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ประกาศ องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
เรื่อง   มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
…………………………………………….. 

   
  อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้
ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน ได้แก่ 
  ๑. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และ
มีความรับผิดชอบ 
  ๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
  ๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 
  ๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
  ๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 

  องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ขอประกาศให้มาตรฐานทั้ง ๕ ประการดังกล่าวข้างต้น
เป็น “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก”  
 
  ประกาศ  ณ  วันที่    ๑๐  เดือน มกราคม    พ.ศ.  25๖๖ 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  อ าเภอค าเขื่อนแก้ว  จังหวัดยโสธร 
__________________ 

 
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550  มาตรา 279  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 
 1.  เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล อ่าวน้อย เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
  3.  ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 
  4.  ท าให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคั บบัญชา ต่อ
ประชาชน และต่อสังคม ตามล าดับ 
 
  5.  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
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หมวด 1 
บทท่ัวไป 

 
ข้อ 1  ในประมวลจริยธรรมนี้ 

“ ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลลุมพุก 

 
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา  ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึง
พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลลุมพุก 

 
ข้อ 2  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 

 
หมวด 2 

มาตรฐานจริยธรรม 
 

ส่วนที่ 1 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลกั 

ส าหรับข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
 

ข้อ 3  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการ  ดังนี้ 

(1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) การยดึมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(3) การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
(4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์  ทับซ้อน 
(5) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
(6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(8) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
(10) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนา

ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 
 

ส่วนที่ 2 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 
ข้อ 4 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ 
 

ข้อ 5 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

 

ข้อ 6 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี 
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 

ข้อ 7 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความ
เสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 

 

ข้อ 8 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลั ง
ความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

 

ข้อ 9 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

 

ข้อ 10 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย 
มีอัธยาศัย 

 

ข้อ 11 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ 
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ /พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 

 

ข้อ 12 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 
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ข้อ 13 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่
รับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆ อัน
อาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรม จรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

 

ข้อ 14 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  ต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือน
ร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
 

หมวด 3 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ส่วนที่ 1 

กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ข้อ 15 ให้ส านักงานปลัดมีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ทั่วถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 (1) ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตาม
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 

(2) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจ
ด าเนินการตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกหรือ คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่
เห็นเองก็ได ้

(3) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา  มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลลุมพุก หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามสมควร  อาจยื่นเรื่อง
โดยไม่ต้องผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกหรือ คณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน
ก็ได ้

(4) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่น
แกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

(5) ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(6) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรม

หรือปลัดมอบหมาย  ทั้งนี้  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด 
(7) อ่ืนๆตามที่เห็นสมควร 



     - 5 – 
 

ข้อ 16 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพ่ือควบคุม 
ก ากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย 
(1) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(2) กรรมการจากข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน 
(3) กรรมการ  ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การบริหาร

ส่วนต าบลลุมพุก ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล    
ลุมพุกนั้น  จ านวนสองคน 

(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ให้กรรมการตาม(1) –(3) ร่วมกันเสนอชื่อและคัดเลือก
ให้เหลือสองคน 

ให้หัวหน้าส านักงานปลัด เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแต่งตั้ ง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม 

กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 
ข้อ 17 คณะกรรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

 (1) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
กรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การ
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้  จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 

(3) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าที่ 
ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจง
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีสอบสวน 

(4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลัน  ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวัน   นับแต่
วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็น
ที่สุด 

(6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(7) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  มิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

(8) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย      
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้

บังคับ 
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ส่วนที่ 2 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ข้อ 18 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม    

ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุกเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 
ข้อ 19 การด าเนินการตามข้อ 18  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวน

ไม่น้อยกว่าสามคน  เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
ข้อ 20 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ 

ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและระดับ
ต าแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ  ประวัติ  และความประพฤติ ในอดีต  
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจาการฝ่าฝืน และเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 

ข้อ 21 หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ 19  แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ 18 สั่งยุติเรื่อง  แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการ
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ18 
สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 24 แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย 

ข้อ 22 การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ  18 ข้อ 19  และข้อ 
21  ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

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 แล้วให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลลุมพุก ด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

ข้อ 26 ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 24  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 

ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 17 (2) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 

ข้อ 27 เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
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บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ 28 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมด าเนินการปรับปรุงแก้ไข

ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี)  และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป 
     __________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประธานกรรมการ 
ปลัด อบต.ลุมพุก  
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องค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม 
 
 คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดตั้งขึ้นเพ่ือควบคุม  และก ากับให้มี
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  และเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  มีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการจริยธรรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  คณะท างานจัดท าร่างประมวลจริยธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม  และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ขึ้น  รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด ๓  ส่วนที่ ๑  ข้อ ๑๗ และ ๑๘ 
 
แผนผังคณะกรรมการจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 

ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ 

กรรมการ 
หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน 

นักวิชาการเงินและบญัชี 

กรรมการ 
ก านันต าบลลุมพุก 

ประธานสภาอบต.ลุมพุก 

เลขานุการ 
หัวหน้าส านักปลัด 
เจ้าพนักงานธุรการ 
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แผนภาพขั้นตอนการจัดท าประมวลจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะท างานฯ 

คณะท างานฯ 
จัดท าประมวลจริยธรรม 

เสนอ 
ผู้บริหารพิจารณา 

คณะท างานมีหน้าที่ 
๑. จัดท าประมวลจริยธรรม (และ
มาตรการที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ) 
๒.  รับฟังความคิดเห็น / ระดมสมอง
จากข้าราชการ  และลูกจ้าง  
ประชาชน  ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง 
๓.  เสนอประมวลฯต่อผู้บริหาร 
๔.  ผลักดันประมวลฯสู่ความส าเร็จ 

เห็นชอบ เห็นเป็นอย่างอ่ืน 

ลงนามประกาศ/ 
แจ้งทุกคนทราบ  

ติดประกาศ 

 

คณะท างานฯ น ามา
แก้ไขปรับปรุง 

คณะกรรมการข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น  

ช่วยเหลือ  ให้ค าปรึกษา  แนะน า 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
 

มาตรา ๒๗๙ มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น  

มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีกลไกและระบบในการด าเนินงานเพ่ือให้ 
การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแห่งการกระท า  

การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระท า 
ผิดทางวินัย ในกรณีที่ผู้ดารงต าแหน่งทางการเมืองฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรายงานต่อ
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และหากเป็นการกระทาผิดร้ายแรงให้ส่ง
เรื่องให้คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาดาเนินการโดยให้ถือเป็นเหตุที่จะ
ถูกถอดถอนจากต าแหน่งตามมาตรา ๒๗๐  

การพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งบุคคลใด เข้าสู่ต าแหน่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องใน 
การใช้อ านาจรัฐ รวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคลนั้น 
จะต้องเป็นไปตามระบบคุณธรรมและค านึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย  

มาตรา ๒๘๐ เพ่ือประโยชน์ในการดาเนินการตามหมวดนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจ 
หน้าที่เสนอแนะหรือให้ค าแนะนาในการจัดทาหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง 
และส่งเสริมให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐมีจิตสานึกในด้านจริยธรรม 
รวมทั้งมีหน้าที่รายงานการกระท าที่มีการฝุาฝืนประมวลจริยธรรมเพ่ือให้ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับการให้
เป็นไปตามประมวลจริยธรรมดาเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม 

ในกรณีที่การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีลักษณะร้ายแรง หรือมีเหต ุ
อันควรเชื่อได้ว่าการด าเนินการของผู้รับผิดชอบจะไม่เป็นไปด้วยความเป็นธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดินจะไต่
สวนและเปิดเผยผลการไต่สวนต่อสาธารณะก็ได้  

มาตรา ๓๐๔ ให้ดาเนินการจัดท าประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ ให้แล้วเสร็จ ภายใน 
หนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
 

ค่านิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรม 
ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
๒. การมีจิตสานึกที่ด ีซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ  
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
๔. การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  
๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  
 



-๑1- 
ปัจจัยท่ีควรค านึงถึงและนามาประกอบการพิจารณา 

จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
๑. พระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๔๒ คือ  

(๑) คุณธรรม ได้แก่ สุจริต เที่ยงตรง เสียสละ อดทน ฝึกตน มีระเบียบ  
(๒) หลักการทางาน ได้แก่ เพียบพร้อมความรู้กุศโลบาย ขยายสัมพันธ์ประสาน  
(๓) คุณค่า ได้แก่ รับผิดชอบ ทาหน้าที่เพ่ือหน้าที่ให้ส าเร็จทันการณ์ ปฏิบัติงานยึดมั่นใน
ผลประโยชน์ของแผ่นดินและความถูกต้อง เป็นธรรม  

๒. ทศพิธราชธรรม คือ การให้รักษาความประพฤติให้สงบเรียบร้อย เสียสละ ซื่อตรง อ่อนโยน ความเพียร 
ไม่โกรธ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน อดทน การปฏิบัติไม่ให้ผิดจากที่ถูกที่ควร  
๓. ปรัชญาในการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้แก ่ 

