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ประมวลจริ ย ธรรมของข้ า ราชการนี้จั ด ท าตามเจตนารมณ์ ข องรัฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เป็ น เครื่ องมือ กากับ ความประพฤติของข้าราชการ ที่ ส ร้างความโปร่ง ใส มี
มาตรฐาน ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่า งๆขององค์การบริหารส่วนตาบล
กระแชง เพื่อให้ การดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจ
แก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
4.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหาร
ใช้ อ านาจในขอบเขต สร้ า งระบบความรั บ ผิ ด ชอบของข้ า ราชการต่ อ ตนเอง ต่ อ องค์ ก ร ต่ อ
ผู้บังคับบัญชา
ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลาดับ
5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่
อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
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บททั่วไป
*********************
ข้อ 1 ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลกระแชง
“ข้ า ราชการ” หมายถึ ง พนั ก งานส่ ว นต าบล ข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ข้าราชการส่ ว นท้องถิ่น /สามัญ ข้าราชการครู และบุค ลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ใ น
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจา
องค์การบริหารส่วนตาบลกระแชง
ข้อ 2 ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกระแชง รักษาการตามประมวล
จริยธรรมนี้
หมวด 2
มาตรฐานจริยธรรม
**********************
ส่วนที่ 1
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
สาหรับข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลกระแชง
ข้อ 3 ข้ า ราชการของ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลกระแชงทุ ก คน มี ห น้ า ที่
ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อานวยความ
สะดวกและให้ บ ริ ก ารแก่ป ระชาชนตามหลั กธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่ นในค่านิยมหลั ก 10
ประการ ดังนี้
(1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
(2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(3) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และ
ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
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(6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือก
ปฏิบัติ
(7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง
(8) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(10) การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมือง
ที่ดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบัน
ส่วนที่ 2
จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ 4 ข้าราชการขององค์การบริห ารส่ว นตาบลกระแชงต้องจงรักภัก ดีต่อชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ข้อ 5 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลกระแชงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ 6 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลกระแชงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การเป็นพลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ 7 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลกระแชงต้องไม่ประพฤติตนอันอาจ
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตาแหน่งหน้าที่
ข้อ 8 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลกระแชงต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
กาลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสาเร็จและ
มีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและ
ประชาชน
ข้อ 9 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลกระแชงต้องมุ่งแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
หน่วยงานและประชาชน
ข้อ 10 ข้าราชการขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลกระแชงต้องปฏิบัติห น้าที่ ด้ว ย
ความสุภาพ เรียบร้อยมีอัธยาศัย
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จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทาได้ต่อเมื่อมี
อานาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น
ข้อ 12 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลกระแชงต้องรักษา และเสริมสร้าง
ความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ข้อ 13 ข้าราชการขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลกระแชงต้องไม่ใช้ส ถานะหรือ
ตาแหน่ ง ไปแสวงหาประโยชน์ ที่ มิ ควรได้ ส าหรั บ ตนเองหรือ ผู้ อื่น ไม่ ว่ าจะเป็ น ประโยชน์ ในทาง
ทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้
โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี
ข้อ 14 ข้ า ราชการขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลกระแชงต้ อ งประพฤติ ต นให้
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่
จาเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และไม่นาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
ส่วนที่ 2
จรรยาวิชาชีพ
ข้อ 15 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลกระแชง ผู้ประกอบวิชาชีพที่มี
จรรยาบรรณวิชาชีพกาหนดมาตรฐานความประพฤติไว้เป็นการเฉพาะ ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้
เป็นไปตามมาตรฐานความประพฤติ และวิจารญาณทางศีลธรรมและวิชาชีพนั้น ๆ อย่างเคร่งครัด
หมวด 3
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
**********************
ส่วนที่ 1
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ 16 ให้ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลกระแชง มีหน้าที่ควบคุมกากับการ
ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) ด าเนิ น การเผยแพร่ ปลู ก ฝั ง ส่ ง เสริ ม ยกย่ อ งข้ า ราชการที่ เ ป็ น
แบบอย่างที่ดีและติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
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รายงานผลให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกระแชง หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดย
อาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดาเนินการตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกระแชง หรือคณะกรรมการ
จริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได้
(3) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณี ที่เห็นว่านายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลกระแชง หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตาม
ควร อาจยื่ น เรื่ องโดยไม่ต้ องผ่ า นนายกองค์ การบริห ารส่ ว นต าบลกระแชง หรือคณะกรรมการ
จริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้
