
 

 

                                                  

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

องคก์ารบริหารสว่นต าบลเขวาไร่ 
อ าเภอโกสมุพิสยั  จงัหวดัมหาสารคาม 

ส านักปลัด  อบต.เขวาไร่ 
งานการเจ้าหน้าท่ี      



๑ 

 

                                                                      ประมวลจรยิธรรมองค์การบรหิารสว่นต าบลเขวาไร่ 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ 
เร่ือง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  อ าเภอโกสุมพสัิย  จังหวดัมหาสารคาม  
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

______________ 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  อ  าเภอโกสุมพิสัย  จังหวดัมหาสารคาม                          

ไดป้ระกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขา้ราชการ  พนกังาน และลูกจา้งขององคก์าร
บริหารส่วนต าบลเขวาไร่ ลงวนัท่ี  ๒๐  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑   ตามนยัมาตรา ๗๗  แห่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๔๐ ไปแลว้ นั้น 

เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บญัญติั 
ให้มีประมวลจริยธรรมเพื่อก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู ้ด  ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ขา้ราชการหรือเจา้หน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบงัคบัใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ทั้งน้ี การฝ่าฝืน 
หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรมดงักล่าว ใหถื้อวา่ เป็นการกระท าผดิทางวนิยั 
 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  จึงใหย้กเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมท่ีอา้งถึง และใหจ้ดัท าเป็นประมวลจริยธรรมของขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนต าบล             
เขวาไร่  แทนเพื่อเป็นเคร่ืองก ากบัความประพฤติของขา้ราชการในสังกดั ตามประมวลจริยธรรมแนบ
ทา้ยน้ี 

ทั้งน้ี ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

  ประกาศ  ณ  วนัท่ี   ๒๙   ตุลาคม    พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
 

( นายสุภาพ   ผาบพุทธา  ) 
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  

 

 



๒ 

 

                                                                      ประมวลจรยิธรรมองค์การบรหิารสว่นต าบลเขวาไร่ 

 
 
 
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  อ าเภอโกสุมพสัิย  จังหวดัมหาสารคาม  

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
---------------------------------------- 

ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการน้ีจดัท า ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

๑. เป็นเคร่ืองมือก ากบัความประพฤติของขา้ราชการ ท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐาน 
ในการปฏิบติังานท่ีชดัเจนและเป็นสากล 

๒. ยึดถือเป็นหลกัการและแนวทางปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ ทั้งในระดบัองค์กรและ
ระดบับุคคล และเป็นเคร่ืองมือการตรวจสอบการท างานดา้นต่างๆของ องคก์ารบริหารส่วนต าบล                 
เขวาไร่ เพื่อใหก้ารด าเนินงานเป็นไปตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ท าใหเ้กิดรูปแบบองคก์รอนัเป็นท่ียอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมัน่ใจแก่ 
ผูรั้บบริการและประชาชนทัว่ไป ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

๔.ใหเ้กิดพนัธะผกูพนัระหวา่งองคก์รและขา้ราชการในทุกระดบั โดยใหฝ่้ายบริหารใช ้
อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผดิชอบของขา้ราชการต่อตนเอง ต่อองคก์ร ต่อผูบ้งัคบับญัชา 
ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามล าดบั 

๕. ป้องกนัการแสวงหาประโยชนโ์ดยมิชอบ และความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจ 
เกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบติังานทั้งน้ี รวมถึงเพื่อใชเ้ป็นค่านิยมร่วมส าหรับ
องคก์รและขา้ราชการทุกคน พึงยดึถือเป็นแนวทางปฏิบติัควบคู่ไปกบัระเบียบและกฎขอ้บงัคบัอ่ืนๆ
อยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 
 
 



๓ 

 

                                                                      ประมวลจรยิธรรมองค์การบรหิารสว่นต าบลเขวาไร่ 

 
 

 
ขอ้ ๑ ในประมวลจริยธรรมน้ี 

“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการของ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวาไร่   

 
 “ขา้ราชการ” หมายถึง ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินสามญั 

ขา้ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการส่วน 
ทอ้งถ่ิน รวมถึงพนกังานจา้ง และลูกจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองคก์าร
บริหารส่วนต าบลเขวาไร่  

ขอ้ ๒ ให ้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ รักษาการตามประมวลจริยธรรมน้ี 
 
 
 

 
 

ส่วนที ่๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอนัเป็นค่านิยมหลกั 

ส าหรับข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ 
ขอ้ ๓  ขา้ราชการของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  ทุกคน มีหนา้ท่ีด าเนินการให้

เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและ
ใหบ้ริการแก่ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล โดยจะตอ้งยดึมัน่ในค่านิยมหลกั ๑๐ ประการ ดงัน้ี 

(๑) การยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
(๒) การยดึมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) การมีจิตส านึกท่ีดี ซ่ือสัตย ์และรับผดิชอบ 

หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 



๔ 

 

                                                                      ประมวลจรยิธรรมองค์การบรหิารสว่นต าบลเขวาไร่ 

(๔) การยดึถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่
มีผลประโยชนท์บัซอ้น 

(๕) การยนืหยดัท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
(๖) การใหบ้ริการแก่ประชาชนดว้ยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั และไม่เลือกปฏิบติั 
(๗) การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือน 

