
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  

เร่ือง   การก าหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม 
************************** 

 องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา  มีกรอบแนวคิด
ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วย
ทราย ให้เคารพศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ส่งเสริมคนดี มีจิตบริการ และด าเนินชีวิตพอเพียงโดยมีคุณธรรม 
จริยธรรมเป็นพื้นฐานภายใต้องค์กรธรรมาภิบาลเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย จึงขอประกาศนโยบายด้าน
คุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 

๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามและ ใช้หลักธรรมในการด าเนินชีวิต 
๒. สร้างทัศนคติที่ดีงามในการสืบทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามขององค์กร 
๓. ส่งเสริมการน้อมน าปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาน าทางชีวิตมีความขยันประหยัดและซื่อสัตย์ 
๔. การบริหารองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลากรได้รับความเป็นธรรมและเสมอภาค 
๕. สร้างความสามัคคี พัฒนาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเครือข่ายทุกภาคส่วน 
 

เพ่ือเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายทางด้านจริยธรรมในระบบ 
ราชการ  และมีบทบาทส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐ และให้บริการแก่ประชาชน 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  10  สิงหาคม  พ.ศ.2563 
 
 
 

 (นางบุญมี  จันค าวงษ์) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  
  เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา  
พ.ศ.  2563 

_______________ 
 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย ลงวันที่  
10 สิงหาคม  พ.ศ.2563  ตามนัยมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540       
ไปแล้ว นั้น  

เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279  บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรมเพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  พนักงานส่วนต าบล 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
ก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า  ทั้งนี้การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย  

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  
มาตรา 279  องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมที่อ้างถึง  และให้จัดท าเป็นประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลองค์การบริหารส่วนต าบลหัน
ห้วยทรายแทน  เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของพนักงานส่วนต าบลในสังกัด  ตามประมวลจริยธรรม
แนบท้ายนี้ 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่  10  เดือน  สิงหาคม พ.ศ. 2563 
 
 

 

 (นางบุญมี  จันค าวงษ์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 

 
 
 
 
 
 



ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 
ขององค์การบริหารต าบลหันห้วยทราย จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ. 2563 
__________________ 

 

 ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช 2550  มาตรา 279  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1.  เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของพนักงานส่วนต าบล ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่ วนต าบลต าบลหันห้วยทราย  
เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.  ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4.  ท าให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานส่วนต าบลในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ายบริหาร
ใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของพนักงานส่วนต าบลต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อ
ประชาชน และต่อสังคม ตามล าดับ 
  5.  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและพนักงานส่วนต าบลทุกคนพึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

หมวด 1 
บททั่วไป 

ข้อ 1  ในประมวลจริยธรรมนี้ 
“ ประมวลจริยธรรม”  หมายถงึ ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหาร

ส่วนต าบลหันห้วยทราย   
“พนักงานส่วนต าบล” หมายถึง พนักงานส่วนต าบลส่วนท้องถิ่น พนักงานส่วนต าบลส่วน

ท้องถิ่นสามัญ พนักงานส่วนต าบลครู และบุคลากรทางการศึกษา  ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบ
พนักงานส่วนต าบลส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล
หันห้วยทราย   

ข้อ 2  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 
 
 
 
 
 



หมวด 2 
มาตรฐานจริยธรรม 

 
ส่วนที่ 1 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 

 
ข้อ 3  พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทรายทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการให้

เป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการ
แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการ  ดังนี้ 

(1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(3) การมีจติส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
(4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(5) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
(6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(7) การใหข้้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(8) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
(10) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชน

ให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 

ส่วนที่ 2 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 

ข้อ 4 พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย์ 

 

ข้อ 5 พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
รักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

 

ข้อ 6 พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
เป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 

ข้อ 7 พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจ
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 

   

ข้อ 8 พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ก าลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

 



ข้อ 9 พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  ต้องมุ่งแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและ
ประชาชน 

 

ข้อ 10 พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
สุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 

 

ข้อ 11 พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  ต้องรักษาความลับที่ได้จาก
การปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยพนักงานส่วนต าบล /พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมี
อ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 

 

ข้อ 12 พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  ต้องรักษา และเสริมสร้าง
ความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

 

ข้อ 13 พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่ง
ไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม 
ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์
ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรม จรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

 