(4) คุ้ ม ครองข้ า ราชการซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ อ ย่ า ง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม การดาเนินการต่อข้าราชการที่
อยู่ระหว่าง ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย
เลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น ตั้ ง กรรมการสอบสวนข้ อ เท็ จ จริ ง หรื อ วิ นั ย หรื อ กระทบต่ อ สิ ทธิ หน้ าที่ ของ
ข้าราชการผู้นั้น จะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
(5) ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(6) ด าเนิ น การอื่ น ตามที่ ก าหนดในประมวลจริ ย ธรรมนี้ หรื อ ตามที่
คณะกรรมการจริ ย ธรรมหรือปลั ดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ ดารง
ตาแหน่งในสานักปลัด
ข้อ 17 ให้ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลกระแชง แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ
จริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม กากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย
(1) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(2) กรรมการจากข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเอง
ให้เหลือสองคน
(3) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ดารงตาแหน่งสายงานผู้ บริหารใน
องค์การบริหารส่ วนตาบลกระแชง ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตาบลนั้น จานวนสองคน
(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (1) – (3) ร่วมกัน
เสนอชื่อและคัดเลือกให้เหลือสองคน ให้เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน เป็นเลขานุการ
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คณะกรรมการจริยธรรม และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความ
เหมาะสมกรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน
ข้อ 18 คณะกรรมการจริยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ควบคุม กากั บ ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวล
จริยธรรมนี้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่
มีการอุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคาวินิจฉัย
โดยเร็ว
(3) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย
มีอานาจหน้าที่ ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ
ห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง
ส่งผู้แทนหรือ
บุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้
ถ้อยคา หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(5) พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดปั ญ หาอั น เกิ ด จากการใช้ บั ง คั บ ประมวล
จริ ย ธรรมนี้ ใ นองค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น เมื่อได้ วินิจฉั ยแล้ ว ให้ ส่ งค าวินิจ ฉัยให้ ค ณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉั ย
เป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คา
วินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
(6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้น
เป็นเรื่องสาคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(7) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อย่างตรงไป
ตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(8) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองมาใช้บังคับ
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ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ 19 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝื น
ประมวลจริยธรรม ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกระแชง เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
ข้อ 20 การดาเนิ น การตามข้อ 19 ให้ ผู้ รับผิ ดชอบพิจารณาดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจานวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ข้อ 21 การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ฝ่ า ฝื น ประมวลจริ ย ธรรมนี้ จะถื อ เป็ น การฝ่ า ฝื น
จริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูง
ใจ ความสาคัญและระดับตาแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และ
ความประพฤติ
ในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอัน
ควรนามาประกอบการพิจารณา
ข้อ 22 หากการดาเนินการสอบสวนตามข้อ 20 แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามี
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ 19 สั่งยุติเรื่อง แต่หาก
ปรากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า เป็ น การฝ่ า ฝื น ประมวลจริ ย ธรรม แต่ ไ ม่ ถึ ง กั บ เป็ น ความผิ ด ทางวิ นั ย ให้
ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ 19 สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 25 แต่หากปรากฏว่าเป็น
ความผิดทางวินัยให้ดาเนินการทางวินัย
ข้อ 23 การดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 19
ข้อ 20 และข้อ 22 ให้นาแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่ วไปเกี่ยวกับวินัย และการ
รักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ 24 การสั่งการของผู้รับผิดชอบดาเนินการตามข้อ 22 ให้ดาเนินการตามนั้น
เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทาให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด 4
ขั้นตอนการลงโทษ
*************************
ข้อ 25 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิด
ทางวินัยหรือความผิดทางอาญา ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดาเนินการที่
ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือนาไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตาแหน่ง การพ้นจาก
ตาแหน่ง
การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้
ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
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22 แล้ว ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลกระแชง ดาเนินการให้เป็นไปตามคาสั่งดังกล่าวโดย
ไม่ชักช้า
ข้อ 27 ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 25 สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่ อคณะกรรมการ
จริยธรรมของ องค์การบริหารส่วนตาบลกระแชง ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 18 (2) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ข้อ 28 เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้ รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
โดยเร็ว
บทเฉพาะกาล
*******************
ข้อ 29 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลระดับจังหวัด คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป
*******************************
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