ขอ้เทจ็จริง 
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ 

ตรวจสอบได ้
(๙) การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวชิาชีพขององคก์ร 
(๑๐) การสร้างจิตส านึกใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดี 

ร่วมกนัพฒันาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพส่ิงแวดลอ้มให้สอดคลอ้งรัฐธรรมนูญฉบบั
ปัจจุบนั 

ส่วนที ่๒ 
จรรยาวชิาชีพขององค์กร 

ขอ้ ๔ ขา้ราชกา ร  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  ตอ้งจงรักภกัดีต่อชาติศาสนาและ
พระมหากษตัริย ์

ขอ้ ๕ ขา้ราชการของ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวาไร่   ตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการ
รักษาไวแ้ละปฏิบติัตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทุกประการ 

ขอ้ ๖ ขา้ราชการของ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  ตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการ
เป็นพลเมืองดีเคารพและปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

ขอ้ ๗ ขา้ราชการของ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  ตอ้งไม่ประพฤติตนอนัอาจ
ก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหนา้ท่ี 

ขอ้ ๘ ขา้ราชการของ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีอย่างเต็ม
ก าลงัความสามารถดว้ยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ใหบ้รรลุผลส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหน้าท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและ
ประชาชน 



๕ 

 

                                                                      ประมวลจรยิธรรมองค์การบรหิารสว่นต าบลเขวาไร่ 

ขอ้ ๙ ขา้ราชการของ  องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  ตอ้งมุ่งแกปั้ญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนดว้ยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่าง
หน่วยงานและประชาชน 

ขอ้ ๑๐ ขา้ราชการของ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความ
สุภาพ เรียบร้อยมีอธัยาศยั 

ขอ้ ๑๑ ขา้ราชการของ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  ตอ้งรักษาความลบัท่ีไดจ้าก
การปฏิบติัหนา้ท่ีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัโดยขา้ราชการ/พนกังานจะกระท าไดต่้อเม่ือมีอ านาจ
หนา้ท่ีและไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชา หรือเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดเท่านั้น 

ขอ้ ๑๒ ขา้ราชการของ  องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  ตอ้งรักษา และเสริมสร้าง
ความสามคัคีระหวา่งผูร่้วมงาน พร้อมกบัใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัในทางท่ีชอบ 

ขอ้ ๑๓ ขา้ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  ตอ้งไม่ใช้สถานะหรือ
ต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดส้ าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทาง
ทรัพยสิ์นหรือไม่กต็าม ตลอดจนไม่รับของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผูร้้องเรียน หรือ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประโยชน์ต่างๆอนัอาจเกิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน เวน้แต่เป็นการใหโ้ดย
ธรรมจรรยาหรือการใหต้ามประเพณี 

ขอ้ ๑๔ ขา้ราชการของ  องค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  ตอ้งประพฤติตนให้
สามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นดว้ยความสุภาพ มีน ้าใจ มีมนุษยสัมพนัธ์อนัดี ตอ้งไม่ปิดบงัขอ้มูลท่ีจ  าเป็น
ในการปฏิบติังานของเพื่อนร่วมงาน และไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 

ส่วนที ่๓ 
จรรยาวชิาชีพ  

ขอ้ ๑๕  ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  ผูป้ระกอบวชิาชีพท่ีมี
จรรยาบรรณวชิาชีพก าหนดมาตรฐานความประพฤติไวเ้ป็นการเฉพาะ  ตอ้งประพฤติปฏิบติัตนให้
เป็นไปตามมาตรฐานความประพฤติ  และวจิารญาณทางศีลธรรมและวชิาชีพนั้น ๆ อยา่งเคร่งครัด  
เช่น 



๖ 

 

                                                                      ประมวลจรยิธรรมองค์การบรหิารสว่นต าบลเขวาไร่ 

๑. จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร   ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมฯ               
พ.ศ. ๒๕๔๓ ดงัน้ี 

               ๑.๑  ตอ้งไม่กระท าการใด ๆ อนัอาจน ามาซ่ึงความเส่ือมเสียเกียรติศกัด์ิแห่งวชิาชีพ 
               ๑.๒  ตอ้งปฏิบติังานท่ีไดรั้บท าอยา่งถูกตอ้งตามหลกัปฏิบติัและวชิาการ 