ข้อ 14 พนักงานส่วนต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  ต้องประพฤติตนให้สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
ของเพ่ือนร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

หมวด 3 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ 1 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ข้อ 15 ให้ส านักงานปลัดมีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึง

และเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 (1) ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องพนักงานส่วนต าบลที่เป็นแบบอย่างที่ดีและ
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 

(2) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจ
ด าเนินการตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  หรือ คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือ
ตามท่ีเห็นเองก็ได ้

(3) ให้ความช่วยเหลือและดูแลพนักงานส่วนต าบลซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา  มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลหันห้วยทราย  หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อพนักงานส่วนต าบลผู้นั้นตามสมควร  
อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  หรือ คณะกรรมการจริยธรรม ไปยัง
ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 



(4) คุ้มครองพนักงานส่วนต าบลซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูก
กลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อพนักงานส่วนต าบลที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่า
ไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลผู้นั้น จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

(5) ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(6) ด าเนินการอื่นตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมหรือ

ปลัดมอบหมาย  ทั้งนี้  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด 
(7) อ่ืนๆตามที่เห็นสมควร 
    

ข้อ 16 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อ
ควบคุม ก ากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย 
(1) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(2) กรรมการจากพนักงานส่วนต าบลซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน 
(3) กรรมการ  ซึ่งเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การ

บริหารส่วนต าบลตันหยงลุโละที่ได้รับเลือกตั้งจากพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  นั้น  จ านวนสองคน 

(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ให้กรรมการตาม(1) –(3) ร่วมกันเสนอชื่อและคัดเลือกให้
เหลือสองคน 

ให้หัวหน้าส านักงานปลัด เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม 

กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 

ข้อ 17 คณะกรรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
 (1) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น          

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์         
การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้  จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 

(3) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าที่ ขอให้
กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจง 

 
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีสอบสวน 

(4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือพนักงานส่วนต าบลของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค าหรือให้
ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน       



ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวัน   นับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 

(6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(7) คุ้มครองพนักงานส่วนต าบลซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา            
มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วนต าบลผู้นั้น 

(8) ด าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย      
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง        

มาใช้บังคับ 
 

ส่วนที่ 2 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

ข้อ 18 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม     
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 

ข้อ 19 การด าเนินการตามข้อ 18  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวนไม่
น้อยกว่าสามคน  เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ข้อ 20 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้
พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและระดับต าแหน่ง 
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต  สภาพแวดล้อมแห่งกรณี 
ผลร้ายอันเกิดจาการฝ่าฝืน และเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 

ข้อ 21 หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ 19  แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่ าฝืนประมวล
จริยธรรม  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ 18 สั่งยุติเรื่อง  แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการ    
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ  18     
สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 24 แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย 

ข้อ 22 การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ  18 ข้อ 19  และข้อ 21  
ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการด าเนินการทาง
วินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ 23 การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ 21  ให้ด าเนินการตามนั้นเว้นแต่จะปรากฏ
ข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

 

หมวด 4 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 

ข้อ 24 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือน  
หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 



ข้อ 25 เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ 21 แล้ว  ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  ด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

ข้อ 26 ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 24  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 

ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 17 (2) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัด ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 

ข้อ 27 เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ 28 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี)  และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และ
ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 
     ***************** 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 
เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  พ.ศ. 2563 
**************************** 

  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรมเพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า  

  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 
279 องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย จึงได้จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย พ.ศ. 2553 ขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของ
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารในการด ารงตนและการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีความโปร่งใส  
และยึดมั่นในศีลธรรมอนัดีตามประมวลจริยธรรมท้ายประกาศนี้ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ ณ วันที่  10  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. 2563              
 
 
 

                         (นางบุญมี  จันค าวงษ์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  พ.ศ. 2563 

----------------------------------- 
             ประมวลจริยธรรมนี้จัดท าข้ึนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 279  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
             1.  เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
           2.  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบ
การท างานด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
             3.  ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
             4.  ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทุกระดับ ให้ใช้อ านาจในขอบเขตสร้างระบบ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง  ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา  ต่อองค์กร  ต่อประชาชนและต่อสังคม 
ตามล าดับ 
             5.  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

             ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและบุคคล พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

หมวด 1 
บททั่วไป  

             ข้อ 1 ประมวลจริยธรรมนี้ เรียกว่า  “ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  พ.ศ.  2553” 

