
 

 

 
ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 

เรื่อง  ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๖ 
*********************** 

 

ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถ่ินน้ีจัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม บัญญัติให้รฐัพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อใหห้น่วยงานของรัฐ
ใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานน้ันๆ ซึง่ต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทาง
จริยธรรมดงักล่าว และพระราชบญัญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕ ได้ก าหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพือ่เป็นหลักส าคัญในการจัดท า
ประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ (๑) (๗) แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง 
ถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับ มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แหง่พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถ่ิน ลงวันที่ ๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑก์ารจัดท าประมวลจริยธรรม 
ข้อก าหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๓ มติการประชุม
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน ในการประชุมครัง้ที่ ๑ / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม 
๒๕๖๔  และความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ในคราวประชุมครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ 
กันยายน ๒๕๖๔ เพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและพนักงานส่วนทอ้งถ่ินทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่กันไปกับระเบียบและกฎข้อบงัคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสทิธิภาพ ดังนี้ 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 
 ข้อ ๑  ในประมวลจริยธรรมนี ้
  “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเพ็ด   
  “พนักงานส่วนท้องถ่ิน” หมายถึง  พนักงานส่วนท้องถ่ินตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบญัญัตริะเบียบ
พนักงานส่วนทอ้งถ่ิน รวมถึงพนกังานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  “คณะกรรมการจริยธรรม”หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
  “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโนนเพ็ด   
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  “พนักงานส่วนท้องถ่ิน” หมายถึง  พนักงานส่วนท้องถ่ินตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัตริะเบียบ
พนักงานส่วนทอ้งถ่ิน รวมถึงพนกังานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 ข้อ ๒  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 

 
หมวด ๒  
บทท่ัวไป 

 
  ข้อ ๓  พนักงานส่วนท้องถ่ินขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดทุกคน มหีน้าที่ด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน 
ตามหลกัธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี ้
  (๑)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
  (๒)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  (๓)  การมจีิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 
  (๔)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มผีลประโยชน์ซับซ้อน 
  (๕)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
  (๖)  การใหบ้ริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลอืกปฏิบัติ 
  (๗)  การใหบ้ริการแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบอืนข้อเทจ็จริง 
  (๘)  การมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงานรักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  (๙)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  (๑๐)  การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถ่ินประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพฒันาชุมชนให้น่า
อยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบัรัฐธรรมนญูฉบบัปจัจบุัน 

 
ส่วนท่ี ๒ 

จรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

  ข้อ ๔ พนักงานส่วนท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย ์
  ข้อ ๕ พนักงานส่วนท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษา
ไว้และปฏิบัติตามรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทยทุกประการ 
  ข้อ ๖ พนักงานส่วนท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็น
พลเมืองดเีคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  ข้อ ๗ พนักงานส่วนท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดต้องไมป่ระพฤติตนอันอาจก่อใหเ้กิด
ความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
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  ข้อ ๘ พนักงานส่วนท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง 
ความสามารถด้วยความเสียสละทุ่มเทสติปญัญา ความรู้ความสามารถให้บรรลผุลส าเร็จและมปีระสทิธิภาพตามภาระ 
หน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย เพื่อได้เกิดประโยชน์สงูสุดแกป่ระเทศชาติและประชาชน 

ข้อ ๙ พนักงานส่วนท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดต้องมุ่งแกป้ัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุง่สง่เสรมิความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

  ข้อ ๑๐ พนักงานส่วนท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ
เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
  ข้อ ๑๑ พนักงานส่วนท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดต้องรักษาความลับที่ได้จาก
การปฏิบัติหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ โดยพนักงานส่วนท้องถ่ิน/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจ
หน้าที่และไดร้ับอนญุาตจากผู้บงัคับบัญชา หรอืเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 
  ข้อ ๑๒ พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดต้องรักษา และเสริมสร้าง
ความสามัคคีระหว่างผูร้่วมงานพร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 
  ข้อ ๑๓  พนักงานส่วนท้องถ่ินขององค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ดต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหนง่ไป
แสวงหาประโยชน์ทีม่ิควรได้ส าหรบัตนเองหรือผูอ้ื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพยส์ินหรือไม่ก็ตามตลอดจนไม่รบั
ของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผูร้้องเรียน หรอืบุคคลทีเ่กี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่การใหโ้ยธรรมจรรยาหรอืการใหต้ามประเพณี 
  ข้อ ๑๔  พนักงานส่วนท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ต้องประพฤติตนให้สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดีต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ 
เพื่อนร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
  