    ๑.๓  ตอ้งประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมดว้ยความซ่ือสัตย ์สุจริต 
      ๑.๔  ตอ้งไม่ใชอ้  านาจหนา้ท่ีโดยไม่ชอบธรรม หรือใชอิ้ทธิพล หรือใหผ้ลประโยชน์
แก่บุคคลใดเพื่อตนเอง หรือผูอ่ื้นไดรั้บหรือไม่ไดรั้บงาน 
     ๑.๕  ตอ้งไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพยสิ์น หรือผลประโยชน์อยา่งใดส าหรับตนเอง
หรือผูอ่ื้นโดยมิชอบจากผูรั้บเหมา หรือบุคคลใดซ่ึงเก่ียวขอ้งในงานท่ีท าอยูก่บัผูว้า่จา้ง 
      ๑.๖  ตอ้งไม่โฆษณา หรือยอมให้ผูอ่ื้นโฆษณา ซ่ึงการประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมเกินความจริง 
      ๑.๗ ตอ้งไม่ประกอบวิชาชีพวศิวกรรมควบคุมเกินความสามารถท่ีตนเองจะกระท าได ้
      ๑.๘  ตอ้งไม่ละท้ิงงานท่ีไดรั้บท าโดยไม่มีเหตุอนัสมควร 
      ๑.๙  ตอ้งไม่ลงลายมือช่ือเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในงานท่ีตนเอง
ไม่ไดรั้บท า ตรวจสอบหรือควบคุมดว้ยตนเอง 
      ๑.๑๐  ตอ้งไม่เปิดเผยความลบัของงานท่ีตนไดรั้บท า เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากผู ้
วา่จา้ง 
      ๑.๑๑  ตอ้งไม่แยง่งานจากผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมอ่ืน 
      ๑.๑๒ ตอ้งไม่รับท างาน หรือตรวจสอบงานช้ินเดียวกนักบัท่ีผูป้ระกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมอ่ืนท าอยู่เวน้แต่เป็นการท างานหรือตรวจสอบตามหน้าท่ี หรือแจง้ให้ผูป้ระกอบ
วชิาชีพวศิวกรรมควบคุมอ่ืนนั้นทราบล่วงหนา้แลว้ 
      ๑.๑๓  ตอ้งไม่รับด าเนินงานช้ินเดียวกนัใหผู้ว้่าจา้งรายอ่ืน เพื่อการแข่งขนัราคา เวน้
แต่ได้แจง้ให้ผูว้่าจา้งรายแรกทราบล่วงหน้าเป็นลายลกัษณ์อกัษร หรือไดรั้บความยินยอมเป็นลาย
ลกัษณ์อกัษรจากผูว้า่จา้งรายแรก และไดแ้จง้ใหผู้ว้า่จา้งรายอ่ืนนั้นทราบล่วงหนา้แลว้ 
  ๑.๑๔  ตอ้งไม่ใช้หรือคดัลอกแบบ  รูป แผนผงั หรือเอกสาร ท่ีเก่ียวกบังานของผู ้
ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมอ่ืน เวน้แต่ไดรั้บอนุญาตจากผูป้ระกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมอ่ืน
นั้น 