             ข้อ 2 ประมวลจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ประกาศเป็นต้นไป       

 ข้อ 3 ในประมวลจริยธรรมนี้ 
              “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทรายองถิ่น 
              “ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น”  หมายถึง  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร 
(นายกฯ รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ)  รวมทั้งบุคคลที่ฝ่ายบริหารแต่งตั้งตามท่ีบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมทุกฉบับ 
              “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 

             ข้อ 4  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทรายเป็นผู้รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้  



 

หมวด 2 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่ 1 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  

             ข้อ 5 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษา
ประโยชน์สว่นรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภบิาล โดย
จะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้ 
  1.  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2.  การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
  3.  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4.  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
  5.  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  6.  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  7.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  8.  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  9.  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ส่วนที่ 2 
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 

            ข้อ 6  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

            ข้อ 7  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตาม 
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

        ข้อ 8  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

                     ข้อ 9  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม 
ทั้งโดยส่วนตัวและโดยหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน ทั้งต้องวางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 

 ข้อ 10  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่แสดงกิริยา 
หรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด 

                   ข้อ 11  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องมีอุดมการณ์ในการท างานเพ่ือประเทศชาติและต้องถือเอา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด 



       ข้อ 12  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ 

            ข้อ 13  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตน
เป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

                ข้อ 14  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้สถานะหรือต าแหน่งการ
เป็นข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะ
เป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม 

 ข้อ 15  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งการเป็นข้าราชการการเมือง
เข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง  ย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการซ่ึง
มีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าและมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน  หรือลูกจ้าง  ของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้บุคคลดังกล่าว 
พ้นจากต าแหน่ง ทั้งนี้เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

                   ข้อ 16  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิท  บุคคลในครอบครัว
หรือผู้ใกล้ชิดก้าวก่าย หรือแทรกแซงการปฏิบัติหนา้ที่ของตนหรือของผู้อื่น และต้องไม่ยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้อ านาจ
หน้าที่ของตนโดยมิชอบ 

                ข้อ 17  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ อาชีพ หรือการงานอ่ืนใด
ของคู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

        ข้อ 18  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาความลับของทางราชการ เว้นแต่เป็นการ
ปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

    ข้อ 19  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องยึดมั่นในกฎหมายและค านึงถึงระบบคุณธรรม 
ในการแต่งตั้งผู้สมควรด ารงต าแหน่งต่าง ๆ 

                  ข้อ 20  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นเมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้ว ต้องไม่น าข้อมูลข่าวสารอันเป็น
ความลับของทางราชการซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในต าแหน่งไปใช้เพ่ือเกิดประโยชน์แก่องค์กรเอกชน  
ทั้งนี้  ภายในก าหนดระยะเวลาสองปีนับจากวันที่พ้นจากต าแหน่ง 

         ข้อ 21  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต  การใช้อ านาจในทางที่ผิด   
การฉ้อฉล  หลอกลวง  หรือกระท าการอื่นใดที่ท าให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

                   ข้อ 22  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่เรียกร้องของขวัญ  ของก านัล  หรือประโยชน์อื่นใด
จากบุคคลอ่ืน  เพ่ือประโยชน์ต่าง  ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน  และจะต้องดูแลให้คู่สมรส  ญาติสนิทหรือ
บุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย 

                  ข้อ 23  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อท าธุรกิจกับหน่วยงาน
ของรัฐตามระเบียบ  และข้ันตอนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 



 ข้อ 24  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นพึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างสม่ าเสมอ  เอาใจใส่
ทุกข์สุข  และรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน  และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

                     ข้อ 25  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจผิด  หรือเพ่ือผลประโยชน์ส าหรับตนเองและผู้อ่ืน 

                     ข้อ 26  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆเท่านั้น  

            ข้อ 27  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ปฏิบัติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิ
ของชาติ 

                   ข้อ 28  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิดกฎหมายหรือผู้
ที่มีความประพฤติผิดในทางเสื่อมเสีย  เช่น  ผู้เปิดบ่อนการพนัน  หรือผู้ที่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด  อันอาจ
กระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
                    ข้อ 29  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณีเมื่อปฏิบัติหน้าที่
บกพร่องหรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดร้ายแรง 

หมวด  3 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ 1 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม  