(๑) การใช้อ านาจรัฐต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพ  
(๒) บุคคลเสมอกันในกฎหมาย  
(๓) การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลจะกระทามิได้  
(๔) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น  
(๕) บุคคลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลของหน่วยราชการ  
(๖) บุคคลมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่  
(๗) ทางานตามกฎหมายเพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม  
(๘) ส่งเสริม/สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจ การเมือง 
รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ  

๔. วิสัยทัศน์ของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ได้แก่  
(๑) เป็นระบบที่สร้างประโยชน์ให้ประชาชนและประเทศชาติ  
(๒) เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน  
(๓) เป็นระบบที่มีความรับผิดชอบและเป็นที่พ่ึงของประชาชน  
(๔) เป็นระบบที่เข้มแข็ง ทนทานต่ออุปสรรค กล้าหาญต่อสู้เพ่ือคุณธรรม มีเกียรติภูมิ และมีศักดิ์ศรี  
(๕) เป็นระบบที่ทันสมัย ทันโลก ทันการณ์  
(๖) เป็นระบบที่มีวัฒนธรรมที่มุ่งความเป็นเลิศของงาน  

๕ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้แก ่ 
(๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน  
(๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ  
(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ  
(๔) ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น  
(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์  
(๖) ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ  
(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ  
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๖. ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจรรยาข้าราชการตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน  
พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ ค่านิยมท่ีพึงประสงค์สาหรับการยึดถือปฏิบัติในการทางานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
ในปัจจุบัน ๕ ประการ ได้แก่  

(๑) กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง หมายถึง  
- ยึดมั่นในความถูกต้อง ความชอบธรรม  
- เสียสละ  
- ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชพี  
- ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใด  

(๒) ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ หมายถึง  
- ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา  
- แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน  
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อประชาชน ต่อการปฏิบัติงาน ต่อองค์กร และต่อการ
พัฒนา ปรับปรุงระบบราชการ  

(๓) โปร่งใส ตรวจสอบได้ หมายถึง  
- ปรับปรุงกลไกการทางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส  
- ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้  
- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย  

(๔) ไม่เลือกปฏิบัติ หมายถึง  
- บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เน้นความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกต้อง  
- ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง  
- เน้นการทางานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย  

(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง  
- ท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนด เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม  
- ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง  
- เน้นการทางานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย  

๗. หลักธรรมหรือค าสอนตามศาสนาหรือความเชื่อที่มุ่งให้คนประพฤติตนเป็นคนดี  
๘. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ส าหรับการกระท าผิดและไม่ผิดกฎหมาย พฤติกรรมการใช้อ านาจหน้าที่ในทาง
มิชอบหรือผิดท านองคลองธรรมตามทรรศนะของนักวิชาการ เช่น  

๑. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้กระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่กฎหมายระบุไว้ (Nonfeasance)  
๒. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าน้อยกว่าสิ่งที่กฎหมายระบุไว้หรือกระท าการที่ก่อให้เกิด
ความบกพร่อง สูญเสีย หรือเสียหายแก่ทางราชการ (Malfeasance)  
๓. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการในสิ่งที่ท าเกินขอบเขตอ านาจหน้าที่กฎหมายระบุไว้ 
(Overfeasance)  
๔. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย แต่ใช้วิธีการที่ผิด
กฎหมาย (Misfeasance)  
๕. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการที่อาจจะไม่ผิดกฎหมาย แต่ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
หรือเป็นที่รู้จักกันในอีกนัยหนึ่งว่า Conflict of interest /Gray area  
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๙. ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๗  
จรรยาบรรณต่อตนเอง  

ข้อ ๑ ข้าราชการพลเรือนพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น
ข้าราชการ  
ข้อ ๒ ข้าราชการพลเรือนพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์และ ไม่
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพก าหนดไว้ก็พึงปฏิบัติตาม จรรยา
วิชาชีพนั้นด้วย  
ข้อ ๓ ข้าราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้ง
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการทางานเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน  
ข้อ ๔ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศ จากอคต ิ 
ข้อ ๕ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกาลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว 
ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ และประชาชน เป็นส าคัญ  
ข้อ ๖ ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อ
ทางราชการอย่างเต็มที่  
ข้อ ๗ ข้าราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า โดย
ระมัดระวังมิให้เสียหาย หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง  

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน  
ข้อ ๘ ข้าราชการพลเรือนพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่ม
งานของตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทางาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการ
เสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย  
ข้อ ๙ ข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการ
ปฏิบัติงาน ขวัญก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตลอดจน
ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม  
ข้อ ๑๐ ข้าราชการพลเรือนพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม  
ข้อ ๑๑ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ  มีน้าใจ 
และมนุษยสัมพันธ์อันดี  
ข้อ ๑๒ ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นจากการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน  

จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม  
ข้อ ๑๓ ข้าราชการพลเรือนพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความเป็นธรรม 
เอ้ือเฟ้ือ มีน้าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่
อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนเองจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนาให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือ
บุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป  
ข้อ ๑๔ ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป  
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ข้อ ๑๕ ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่
วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ  หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการนั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่รับไว้  มี
มูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็วเพ่ือด าเนินการตามสมควรแก่กรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
    ที ่๐๒๕  /25๖๖ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะท างานจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

…………………………….. 