๗ 
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  ๑.๑๕  ตอ้งไม่กระท าการใด ๆ โดยจงใจให้เป็นท่ีเส่ือมเสียแก่ช่ือเสียงหรืองานของผู ้
ประกอบวชิาชีพวศิวกรรมควบคุมอ่ืน      
  ๒.  จรรยาบรรณของ นิติกร  เพื่อใชบ้งัคบัเพิ่มเติมส าหรับนิติกรท่ีเป็นผูป้ระกอบ
วชิาชีพดงักล่าวในองคก์ร 
       ๒.๑  นิติกรพึงรักษาความลบัของผูเ้ก่ียวขอ้งกบัการด าเนินการทางวินยั  อุทธรณ์  
และร้องทุกข ์
       ๒.๒  นิติกรพึงรักษาประโยชนข์องทางราชการ  และไม่แสวงหาประโยชน์จากการ
ปฏิบติัหนา้ท่ี 
       ๒.๓  นิติกรพึงวางตวัเป็นกลางในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการ 
       ๒.๔  นิติกรพึงพฒันาตนเองใหมี้ความรู้เก่ียวกบัวิชาชีพใหท้นัต่อสถานการณ์  และ
รักษามาตรฐานความรู้ดา้นกฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัวชิาชีพ 
       ๒.๕ นิติกรพึงปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความเป็นธรรม  ปราศจากอคติ 
       ๒.๖  นิติกรพึงยึดมัน่ในศกัด์ิศรีแห่งวิชาชีพและประพฤติตนให้เป็นท่ีน่าเช่ือถือ
ศรัทธา 
       ๒.๗  นิติกรพึงใหค้วามเคารพในศกัด์ิศรีของความเป็นมนุษย ์
       ๒.๘  นิติกรพึงละเวน้การรับประโยชน์ใด ๆ เกินปกติวิสัยท่ีวิญญูชนจะมอบให ้          
แก่กนั 
       ๒.๙  นิติกรพึงปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความรวดเร็ว  ถูกตอ้ง  โปร่งใส  ตรวจสอบได้
เหมาะสมและเป็นธรรม 
       ๒.๑๐ นิติกรพึงใชว้าจาสุภาพ   ยิม้แยม้แจ่มใส  ต่อบุคคลผูม้าติดต่อในการปฏิบติั
หนา้ท่ี 
       ๒.๑๑  นิติกรเป็นท่ีพึ่งสุดทา้ยของบุคลากรในภาครัฐ 
       ๒.๑๒  นิติกรพึงใหค้วามคุม้ครองพยานตามสมควร 
       ๒.๑๓  นิติกรรักษาไวซ่ึ้งอุดมการณ์แห่งวิชาชีพโดยไม่กระท าการใด ๆ  อนัอาจ
น ามาซ่ึงความเส่ือมเสียต่อเกียรติศกัด์ิแห่งวิชาชีพรวมทั้งจะตอบโตแ้ละต่อตา้นการกระท าท่ีฝ่าฝืนต่อ
หลกัการน้ี 
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         ๒.๑๔  นิติกรพึงระวงัมิให้คนในครอบครัวและผูเ้ก่ียวขอ้งแสวงหาผลประโยชน์
จากต าแหน่งหนา้ท่ีของตน 
         ๒.๑๕  นิติกรพึงมีมนุษยส์ัมพนัธ์และประสานงานระหว่างองคก์รหน่วยงานและ
บุคคลท่ีเก่ียวขอ้งภายในขอบเขตอ านาจหนา้ท่ีตามกฎหมาย 
         ๒.๑๖  นิติกรพึงไม่แสดงขอ้เทจ็จริงและความเห็นในเร่ืองท่ีตอ้งกระท าตามหนา้ท่ี
ต่อสาธารณชน 
         ๒.๑๗  นิติกรพึงเปิดโอกาสใหคู่้กรณีไดช้ี้แจงขอ้เทจ็จริงและเหตุผลไดอ้ยา่งเตม็ท่ี
โดยปราศจากอคติ 
         ๒.๑๘  นิติกรพึงเสนอแนะปัญหาท่ีเกิดข้ึนต่อผูบ้ังคับบญัชาเพื่อปรับปรุงการ
ปฏิบติังานใหเ้กิดประโยชนสู์งสุดต่อองคก์ร 
         ๒.๑๙ นิติกรพึงให้ความรู้แนะน า  ปรึกษาแก่ผู ้ถูกด าเนินการทางวินัยและ
ขา้ราชการทัว่ไป 
  ๓.  จรรยาบรรณของสาธารณสุข  เพื่อใชบ้งัคบัเพิ่มเติมส าหรับสาธารณสุขท่ีเป็นผู ้
ประกอบวชิาชีพดงักล่าวในองคก์ร 
         ๓.๑    ผูป้ระกอบวชิาชีพสาธารณสุขตอ้งมีวนิยัต่อตนเอง  พฒันาตนเองใหมี้ความ
เช่ียวชาญทางวชิาชีพ  มีบุคลิกภาพและวสิัยทศันใ์หท้นัต่อการพฒันาวิทยาการ  เทคโนโลย ี เศรษฐกิจ  
สังคม  และการเมือง  อยูเ่สมอ 
        ๓.๒  ผู ้ประกอบวิชาชีพสาธารณสุขต้องมีความรัก ศรัทธา ซ่ือสัตย์สุจริต 
รับผดิชอบต่อวชิาชีพ และเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รวชิาชีพ 
        ๓.๓  ผูป้ระกอบวชิาชีพสาธารณสุขตอ้งมีความรัก ความเมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ
เพื่อนมนุษยด์ว้ยความเสียสละแบบจิตอาสา และใหบ้ริการดว้ยหวัใจของความเป็นมนุษย ์ตามบทบาท
หนา้ท่ีโดยเสมอหนา้อยา่งเท่าเทียมกนั ไม่วา่จะเป็นบุคคลผูด้อ้ยโอกาส ยากจนพิการ ทุพพลภาพ ตั้งแต่
เกิดจนกระทัง่วาระสุดทา้ยของชีวติ 
         ๓.๔  ผูป้ระกอบวิชาชีพสาธารณสุขต้องส่งเสริมให้ประชาชนมีทักษะและ
พฤติกรรมสุขภาพท่ีดี ตามบทบาทหนา้ท่ีอยา่งเตม็ความสามารถ และบริสุทธ์ิใจ 
         ๓.๕  ผูป้ระกอบวิชาชีพสาธารณสุขตอ้งประพฤติปฏิบติัตนเป็นแบบอยา่งท่ีดี ทั้ง
กาย วาจา และจิตใจ รวมถึงการเป็นแบบอยา่งท่ีดีดา้นสุขภาพแก่ประชาชน 



๙ 
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         ๓.๖  ผูป้ระกอบวิชาชีพสาธารณสุขตอ้งไม่กระท าตนและการกระท าอนัใดท่ีเป็น
ปฏิปักษต่์อการป้องกนัโรค การควบคุมการระบาดของโรค การตรวจและเฝ้าระวงัอนามยัส่ิงแวดลอ้ม 
สุขวทิยาส่วนบุคคล และภาวะโภชนาการ จนก่อใหเ้กิดความเสียหายต่อประชาชนผูรั้บบริการ 
         ๓.๗  ผูป้ระกอบวชิาชีพสาธารณสุขตอ้งใหบ้ริการประชาชนดว้ยความจริงใจ และ
เสมอภาค โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจ์ากการใชต้  าแหน่งหนา้ท่ีโดยมิชอบ 
         ๓.๘  ผูป้ระกอบวิชาชีพสาธารณสุขต้องช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันอย่าง
สร้างสรรค ์โดยยดึมัน่ในระบบคุณธรรม และสร้างความสามคัคีในหมู่คณะ 
         ๓.๙  ผูป้ระกอบวิชาชีพสาธารณสุขต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นผูน้  าในการ
อนุรักษแ์ละพฒันาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวฒันธรรม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึด
มัน่ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

๔.  จรรยาบรรณวชิาชีพครู พ.ศ. ๒๕๓๙ ดงัน้ี 
     ๔.๑  ครูตอ้งรักและเมตตาศิษย ์โดยใหค้วามเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมใหก้ าลงัใจ

ในการศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษยโ์ดยเสมอหนา้ 
    ๔.๒  ครูตอ้งอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทกัษะและนิสัยท่ีถูกตอ้งดีงาม

ใหแ้ก่ศิษย ์อยา่งเตม็ความสามารถดว้ยความบริสุทธ์ิใจ 
    ๔.๓  ครูตอ้งประพฤติ ปฏิบติัตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษยท์ั้ งทางกาย วาจา และ