             ข้อ 30  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทรายมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
              1)  ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการการเมืองท้องถิ่นที่เป็น
แบบอย่างที่ดีและติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ  
              2)  ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองข้าราชการการเมืองส่วนท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม 
              3)  การด าเนินการต่อข้าราชการการเมืองท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของผู้นั้นจะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 
              4)  ด าเนินการอ่ืนตามท่ีก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้ 

 ข้อ 31 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทรายแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทรายขึ้น เพื่อควบคุม ก ากับให้มี
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ประกอบด้วย 
              1)   นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลหันหว้ยทราย  เป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรม  
              2)  ตัวแทนฝ่ายบริหารที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทรายแต่งตั้ง จ านวน  
1  คน  เป็นคณะกรรมการ 



              3)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 3  คน  ที่ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราช
เป็นผู้เลือก เป็นคณะกรรมการ 
              4)  หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทรายเป็นเลขานุการ
คณะกรรมการ แต่ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน หากเคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อนให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการจากต าแหน่งในฝ่ายบริหารที่เหมาะสม 

                   ข้อ 32 คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
              1) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์การ
บริหารส่วนต าบลหันหว้ยทราย 
              2)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนต าบลหัน
ห้วยทราย  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้ 
              3)  ขอความร่วมมือให้กระทรวง กรม หนว่ยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนว่ยงานอ่ืนของรัฐ 
หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทน หรือบุคคลในสังกัดมา
ชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
              4)  เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค าหรือ 
ให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ 
              6)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่อง
ส าคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
              7)  ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย 

             การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้
บังคับโดยอนุโลม  

ส่วนที่ 2 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

             ข้อ 33  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทรายส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรม เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ โดย
จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริงหรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้  และให้มีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 
และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย มีค าสั่งลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
             กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทรายปฏิบตัิฝ่า
ฝืนประมวลจริยธรรม ให้คณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ และให้เลือกกันเองเป็นประธาน
คณะกรรมการ โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง  สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้และให้มีค า
วินิจฉัยโดยเรว็  และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉยัให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรธีรรมราชมีค าสั่งลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
             ข้อ 34  หากการด าเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนตามข้อ 33 แล้ว ไม่ปรากฎข้อเท็จจริง
ว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฎข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้
สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 37 



             ข้อ 35 การด าเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามส่วนที่ 2 นี้ 
ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย  และการด าเนินการทางวินัยของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทรายมาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 ข้อ 36 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่ 
                    1) ปรากฎข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของค าวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป   
       2) กรณีผู้ถูกลงโทษตามข้อ 37 เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมให้สามารถ
ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ภายใน 30 วันนับแต่วันที่รับทราบค าสั่งการลงโทษ  

หมวด 4 
ขั้นตอนการลงโทษ 

             ข้อ 37  การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการ
แก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือน าไปประกอบการพิจารณาในการเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจาก
ต าแหน่ง หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
             ข้อ 38 การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ 
ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและระดับต าแหน่ง 
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต  สภาพแวดล้อมแห่งกรณี 
ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนและเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 

             ข้อ 39  ให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหัน
ห้วยทราย  หรือผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วแต่กรณีมีค าสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมตามค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม และเมื่อมีค าสั่งลงโทษแล้ว  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วย
ทรายหรือผู้ว่าราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วกรณี แจ้งคณะกรรมการจริยธรรม เพ่ือรายงานให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป 
             ข้อ 40  กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

             ข้อ 41 ให้คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม 
โดยจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุก ๆ 1 ปี หรือให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวล
จริยธรรมให้มีความเหมาะสมตามค าแนะน าของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป 

              

 
 
 
 



 
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย    

อ าเภอประทาย  จังหวดันครราชสีมา 
 

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

โดยที่ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  มีหนา้ทีแ่ละความรับผิดชอบ 
ส าคัญในการพัฒนาประเทศรวมทั้งการให้บริการแก่ประชาชนซึ่งจ าเป็นต้องท างานร่วมกันหลายฝ่ายฉะนั้น
เพ่ือให้ข้าราชการพลเรือนมความประพฤติส านึกในหน้าทีส่ามารถประสานงานกับทกุฝ่ายตลอดจนปฏิบัติหน้าที่
ราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้นจงสมควรให้มีข้อบังคับ องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วย
ทราย ว่าด้วยจรรยาบรรณของขาราชการไว้เป็นประมวลความประพฤติเพ่ือรักษาไว้ซ่ึงศักดิ์ศรีและส่งเสริม
ชื่อเสียงเกียรติคุณเกียรติฐานะของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย จะยังผลให้ผู้ประพฤติ
เป็นที่เลื่อมใสศรัทธาและยกย่องของบุคคลโดยทั่วไป  จึงออกข้อบังคับว่าด้วยจรรยาบรรณของขาราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  ไว้โดยต่อไปนี้ 
 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 
 