หมวดท่ี ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนท่ี ๑ 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
  ข้อ ๑๕  ให้ส านักปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด  มหีน้าที่ควบคุมก ากบัการให้ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงอย่างเครง่ครัด โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
     (๑)  ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องพนักงานส่วนท้องถ่ินที่เป็นแบบอย่างที่ดี และ
ติดตามสอดสอ่งการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
    (๒)  สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้เพื่อรายงานผลให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้   โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการตามที่         
นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายหรือตามที่เห็นเองก็ได้ 
    (๓)  ให้ความช่วยเหลือและดูแลพนักงานส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมามิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบล  

 
 
 
 



-๔- 
 
โนนเพ็ดหรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อพนักงานส่วนท้องถ่ินนั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่  
ต้องผ่านนายกองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 
    (๔)  คุ้มครองพนักงานส่วนท้องถ่ินซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูก
กลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม การด าเนินการต่อพนักงานส่วนท้องถ่ินที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อันมผีลกระทบต่อการแต่งตัง้ โยกย้าย เลื่อนข้ันเงินเดือนตัง้กรรมการสอบข้อเทจ็จริง
หรือวินัย หรือกระทบต่อสทิธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้นจะกระท ามิได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมแล้ว 
    (๕)  ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
    (๖)  ด าเนินการอื่นตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมหรือ
ปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผูด้ ารงต าแหนง่ในส านักงานปลัด 
  ข้อ ๑๖  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพื่อควบคุม 
ก ากับใหม้ีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย 
    (๑)  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 
    (๒)  ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลเป็นกรรมการ 
    (๓)  หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ 
    (๔)  ให้นักทรัพยากรบุคคลเป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสมกรรมการจริยธรรมต้องไมเ่คยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 
  ข้อ ๑๗  คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
    (๑)  ควบคุม ก ากับ ส่งเสริม ให้ค าปรึกษาและให้ค าแนะน า ขับเคลื่อนในการใช้บังคับ
ประมวลจริยธรรมนี้ในองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
    (๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดใน
กรณีที่มีข้อสงสัย หรือมีข้อร้องเรียนว่ามกีารฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มกีารอทุธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ตามประมวลจริยธรรมนีจ้ะต้องไตส่วนข้อเทจ็จริงและมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 
    (๓)  ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าที่ ขอให้
กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ช้ีแจงข้อเท็จจริง ส่ง
เอกสารหรือหลกัฐานทีเ่กี่ยวข้องส่งผู้แทน หรอืบุคคลในสังกดัมาช้ีแจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรือ่งทีส่อบสวน 
    (๔)  เรียกผู้กล่าวหา หรือพนักงานส่วนท้องถ่ินของหน่วยงานนี้มาช้ีแจง หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรือ่งทีส่อบสวน 
    (๕)  พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บงัคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยทันที ถ้ า 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการ
บรหิารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรือ่งให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 

  (๖)  ส่งเรื่องใหผู้้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 
 
 
 



-๕- 
 
 

    (๗)  คุ้มครองพนักงานส่วนท้องถ่ิน ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้
ผู้บังคับบญัชาใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วนท้องถ่ินผู้นั้น 
    (๘)  ด าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมายการประชุม 
คณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บงัคับ 

  (๙) .ติดตามและประเมินผลฯ 
  (๑๐) .รายงานให้นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลทราบ 

 
ส่วนท่ี ๒ 

ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

  ข้อ ๑๘  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีพนักงานส่วนท้องถ่ินประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพด็เป็นผูร้ับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 
  ข้อ ๑๙  ด าเนินการตามข้อ ๑๘  ให้ผู้รับผิดชอบพจิารณาด าเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการจ านวนไม่
น้อยกว่าจ านวน ๓ คน เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
  ข้อ ๒๐  การประพฤติปฏิบัตฝิ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือ 
ไม่ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจความส าคัญและระดับต าแหน่ง
ตลอดจนหน้าที่ความรบัผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีตสภาพแวดล้อมแห่งกรณีผลร้ายอัน
เกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรน ามาประกอบการพจิารณา 
  ข้อ ๒๑  หากการด าเนินการสอบตามข้อ ๑๙ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตาม ข้อ ๑๘ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงเป็นความผิดทางวินัยให้ผูร้ับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตาม ข้อ ๑๘ สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืน ตาม 
ข้อ ๒๔  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย 
  ข้อ ๒๒  การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ๒๑ 
ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรกัษาวินัยและการด าเนินการทางวินัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาบังคับใช้โดยอนุโลม 
  ข้อ ๒๓  การสั่งการของผูร้ับผิดชอบด าเนินการตามข้อ๒๑ ให้ด าเนินการตามนั้นเว้นแต่จะปรากฏ
ข้อเท็จจรงิในภายหลงัที่อาจท าให้ของการสัง่การนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 