จิตใจ 
    ๔.๔  ครูต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ 

อารมณ์ สังคมของศิษย ์
    ๔.๕  ครูตอ้งไม่แสวงหาประโยชนอ์นัเป็นอามิสสินจา้งจากศิษยใ์นการปฏิบติัหนา้ท่ี

ตามปกติ และไม่ใชศิ้ษยก์ระท าการใด ๆ อนัเป็นการหาประโยชนใ์หแ้ก่ตนโดยมิชอบ 
    ๔.๖  ครูยอ่มพฒันาตนเองทั้งในดา้นวชิาชีพ ดา้นบุคลิกภาพและวิสัยทศัน์ ใหท้นัต่อ

การพฒันาทางวชิาการ เศรษฐกิจ  สังคมและการเมืองอยูเ่สมอ 
    ๔.๗  ครูยอ่มรักและศรัทธาในวชิาชีพครู และเป็นสมาชิกท่ีดีขององคก์รวชิาชีพครู 
    ๔.๘  ครูพึงช่วยเหลือเก้ือกลูครูและชุมชนในทางสร้างสรรค ์
     ๔.๙  ครูพึงประพฤติ ปฏิบติัตน เป็นผูน้  าในการอนุรักษแ์ละพฒันาภูมิปัญญาและ

วฒันธรรมไทย 
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๕.  จรรยาบรรณทางการเงินและบัญชี  ดงัน้ี 
                            ๕.๑  ตอ้งมีความซ่ือสัตย ์ละเอียด ถ่ีถว้น รอบคอบ ขยนัและอดทน 

                 ๕.๒  ตอ้งศึกษากฎหมายท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเงิน การคลงัและการบญัชี ท่ีเก่ียวขอ้ง
ตลอดเวลา 

                 ๕.๓  ตอ้งเก็บรักษาหลกัฐาน หรือเอกสารทางการเงิน การคลงัและการบญัชี ไวท่ี้
ปลอดภยัตลอดเวลา 

                 ๕.๔  ตอ้งรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสมุดบญัชีและ
ทะเบียนต่าง ๆ 

                 ๕.๕  ตอ้งมีความละเอียด ถ่ีถว้นและเรียบร้อยในการมอบ การรับมอบเอกสาร 
หลกัฐานต่าง ๆ เก่ียวกบัการเงิน การคลงัและการบญัชี 

                 ๕.๖  ตอ้งเรียกหลกัฐานการจ่ายหรือการรับเงินทุกคร้ัง เพื่อเก็บไวเ้ป็นหลกัฐาน
ประกอบการลงบญัชีใหถู้กตอ้งและเป็นปัจจุบนัตลอดเวลา 

                 ๕.๗  ตอ้งไม่เปิดเผยขอ้มูล ไม่วิจารณ์การด าเนินงานของกิจการทางการเงิน การ
คลงั การบญัชีท่ีท าอยู ่

           ๖.  จรรยาวชิาชีพพยาบาล  ดงัน้ี 
                 ๖.๑  พยาบาลพึงใหบ้ริการพยาบาลดว้ยความเคารพในศกัด์ิศรี และความแตกต่าง

ระหวา่งบุคคล โดยไม่จ ากดั ในเร่ือง    สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ คุณสมบติัเฉพาะกิจหรือสภาพ
ปัญหาทางดา้นสุขภาพอนามยัของผูป่้วย 
                             ๖.๒  พยาบาลพึงเคารพสิทธิส่วนตวัของผูป่้วยโดยรักษาขอ้มูลเก่ียวกบัผูป่้วยไวเ้ป็น
ความลบั 
                             ๖.๓  พยาบาลพึงใหก้ารปกป้องคุม้ครองแก่ผูป่้วย สังคม ในกรณีท่ีมีการใหบ้ริการ
สุขภาพอนามยัและความปลอดภยั  ถูกกระท าการท่ีอาจเกิดจากความไม่รู้ ขาดศีลธรรม จริยธรรม หรือ
การกระท าท่ีผดิกฎหมายจากบุคคลหน่ึงบุคคลใด 
                             ๖.๔  พยาบาลมีหนา้ท่ีรับผดิชอบในการตดัสินใจและใหก้ารพยาบาลแก่ผูป่้วยแต่ละ
ราย 
                             ๖.๕  พยาบาลพึงด ารงไวซ่ึ้งสมรรถนะในการปฏิบติัการพยาบาล 
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                             ๖.๖  พยาบาลพึงตดัสินใจดว้ยความรอบคอบถ่ีถว้น ใชข้อ้มูลสมรรถนะและ
คุณสมบติัอ่ืนๆ เป็นหลกัในการขอค าปรึกษาหารือ  ยอมรับในหนา้ท่ีความรับผดิชอบ รวมถึง การ
มอบหมายกิจกรรมการปฏิบติัการพยาบาลใหผู้อ่ื้นปฏิบติั 
                             ๖.๗  พยาบาลพึงมีส่วนร่วมและสนบัสนุนในกิจกรรมการพฒันาความรู้เชิงวชิาชีพ 
                             ๖.๘  พยาบาลพึงมีส่วนร่วมและสนบัสนุนในการพฒันาวชิาชีพและส่งเสริม
มาตรฐานการปฏิบติัการพยาบาล 
                             ๖.๙  พยาบาลพึงมีส่วนร่วมในการท่ีจะก าหนดและด ารงไวซ่ึ้งสถานะภาพของการ
ท างานท่ีจะน าไปสู่การปฏิบติัการพยาบาลท่ีมีคุณภาพสูง 
                             ๖.๑๐  พยาบาลพึงมีส่วนร่วมในการปกป้อง คุม้ครอง สังคม จากการเสนอขอ้มูลท่ี
ผดิ และด ารงไวซ่ึ้งความสามคัคีในวชิาชีพ 
                             ๖.๑๑  พยาบาลพึงร่วมมือและเป็นเครือข่ายกบัสมาชิกดา้นสุขภาพอนามยัและ
บุคคลอ่ืนๆในสังคมเพื่อส่งเสริมชุมชนและสนองตอบความตอ้งการดา้นสุขภาพอนามยัของสังคม
ส าหรับสมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทย ไดก้  าหนดจรรยาบรรณวชิาชีพของสมาคม 