๑. ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ละเว้นจากอบายมุข ความชั่วทั้งปวง 
๒. มีความอดทนขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วย ความเสียสละ 

ทุม่เทสติปัญญา ความรู้ ความคิด ให้บรรลุผลส าเร็จตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
๓. ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตรงต่อเวลารวมทั้งส ารวจแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองเพ่ือพัฒนาการ

ทางาน 
ให้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๔. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้กับตนเอง และ/
หรือพวกพ้องหมู่คณะ จากหน่วยงานหรือบุคคลที่เก่ียวข้อง 

๕. ต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ในวิทยาการใหม่ๆ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะในการท างาน มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์  
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อ่ืนจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 

๖. ยึดมั่นรักษาในเกียรติภูมิขององค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  ไม่ประพฤติปฏิบัติในทางที่
องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย เสื่อมเสียชื่อเสียง 
           ๗. รักษา เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานในหน่วยงานและหมู่คณะ พร้อมกับให้ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 



๘. หลีกเลี่ยงการน าข้อมูลหรือเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ท้ังในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเรื่องส่วนตัว 
และ/หรือเรื่องความเป็นไป องค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย ออกไปเปิดเผยหรือวิจารณ์ในลักษณะที่จะ
ก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่และ ภาพลักษณ์โดยรวมขององค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  

๙. ดูแลทรัพยส์ินและการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่าและด้วยความ
ระมัดระวังไม่ให้เกิดความเสียหายหรือ สิ้นเปลือง 
 

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้ร่วมงาน 
 

๑๐. ร่วมมือในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนร่วมกันคิดศึกษากับเพ่ือนร่วมงาน เพื่อ
วิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไข และพัฒนาปรับปรุงงานให้มีคุณภาพมากขึ้น 

๑๑. ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเมตตาและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้มคีวามกา้วหน้าในหน้าที่การงาน โดยสนับสนุนให้ได้รับการอบรมและเพ่ิมพูนความรู้ ประสบการณ์อยู่เสมอ 

๑๒. รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในหน้าที่และพิจารณา
น าไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ 

๑๓. รับฟังค าแนะน าและยอมรับในการสั่งการของผู้บังคับบัญชาในสิ่งที่ถูกที่ควร หลีกเลี่ยงการ
ปฏิบัติงานที่ข้ามข้ันตอนการบังคับบัญชา 

๑๔. ปรับตนให้สามารถท างานร่วมกับบุคคลอ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจและมีมนุษยสัมพันธ์อันดี     
ไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ ผู้ร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

 

จรรยาบรรณต่อหน่วยงานอื่น ประชาชนและสังคม 
 

๑๕. ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ด้วย 
ความเสมอภาค โปร่งใส่และเป็นธรรม 

๑๖. รักษาไว้ซึ่งความเป็นอิสระเที่ยงธรรมและความเที่ยงตรงในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากอคติและ
ไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆ 

๑๘. ไม่แสดงอาการใช้อ านาจหรือดูถูกหน่วยงานอ่ืน ในลักษณะองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย  
มีอ านาจเหนือกว่าให้ 

เกียรติข้าราชการหน่วยงานอ่ืน โดยใช้ถ้อยค าที่สุภาพเรียบร้อย ชี้แจง อธิบายให้ข้าราชการหน่วยงาน
อ่ืนซึ่งต้องประสานงานด้วยให้เข้าใจเหตุผล 

๑๙. ไม่ใช้อ านาจหน้าที่ของตนในการหาประโยชน์จากข้าราชการของหน่วยงานอื่นในลักษณะของการ 
ต้อนรับหรือการให้บริการจนเกินขอบเขต 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  10  เดือน สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 

 (นางบุญมี  จันค าวงษ์) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหันห้วยทราย 

 

 


