
 

 

 

 

 

 

 

ประกาศองค์การบรหิารส่วนตำบลบ้านหม้อ 

เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 

อำเภอเมืองเพชรบุร ี จังหวัดเพชรบุรี 

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

  เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖๐ มาตรา 76 วรรคสาม  

กำหนดให้ "รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกําหนด

ประมวลจริยธรรมสําหรับเจา้หน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรม

ดังกล่าว" การกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ            

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภท โดยมีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ         

รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระทำผดิทางวินัย 

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย พุทธศักราช 25๖0 

มาตรา  ๗๖ วรรคสาม องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ จึงได้จัดทำประมวลจริยธรรมของ

ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เพื่อเป็นเครื่องกำกับ ความประพฤติของพนักงาน      

ส่วนตำบลในสังกัดตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้ 

ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ  วันที ่ 23 มิถุนายน  พ.ศ. 25๖5 

                                                                                     
                     (นายสอย   ปานแก้ว) 

               นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหมอ้ 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

   

 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

 

 

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหมอ้  อำเภอเมืองเพชรบุรี  จังหวัดเพชรบุรี 



 

 

                                     คำนำ 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีสาระสำคัญประการ

หนึ่งที่มุ่งแก้ไขปัญหาการผูกขาดอำนาจรัฐและการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งการ

ดำเนินการทางการเมอืงที่ขาดความโปร่งใส ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม และระบบการตรวจสอบการ

ใช้อำนาจที่ล้มเหลว จึงมีบทบัญญัติที่มุ่งเน้นการทำให้บ้านเมืองมีความโปร่งใส มีคุณธรรมและ

จริยธรรม โดยกำหนดในหมวด ๖ นโยบายแห่งรัฐ มาตรา 76 วรรคสาม เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับ

จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีกลไกและระบบคือ ให้มีการจัดทำประมวลจริยธรรมเพื่อเป็น

มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการทาง

จรยิธรรมของ เจ้าหนา้ที่ของรัฐ เป็นไปอย่างมีประสทิธิภาพ 

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ จึงได้จัดทำประมวลจริยธรรมขององค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านหม้อขึ้นและหวังว่าพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อทุกคนจะได้ใช้ประโยชน์ จากประมวลจริยธรรมฉบับนี้ในการ

นำมาเป็นแนวทางปฏิบัติงาน และเป็นเครื่องกำกับความประพฤติในการปฏิบัติงานอย่างมคีุณธรรม

และจรยิธรรมยังประโยชน์สุขและผลสำเร็จมาสู่หน่วยงานสืบไป  

 

 

             

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหมอ้ 

                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

สารบัญ 
 

                       หน้า 

คำนำ 
ประมวลจรยิธรรมของข้าราชการ         ๑ 

หมวด ๑  บททั่วไป                                                                           2 

หมวด ๒ มาตรฐานจรยิธรรม         2 

 ส่วนที่ ๑  มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านยิมหลักสำหรับข้าราชการ 

    ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ      ๒ 

 ส่วนที่ ๒ จรรยาวิชาชีพขององค์กร       3 

 ส่วนที่ ๓ จรรยาวิชาชีพ                      4 

หมวด ๓           ๔ 

 ส่วนที่ ๑ กลไกการบังคับใช้ประมวลจรยิธรรม                   ๔ 

 ส่วนที่ ๒ ระบบบังคับใช้ประมวลจรยิธรรม      ๖ 

  

หมวด ๔  ขั้นตอนการลงโทษ                      7 

บทเฉพาะกาล                        ๗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  อำเภอเมอืง  จังหวัดเพชรบุรี 

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

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๖๐ มาตรา 76 วรรคสาม 

บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนด

ประมวลจริยธรรมสำหรับเจา้หน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรม

ดังกล่าว และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 มาตรา 5 ได้กำหนดมาตราฐานทาง

จริยธรรมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อเป็นหลัก

สำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ 

  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 33(1)(7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 

2562 ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำ ประมวล

จริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

พ.ศ.2563 ประกอบกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น        

พ.ศ.2564 เรื่อง ประมวลจรยิธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

 

๑.เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน

การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

๒.ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ

บุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 

เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จรยิธรรมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

๓.ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความหน้าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่

ผูร้ับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มสี่วนได้เสีย 

  ๔.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้

อำนาจในขอบเขตขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร            

ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคมตามลำดับ 

5.ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ 

เกิดขึ้นรวมทั้งเสริมสรา้งความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็น

แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ  อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 

 



 

 

                                                          หมวด ๑ 

       บททั่วไป 

ข้อ ๑  ในประมวลจรยิธรรมนี้ 

 “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านหมอ้ 

 “ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึง

พนักงานจา้ง และลูกจา้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“คณะกรรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วน