นอกจากนั้นจะตอ้งมีจรรยาบรรณวิชาชีพตามขอ้บงัคบั ก.พ. ว่าดว้ยจรรยาบรรณของ
ขา้ราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๗ ดงัน้ี 

๑.  จรรยาบรรณต่อตนเอง  
                ๑.๑  ต้องพึงเป็นผูมี้ศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น

ขา้ราชการ 
                              ๑.๒  ต้องพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบติัหน้าท่ีราชการด้วยความซ่ือสัตย ์และไม่
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีท่ีวิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพก าหนดไว ้ก็พึงปฏิบติัตามจรรยา
วชิาชีพนั้นดว้ย 
                              ๑.๓  ต้องพึงมีทัศนคติท่ีดี และพฒันาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ ง
เพิ่มพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะ ในการท างานเพื่อให้การปฏิบัติหน้า ท่ีราชการมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

๒.  จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
                               ๒.๑  ตอ้งพึงปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ยความสุจริต เสมอภาคและปราศจากอคติ 
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                              ๒.๒  ตอ้งพึงปฏิบติัหนา้ท่ีราชการอย่างเตม็ก าลงัความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว 
ถูกตอ้ง สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชนข์องทางราชการและประชาชนเป็นส าคญั 
                              ๒.๓  ตอ้งพึงประพฤติตนเป็นผูต้รงต่อเวลา และใชเ้วลาราชการใหเ้ป็นประโยชน์
ต่อทางราชการอยา่งเตม็ท่ี 
                              ๒.๔  ตอ้งพึงดูแลรักษาและใชท้รัพยสิ์นของทางราชการอยา่งประหยดั คุม้ค่า โดย
ระมดัระวงัมิใหเ้สียหายหรือส้ินเปลืองเยีย่งวญิญูชนจะพึงปฏิบติัต่อทรัพยสิ์นของตนเอง 

๓.  จรรยาบรรณต่อผู้บังคบับัญชา ผู้อยู่ใต้บังคบับัญชาและผู้ร่วมงาน 
                              ๓.๑  ตอ้งพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบติังาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือ
กลุ่มงานของตนทั้งในดา้นการใหค้วามคิดเห็น การช่วยท างาน และการแกปั้ญหาร่วมกนั รวมทั้งการ
เสนอแนะในส่ิงท่ีเห็นวา่จะมีประโยชนต่์อการพฒันางานในความรับผดิชอบดว้ย 
                              ๓.๒  ตอ้งพึงดูแลเอาใจใส่ผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา ทั้งในดา้นการปฏิบติังาน ขวญัและ
ก าลงัใจสวสัดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ยู่ใตบ้งัคบับญัชา ตลอดจนปกครองผูอ้ยู่ใต้
บงัคบับญัชาดว้ยหลกัการและเหตุผลท่ีถูกตอ้งตามท านองคลองธรรม 
                              ๓.๓  ตอ้งพึงช่วยเหลือเก้ือกูลกนัในทางท่ีชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
ความสามคัคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผูร่้วมงานในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อประโยชนส่์วนรวม 
                              ๓.๔  ตอ้งพึงปฏิบติัต่อผูร่้วมงานและผูเ้ก่ียวขอ้งด้วยความสุภาพ มีน ้ าใจ  และ
มนุษยสัมพนัธ์อนัดี 
                              ๓.๕  ตอ้งพึงละเวน้จากการน าผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตน 

๔.  จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
                              ๔.๑  ตอ้งพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความเป็นธรรม 
เอ้ือเฟ้ือ มีน ้ าใจ และใชกิ้ริยาวาจาท่ีสุภาพอ่อนโยน เม่ือเห็นว่าเร่ืองใดไม่สามารถปฏิบติัไดห้รือไม่อยู่
ในอ านาจหนา้ท่ีของตนจะตอ้งปฏิบติั ควรช้ีแจงเหตุผลหรือแนะน าใหติ้ดต่อยงัหน่วยงานหรือบุคคล
ซ่ึงตนทราบวา่มีอ านาจหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้น ๆ ต่อไป  
                             ๔.๒  ตอ้งพึงประพฤติตนใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือของบุคคลทัว่ไป 
                             ๔.๓  ตอ้งพึงละเวน้การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงมีมูลค่าเกินปกติวิสัยท่ี
วิญญูชนจะให้กนัโดยเสน่หาจากผูม้าติดต่อราชการ หรือผูซ่ึ้งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบติั
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หน้าท่ีราชการนั้น หากไดรั้บไวแ้ลว้และทราบภายหลงัว่าทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีรับไวมี้
มูลค่าเกินปกติวสิัยกใ็หร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยเร็ว เพื่อด าเนินการตามสมควรแก่กรณี 