 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 

ที่  ๕๔๕ / ๒๕๖๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ 

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

ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถ่ินน้ีจัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม บัญญัติให้รฐัพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อใหห้น่วยงานของรัฐ
ใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานน้ันๆ ซึง่ต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทาง
จริยธรรมดงักล่าว และพระราชบญัญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕ ได้ก าหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพือ่เป็นหลักส าคัญในการจัดท า
ประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ (๑) (๗) แห่งพระราชบญัญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้อง 
ถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบกับ มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แหง่พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒  ประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถ่ิน ลงวันที่ ๕ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑก์ารจัดท าประมวลจริยธรรม 
ข้อก าหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรฐั พ.ศ. ๒๕๖๓ มติการประชุม
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน ในการประชุมครัง้ที่ ๑ / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๓๐ สิงหาคม 
๒๕๖๔  และความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ในคราวประชุมครั้งที่ ๗ / ๒๕๖๔ เมื่อวันที่ ๒๗ 
กันยายน ๒๕๖๔  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ประจ าปงีบประมาณ 
พ.ศ.  ๒๕๖๖ ดังนี ้
  ๑.นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  ประธานคณะท างาน 
  ๒.ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด  คณะท างาน 
  ๓.ผู้อ านวยการกองช่าง    คณะท างาน 
  ๔.ผู้อ านวยการกองส่วนสวัสดกิารสังคม  คณะท างาน 
  ๕.หัวหน้าส านักปลัด    คณะท างาน 
  ๖.ผู้อ านวยการกองการศึกษา   คณะท างาน 
  ๗.นักทรพัยากรบุคคล    เลขานุการ 
  ให้คณะท างานมหีน้าที่ ดังนี ้  

มีอ านาจหน้าท่ี ดังน้ี 
(๑) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า และขับเคลื่อนในการใช้บังคับ 

ประมวลจริยธรรมนี้ในองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 



 

 



 



 

 

 

รายงานการประชุมของคณะท างานสง่เสรมิจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๕ 

วันที่  ๒  เดือน   ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ (เวลา ๑๐.๐๐ น.) 
ณ  หอประชุมอเนกประสงค์องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 

************ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.นายกองค์การบริหรส่วนต าบลโนนเพ็ด   ประธานคณะท างาน 
๒.ปลัดองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด   คณะท างาน 
๓.ผู้อ านวยการกองช่าง     คณะท างาน 
๔.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสงัคม    คณะท างาน 
๕.หัวหน้าส านักปลัด     คณะท างาน 
๖.ผู้อ านวยการกองการศึกษา    คณะท างาน 
๗.นักทรพัยากรบุคคล     เลขานุการ 
 
-ผู้มาประชุมจ านวน ๗ คน 
-ผู้ขาดประชุมจ านวน - คน 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๑๐.๐๐  น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑     เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

-ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๒     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แล้ว 

-ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๓     เรื่อง  ติดตามผลการด าเนินงานจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

-ไม่มี 
 

ระเบียบวาระที่ ๔     เรื่อง  เพื่อทราบ 
    ๔.๑ แต่งตั้งคณะท างานส่งเสริมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโนน 

เพ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
    ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด  ได้มีค าสั่งที่ ๕๔๕/๒๕๖๕  ลง 
    วันที่ ๒ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ า 

 
 
 



-๒- 
 
    องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ประกอบด้วย    
    ๑.นายก อบต.โนนเพ็ด   ประธานคณะท างาน 

   ๒.ปลัด อบต.โนนเพ็ด   คณะท างาน 
   ๓.ผู้อ านวยการกองช่าง   คณะท างาน 
   ๔.ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสงัคม  คณะท างาน 
   ๕.หัวหน้าส านักปลัด   คณะท างาน 
   ๖.ผู้อ านวยการกองการศึกษา  คณะท างาน 
   ๗.นักทรพัยากรบุคคล   เลขานุการ 