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มีสาระส าคัญประการหนึ่งที่
มุ่งแก้ไขปัญหาการผูกขาดอ านาจรัฐและการใช้อ านาจอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งการด าเนินการทางการเมืองที่
ขาดความโปร่งใส ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม  และระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจหน้าที่ล้มเหลว  จึงมี
บทบัญญัติที่มุ่งเน้นการท าให้บ้านเมืองมีความโปร่งใส  มีคุณธรรมและจริยธรรม  โดยก าหนดในหมวด  ๑๓  
จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ   

  หมวด ๑๓ มาตรา ๒๗๙  เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยมีกลไกและระบบคือ ให้มีการจัดท าประมวลจริยธรรมเพ่ือเป็นมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทและเพ่ือให้
การบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ
ประเภทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งก าหนดโทษของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมให้ถือเป็นการกระท าผิดทางวินัย  และในมาตรา ๒๘๐  ได้ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจ
หน้าที่เสนอแนะหรือให้ค าแนะน าในการจัดท าหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรม   

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๗๙  องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   จึงขอแต่งตั้งคณะท างานจัดท าประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   ดังนี้ 
  1.  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก    ประธานฯ 
  2.  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก   รองประธานฯ 
  3.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก    คณะท างาน 
  4.  ผู้อ านวยการกองคลัง      คณะท างาน 
  5.  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ     คณะท างาน 
  7.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     คณะท างาน 
  8.  นักวิชาการเงินและบัญชี      คณะท างาน 
  9.  นายวิจิตร   ราชรินทร์ (ก านันต าบลลุมพุก)   คณะท างาน 
  10. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘      คณะท างาน 

11.หัวหน้าส านักปลัด      เลขานุการ 
  12. นางวัชรา   พุทธเสน (นักจัดการงานทั่วไป)           เลขานุการ 
   
          /มีหน้าที่... 
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มีหน้าที ่
  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ร่วมจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ  
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  จัดท าประกาศและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมใน
การจัดท า ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมปฏิบัติ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เอาใจใส่ 
อย่าให้เกิดความเสียหายได้  หากมีปัญหาให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก ทันที  
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 

   สั่ง   ณ   วันที่   ๔   เดือน มกราคม  พ.ศ.   ๒๕๖๖ 
 

 

         
   (นายบัญชา   ชารีแก้ว) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 
ที่   ๐๒๖ / 25๖๖ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการ  พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า 
องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

………………………………………………………… 
  ด้วยรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙  บัญญตัิให้มีประมวล
จริยธรรมเพื่อก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหนา้ที่ของรัฐแต่ละ
ประเภท  โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง
แห่งการกระท า  ทั้งนี้การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย  

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๗๙   องค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วน
ต าบลลุมพุก  ดังนี้ 
  1.  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก    ประธานฯ 
  2.  ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
  3.  ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ     กรรมการ 
  4.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     กรรมการ 
  5.  นักวิชาการเงินและบัญชี     กรรมการ 
  6.  นายวิจิตร   ราชรินทร์ (ก านันต าบลลุมพุก)   กรรมการ 
  7.  นายสมศักดิ์  สุขแสน (ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๘)   กรรมการ 
  8.  หัวหน้าส านักปลัด      เลขานุการ 
  9. นักจัดการงานทั่วไป                  ผู้ชว่ยเลขานุการ 
 

  คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจดังต่อไปนี้ 
   (๑) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการ
อุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 

 (๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมี 
อ านาจหน้าที่ ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน 
บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้
ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค า  
หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
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   (๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัดโดยพลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม
เป็นที่สุด 
   (๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็น
เรื่องส าคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
   (๘) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดิน
มอบหมาย 
    
  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
      สั่ง  ณ  วันที่  4    เดือน มกราคม  พ.ศ.  25๖๖ 
 
 
 

      (ลงชื่อ)           
                     (นายบัญชา    ชารีแก้ว) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลลุมพุก 

 
 
 

 
 