 
 
 
 

ส่วนที ่๑ 
กลไกการบังคบัใช้ประมวลจริยธรรม 

ขอ้ ๑๖ ใหป้ลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  มีหนา้ท่ีควบคุมก ากบัการใหมี้การ
ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอยา่งทัว่ถึงและเคร่งครัด โดยมีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

(๑) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกยอ่งขา้ราชการท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี
และติดตามสอดส่องการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 

(๒) สืบสวนหาขอ้เทจ็จริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมน้ี เพื่อรายงานผล 
ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวาไร่   หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งน้ี โดยอาจมีผูร้้องขอ
หรืออาจด าเนินการตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ หรือคณะกรรมการจริยธรรม
มอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองกไ็ด ้
 

(๓) ใหค้วามช่วยเหลือและดูแลขา้ราชการซ่ึงปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ี 
อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลัน่แกลง้หรือถูกใชอ้  านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีท่ีเห็นว่านายก
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวาไร่   หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ใหค้วามคุม้ครองต่อขา้ราชการผู ้
นั้นตามควรอาจยืน่เร่ืองโดยไม่ตอ้งผ่าน  นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  หรือคณะกรรมการ
จริยธรรม ไปยงัผูต้รวจการแผน่ดินกไ็ด ้

(๔) คุม้ครองขา้ราชการซ่ึงปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอยา่งตรงไปตรงมา 
มิใหถู้กกลัน่แกลง้หรือถูกใชอ้  านาจโดยไม่เป็นธรรม การด าเนินการต่อขา้ราชการท่ีอยูร่ะหวา่ง 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคบัใช้ประมวลจริยธรรม 
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ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ี อนัมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกยา้ย เล่ือนขั้น
เงินเดือนตั้งกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จริงหรือวนิยั หรือกระทบต่อสิทธิหนา้ท่ีของขา้ราชการผูน้ั้น จะ
กระท ามิไดเ้วน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว้ 

(๕) ท าหนา้ท่ีฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคก์รปกครอง
ส่วนทอ้งถ่ิน 

(๖) ด าเนินการอ่ืนตามท่ีก าหนดในประมวลจริยธรรมน้ี หรือตามท่ี 
คณะกรรมการจริยธรรมหรือปลดัมอบหมาย ทั้งน้ี โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผูด้  ารง
ต าแหน่งในส านกัปลดั 

ขอ้ ๑๗ ให ้ นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
ข้ึนเพื่อควบคุม ก ากบั ใหมี้การปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ี 

คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบดว้ย 
(๑) ปลดัหรือรองปลดัท่ีไดรั้บมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการจากขา้ราชการซ่ึงด ารงต าแหน่งสายงานผูบ้ริหาร เลือกกนัเองให ้

เหลือสองคน 
(๓) กรรมการ ซ่ึงเป็นขา้ราชการท่ีไม่ไดด้ ารงต าแหน่งสายงานผูบ้ริหาร 

ในองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวาไร่ ท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากขา้ราชการ พนกังานจา้ง และลูกจา้งของ
องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  นั้น จ านวนสองคน 

(๔) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ใหก้รรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกนัเสนอ
ช่ือและคดัเลือกใหเ้หลือสองคน 

ให้หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรม และอาจแต่งตั้งผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความ
เหมาะสมกรรมการจริยธรรมตอ้งไม่เคยถูกลงโทษทางวนิยัมาก่อน 

ขอ้ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
(๑) ควบคุม ก ากบั ส่งเสริมและใหค้  าแนะน าในการใชบ้งัคบัประมวลจริยธรรม

น้ีในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมในองคก์รปกครอง

ส่วนทอ้งถ่ิน ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยหรือมีขอ้ร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ี



๑๕ 

 

                                                                      ประมวลจรยิธรรมองค์การบรหิารสว่นต าบลเขวาไร่ 

มีการอุทธรณ์ การลงโทษผูฝ่้าฝืนตามประมวลจริยธรรมน้ี จะตอ้งไต่สวนขอ้เทจ็จริง และมีค าวินิจฉยั
โดยเร็ว 

 (๓) ใหค้ณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท่ี้คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย 
มีอ านาจหนา้ท่ี ขอใหก้ระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือหา้ง 
หุน้ส่วน บริษทั ช้ีแจงขอ้เทจ็จริง ส่งเอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งผูแ้ทนหรือบุคคลในสังกดั 
มาช้ีแจงหรือใหถ้อ้ยค าเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอบสวน 

(๔) เรียกผูถู้กกล่าวหา หรือขา้ราชการของหน่วยงานน้ีมาช้ีแจง หรือใหถ้อ้ยค า 
หรือใหส่้งเอกสารและหลกัฐานเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอบสวน 