มีอ านาจหน้าท่ี ดังน้ี 
    (๑)  ควบคุม ก ากับ ส่งเสริม ให้ค าปรึกษา ให้ค าแนะน า และขับเคลื่อนในการใช้บังคับ
ประมวลจริยธรรมนี้ในองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
    (๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ดใน
กรณีที่มีข้อสงสัย หรือมีข้อร้องเรียนว่ามกีารฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มกีารอทุธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ตามประมวลจริยธรรมนีจ้ะต้องไตส่วนข้อเทจ็จริงและมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 
    (๓)  ให้คณะท างานส่งเสริมจริยธรรมหรือผู้ที่ไดร้ับมอบหมายมีอ านาจหน้าที่ ขอให้กระทรวง กรม 
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ช้ีแจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารหรอื
หลักฐานที่เกี่ยวข้องสง่ผู้แทน หรือบุคคลในสังกัดมาช้ีแจงหรอืให้ถ้อยค าเกี่ยวกบัเรื่องทีส่อบสวน 
    (๔)  เรียกผู้กล่าวหา หรือพนักงานส่วนท้องถ่ินของหน่วยงานนี้มาช้ีแจง หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรือ่งทีส่อบสวน 
    (๕)  พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บงัคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยทันที ถ้ า 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการ
บรหิารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรือ่งให้ค าวินิจฉัยของคณะท างานสง่เสรมิจริยธรรมเป็นทีสุ่ด 

  (๖)  ส่งเรื่องใหผู้้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมี 
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
    (๗)  คุ้มครองพนักงานส่วนท้องถ่ิน ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้
ผู้บังคับบญัชาใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วนท้องถ่ินผู้นั้น 
    (๘)  ด าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย 

  (๙) .ติดตามและประเมินผลฯ 
  (๑๐) .รายงานให้นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลทราบ 
 

จึงน าเสนอคณะกรรมการจริยธรรมฯเพื่อโปรดทราบ   
มติท่ีประชุม   -ที่ประชุมรับทราบ   

 
 
 
 
 



-๓- 
 

 
ระเบียบวาระที่ ๕     เรื่อง  เพื่อพิจารณา 

๕.๑ จัดท าประมวลจรยิธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ 
และประกาศก าหนดแนวทางการประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมพนักงาน 

    ส่วนท้องถิ่น ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
 
ประธานฯ    -ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด ได้จัดท าประมวลจริยธรรมของ 
    พนักงานส่วนทอ้งถ่ิน เป็นประจ าทกุป ีเพื่อให้ข้าราชการและพนักงานจ้างของ 
    องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด ได้ยึดถือและปฏิบัติตามให้เป็นไปแนว 

ทางเดียวกัน เพือ่เป็นการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและ 
พนักงานจ้างของ องค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด อันน าไปสู่การป้องกันการ 
ทุจริตคอรัปช่ัน จงึให้คณะท างานส่งเสริมจริยธรรมฯ ร่วมกันพิจารณา 

    เพื่อเป็นแนวทางในการจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์การบรหิารส่วน 
    ต าบลโนนเพ็ด และเพื่อให้ข้าราชการและพนักงานจ้างได้มีแนวทางในการ 
    ปฏิบัติตาม รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านได้พิจารณาใน 
    เบื้องต้น 
 

จึงน าเสนอคณะกรรมการจริยธรรมฯเพื่อพิจารณา   
 

มติท่ีประชุม   -คณะกรรมการจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนเพ็ด มีมติเห็นชอบ 
    ให้ ด าเนินการดังนี ้
    ๑.จัดท าประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนทอ้งถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๖ 
                                          ๒จัดท าประกาศก าหนดแนวทางการประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมพนกังาน 
       ส่วนท้องถ่ิน ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
    ๓.ประชาสัมพันธ์ใหพ้นักงานส่วนต าบลและพนกังานจ้างทราบโดยทั่วกัน 
    ๔.ด าเนินการตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๖๖ 
    ๕.ด าเนินการตามประกาศก าหนดแนวทางการประพฤติตนตามประมวลจริยธรรม 
       พนักงานส่วนท้องถ่ิน ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 
    ๖.ติดตามและประเมินผล 
    ๗.รายงานผลการติดตามและประเมินผลให้นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลโนนเพ็ด 
       ทราบเพื่อพจิารณาปรับปรงุในปีถัดไป 
    ตามเอกสารที่ได้แจกใหร้่วมกันพจิารณาและให้นางกชกร สมทรัพย์   ต าแหน่ง   
    นักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้จัดท าเอกสารเพือ่เสนอนายกองค์การบริหารส่วนต าบล  
    พิจารณาต่อไป 

 
 
 
 



 



 


