด 

 

 