(๕) พิจารณาวนิิจฉยัช้ีขาดปัญหาอนัเกิดจากการใชบ้งัคบัประมวลจริยธรรมน้ี 
ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เม่ือไดว้นิิจฉยัแลว้ใหส่้งค าวนิิจฉยัใหค้ณะกรรมการบริหารงานบุคคล 
ระดบัจงัหวดัโดยพลนั ถา้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดัมิไดว้ินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืน
ภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดัรับเร่ือง ใหค้  า วนิิจฉยัของ 
คณะกรรมการจริยธรรมเป็นท่ีสุด 

(๖) ส่งเร่ืองใหผู้ต้รวจการแผน่ดินพิจารณาวนิิจฉยัในกรณีท่ีเห็นวา่เร่ืองนั้นเป็น 
เร่ืองส าคญัหรือมีผลกระทบในวงกวา้งหลายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(๗) คุม้ครองขา้ราชการซ่ึงปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอยา่งตรงไปตรงมา 
มิใหผู้บ้งัคบับญัชาใชอ้  านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อขา้ราชการผูน้ั้น 
 

 (๘) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมน้ี หรือตามท่ีผูต้รวจการแผน่ดิน 
มอบหมายการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหน้ ากฎหมายวา่ดว้ยวธีิปฏิบติัราชการทาง 
ปกครองมาใชบ้งัคบั 

ส่วนที ่๒ 
ระบบบังคบัใช้ประมวลจริยธรรม 

ขอ้ ๑๙ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจา้หน้าท่ีประพฤติปฏิบติัฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวาไร่   เป็นผูรั้บผดิชอบพิจารณาด าเนินการ 



๑๖ 

 

                                                                      ประมวลจรยิธรรมองค์การบรหิารสว่นต าบลเขวาไร่ 

ขอ้ ๒๐ การด าเนินการตามขอ้ ๑๙ ใหผู้รั้บผดิชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง 
คณะกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกวา่สามคน เป็นผูด้  าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ขอ้ ๒๑ การประพฤติปฏิบติัฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมน้ี จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม 
ร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน  ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ 
ความส าคญัและระดบัต าแหน่ง ตลอดจนหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูฝ่้าฝืน อาย ุประวติั และความ
ประพฤติในอดีต สภาพแวดลอ้มแห่งกรณี ผลร้ายอนัเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอ่ืนอนัควรน ามา
ประกอบการพิจารณา 

ขอ้ ๒๒ หากการด าเนินการสอบสวนตามขอ้ ๒๐ แลว้ ไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่มีการ 
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ใหผู้รั้บผดิชอบพิจารณาด าเนินการตามขอ้ ๑๙ สั่งยติุเร่ือง แต่หากปรากฏ 
ขอ้เท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกบัเป็นความผิดทางวินยั ให้ผูรั้บผิดชอบ
พิจารณาด าเนินการตามขอ้ ๑๙ สั่งลงโทษผูฝ่้าฝืนตามขอ้ ๒๕ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินยั
ใหด้ าเนินการทางวนิยั 

ขอ้ ๒๓ การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝ่้าฝืนตามขอ้ ๑๙ 
ขอ้ ๒๐ และขอ้ ๒๒ ใหน้ าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัวินยั และการ
รักษาวนิยั และการด าเนินการทางวนิยั ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

ขอ้ ๒๔ การสั่งการของผูรั้บผดิชอบด าเนินการตามขอ้ ๒๒ ใหด้ าเนินการตามนั้น 
เวน้แต่จะปรากฏขอ้เทจ็จริงในภายหลงัท่ีอาจท าใหผ้ลของการสั่งการนั้นเปล่ียนแปลงไป 

 
 
 
 

 
ขอ้ ๒๕ การประพฤติปฏิบติัฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมน้ี ในกรณีอนัมิใช่เป็นความผิด

ทางวินยัหรือความผิดทางอาญา ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแกไ้ขหรือด าเนินการท่ี
ถูกตอ้งหรือตกัเตือน หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเขา้สู่ต  าแหน่ง การพน้จาก

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 



๑๗ 

 

                                                                      ประมวลจรยิธรรมองค์การบรหิารสว่นต าบลเขวาไร่ 

ต าแหน่งการเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผู้ฝ่้าฝืนนั้นปรับปรุง
ตนเองหรือไดรั้บการพฒันาแลว้แต่กรณี 

ขอ้ ๒๖ เม่ือมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ้ ๒๒ 
แลว้ ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวาไร่    ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามค าสั่งดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้ 

ขอ้ ๒๗ ผูถู้กลงโทษตามขอ้ ๒๕ สามารถร้องทุกขห์รืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ 
จริยธรรมของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลเขวาไร่  ภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัไดท้ราบการลงโทษผู ้
ถูกลงโทษตามขอ้ ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกขห์รืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบั
จงัหวดั ภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัไดท้ราบการลงโทษ 

ขอ้ ๒๘ เม่ือผลการพิจารณาเป็นท่ีสุดแลว้ ใหร้ายงานผลต่อผูต้รวจการแผน่ดินโดยเร็ว 
 

บทเฉพาะกาล 
ขอ้ ๒๙ จดัใหมี้การประเมินการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ี พร้อมด าเนินการ 

ปรับปรุงแกไ้ขประมวลจริยธรรมใหมี้ความเหมาะสม (ถา้มี) และแจง้ให้คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลระดบัจงัหวดั คณะกรรมการขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นองคก์รกลางการบริหารงานบุคคล 
ส่วนทอ้งถ่ิน และผูต้รวจการแผน่ดินทราบต่อไป 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 