ตำบลบ้านหมอ้ 

ข้อ ๒  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 

 

หมวด  ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่  ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมหลักและจริยธรรมทั่วไป 

สำหรับข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ 

 

ข้อ  ๓  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อทุกพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม 

ดังต่อไปนี ้

 ก.จรยิธรรมหลัก 

  (1)  ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ

การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยยึดถือผลประโยชน์ของ

ประเทศชาติเป็นสำคัญ ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีและเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบัน

พระมหากษัตรยิ์ 

(2) ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมาย

และตามทำนองคลองธรรม โปร่งใส และมีจิตสำนึกที่ดี 

(3)  กล้าตัดสินใจ และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม และกล้าแสดงความคิดเห็น 

คัดค้าน หรือเสนอให้มกีารลงโทษผูท้ี่ทำสิ่งไม่ถูกต้อง 

(4)  คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 

(5)  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



 

 

(6)  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ โดยการใช้

ความรู้สกึหรอืความสัมพันธ์ส่วนตัวหรอืเหตุผลของความแตกต่างทางเชือ้ชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพ

ร่างกาย สถานะของบุคคลหรอืฐานะทางเศรษฐกิจสังคม 

(7) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ด้วยการรักษา

เกียรติศักดิ์ของความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและดำเนินชีวิตตามหลัก

ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 

ข.จริยธรรมทั่วไป 

(1)  ยึดมั่นธรรมมาภบิาลและอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน 

(2)  ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า และระมัดระวัง

ไม่ใหเ้กิดความเสียหาย 

(3)  ต้องปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความสุภาพ เรียบร้อย และมีอัธยาศัยที่ดี 

(4)  มุ่งบริการประชาชน และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยความเป็น

ธรรม รวดเร็ว เสมอภาค และเคารพศักดิ์ศรคีวามเป็นมนุษย์ 

(5)  จัดทำบริการสาธรณะ และกิจกรรมสาธารณะ ต้องคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

(6)  ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนอันอยู่ในความรับผิดชอบของตน

อย่างถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน 

(7)  เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

(8)  ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุ คคลกับ

ประโยชน์ส่วนรวม 

(9)  ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทำการเลี่ยง

ประมวลจรยิธรรมนี้ 

 

        ส่วนที่  ๒ 

จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 

ข้อ ๔  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตรยิ์ 

         ข้อ  ๕  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษา

ไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

ข้อ  ๖  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็น

พลเมอืงด ีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 



 

 

ข้อ  ๗  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ต้องไม่ประพฤติตนอันก่อให้เกิด

ความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าที่ 

ข้อ  ๘  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง

ความสามารถ ด้วยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสำเร็จและมี

ประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและ

ประชาชน 

ข้อ  ๙  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน

ของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและ

ประชาชน 

ข้อ  ๑๐ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ  

เรียบร้อย มีอัธยาศัย 

ข้อ  ๑๑  ข้าราชาการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ต้องรักษาความลับที่ได้จากการ

ปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ /พนักงานจะกระทำได้ต่อเมื่อมีอำนาจ

หนา้ที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรอืเป็นไปตามกฎหมายกำหนดเท่านั้น 

ข้อ  ๑๒  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ต้องการรักษา และเสริมสร้าง

ความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลอืเกือ้กูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ  

ข้อ  ๑๓  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งไป

แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม

ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อ

ประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรอืการให้

ตามประเพณี 

ข้อ ๑๔  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ต้องประพฤติตนให้สามารถ

ทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการ

ปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

 

         ส่วนที่ ๓ 

จรรยาวิชาชีพ  

 

ข้อ  ๑๕  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น อาทิ แพทย์ 

พยาบาล วิศวกร ครู ฯลฯ  ต้องมีจรรยาบรรณในทางวิชาชีพนั้น ๆ และสามารถนำจรรยาบรรณทาง

วิชาชีพดังกล่าวมาใช้บังคับเพิ่มเติมสำหรับบุคลากรที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพข้างต้นแล้วแต่รายกรณีไป 

 

 



 

 

หมวด  ๓ 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจรยิธรรม 

ส่วนที่  ๑ 

กลไกการบังคับใช้ประมวลจรยิธรรม 

ข้อ  ๑๖   ให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ  มีหน้าที่ควบคุมกำกับการให้มี

การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอ้ย่างทั่วถึงและเคร่งครัด  โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) ดำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตาม

สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอ้ย่างสม่ำเสมอ 

(๒)  สืบสวนหาข้อจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้นายก

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อหรอืกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องข้อหรอือาจ

ดำเนินการตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย 

หรอืตามที่เห็นเองก็ได้ 

(๓)  ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง

ตรงไปตรงมา  มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม  ในกรณีที่เห็นว่านายกองค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตาม

ควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อหรือคณะกรรมการ

จรยิธรรม ไปยังผูต้รวจการแผ่นดินก็ได้ 

(๔)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูก

กลั่นแกล้งหรอืถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม การดำเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการ

สอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้นจะกระทำมิได้ เว้นแต่จะ

ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจรยิธรรมแล้ว 

(๕)  ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๖)  ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการ

จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย  ทั้งนี้  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดำรงตำแหน่งในสำนัก

ปลัด 

(๗)   อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร 

ข้อ  ๑๗  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น 

เพื่อควบคุม กำกับให้มกีารปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย 

(๑) ปลัดหรอืรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 

(2) กรรมการจากข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งสายงานผูบ้ริหาร เลือกกันเองใหเ้หลือสองคน 



 

 

                    (๓) กรรมการซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การ

บริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหาร

ส่วนตำบลบ้านหมอ้นั้น จำนวนสองคน 

                    (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) - (๓) ร่วมกันเสนอชื่อและ

คัดเลือกให้เหลือสองคน ให้หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหม้อ เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการจริยธรรม และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความ

เหมาะสม กรรมการจรยิธรรมตอ้งไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 

ข้อ  ๑๘  คณะกรรมการจริยธรรมมีอำนาจหน้าที่  ดังนี้ 

(๑) ควบคุม กำกับ ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการใช้บังคับประมวลจรยิธรรมนีใ้นองค์

ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในกรณี   ที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มี

การอุทธรณ์ การลงโทษผูฝ้่าฝนืประมวลจรยิธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจรงิ และมีคำวินจิฉัยโดยเร็ว 

(๓)  ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอำนาจ

หน้าที่ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐหรอืห้างหุ้นส่วน บริษัท 

ชี้ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคำ

เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๔)  เรียกผู้กล่าวหา หรอืข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคำหรือให้ส่ง

เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

 (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคำวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ระดับจังหวัดโดยพลัน  ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วนิิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายใน

เก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องให้คำวินิจฉัยของ

คณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 

(๖)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่อง

สำคัญหรอืมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๗)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้

ผูบ้ังคับบัญชาใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมต่อราชการผูน้ั้น 

(๘)  ดำเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี ้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการจรยิธรรมให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 

 

 



 

 

ส่วนที่  ๒ 

ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ข้อ ๑๙  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล

จรยิธรรม ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหมอ้ เป็นผู้รับผดิชอบพิจารณาดำเนนิการ 

 ข้อ   ๒๐ การดำเนินการตามข้อ  ๑๙   ให้ผู้ รับผิดชอบพิจารณ าดำเนินการแต่ งตั้ ง

คณะกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน  เป็นผู้ดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ข้อ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง

หรือไม่ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจความสำคัญและ

ระดับตำแหน่ง  ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต 

สภาพแวดล้อมแห่งกรณี  ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน  และเหตุอื่นอันควรนำมาประกอบการ

พิจารณา 

ข้อ  ๒๒  หากการดำเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน

ประมวลจริยธรรม  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏ

ข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัยให้ผู้รับผิดชอบ

พิจารณาดำเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ  ๒๕  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทาง

วินัยใหด้ำเนนิการทางวินัย 

 ข้อ  ๒๓  การดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝ้่าฝืนข้อ  ๑๙ ขอ้  ๒๐ และ

ข้อ  ๒๒ ให้นำแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และ

การดำเนินการทางวินัย      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 ข้อ  ๒๔  การสั่งการของผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อ ๒๒ ให้ดำเนินตามนั้นเว้นแต่จะ

ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทำให้ผลของการสั่งการนัน้เปลี่ยนแปลงไป 

 

หมวด  ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 

ข้อ  ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัย

หรือความผิดทางอาญา  ให้ดำเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดำเนินการที่ถูกต้อง 

หรือตักเตือน หรือนำไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การ

เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือ

ได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๒๖  เมื่อมีการดำเนินสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒ แล้ว ให้

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหมอ้ ดำเนนิการให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

ข้อ  ๒ ผูถู้กลงโทษตามข้อ ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหมอ้  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 



 

 

ผู้ถูกลงโทษตามข้อ  ๑๘  (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 

ข้อ  ๒๘  เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผูต้รวจการแผ่นดินโดยเร็ว 

 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ  ๒๙  จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมดำเนินการปรับปรุง

แก้ไขประมวลจริยธรรมใหม้ีความเหมาะสม  (ถ้ามี) และแจง้ใหค้ณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด   

คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และ

ผูต้รวจการแผ่นดินทราบต่อไป 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


