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ของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด 

อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 
 
 
 
 



  
คำนำ 

 
 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  มีสาระสำคัญประการหนึ่ง ที่มุ่งแก้ไขปัญหา
การผูกขาดอำนาจรัฐและการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม  รวมทั้งการดำเนินการทางการเมืองที่ขาดความโปร่งใส ไม่มี
คุณธรรม  จริยธรรม  และระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจที่ล้มเหลว  จึงมีบทบัญญัติที่มุ่งเน้นการทำให้บ้านเมืองมี
ความโปร่งใส  มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยกำหนด ในหมวด ๑๓  จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่ งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  หมวด ๑๓  มาตรา ๒๗๙  เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่ง ทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีกลไกและระบบคือ ให้มีการจัดทำประมวลจริยธรรมเพื่อเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรง
ตำแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท  และเพื่อให้การบังคับใช้มาตรการทาง
จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้ง กำหนดโทษของการฝ่าฝืนหรือ         ไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือเป็นการกระทำความผิดทาง
วินัย   
   คณะกรรมการฯจึงได้จัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖ ๕ ขึ้น  
เพื่อให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้ยึดถือเป็นแนวทางในการ
จัดทำประมวลจริยธรรมฯ ต่อไป 
 
 
 
            สำนักปลัด 
         องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๕ 
องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด อำเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา 

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

  ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถ่ินน้ีจัดทำตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณา 
จักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
  ๑. เป็นเครื่องมือกำกบัความประพฤติของพนกังานส่วนท้องถ่ิน ที่สร้างความโปรง่ใสมมีาตรการในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  ๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบรหิารส่วนตำบลโนนเพ็ดเพื่อให้การดำเนินงานเป็น ไป
ตามหลกัคุณธรรม จริยธรรมมปีระสทิธิภาพและประสิทธิผล 
  ๓. ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพื่อความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแกผู่้รบับริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
  ๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานส่วนท้องถ่ินในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อำนาจขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของพนักงานส่วนท้องถ่ินต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อ
ประชาชน และต่อสังคมตามลำดับ 
  ๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึนรวมทั้ง
เสริมสร้างความโปรง่ใสในการปฏิบัติงาน 

  ทั้งนี้  รวมถึงเพือ่ใช้เป็นค่านิยมร่วมสำหรบัองค์กรและพนักงานส่วนท้องถ่ินทกุคน พึงยึดถือเปน็
แนวทางปฏิบัติควบคู่กันไปกบัระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมปีระสทิธิภาพ ดังนี้ 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 
 ข้อ ๑  ในประมวลจริยธรรมนี ้
  “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วน
ตำบลโนนเพ็ด   
  “พนักงานส่วนท้องถ่ิน” หมายถึง  พนักงานส่วนท้องถ่ินตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบญัญัตริะเบียบ
พนักงานส่วนทอ้งถ่ิน รวมถึงพนกังานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  “คณะกรรมการจริยธรรม”หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบรหิารส่วนตำบลโนนเพ็ด 
 ข้อ ๒  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 

- 
 



-๒- 
 

หมวด ๒  
บทท่ัวไป 

 
  ข้อ ๓  พนักงานส่วนท้องถ่ินขององค์การบรหิารส่วนตำบลโนนเพ็ดทุกคน มหีน้าที่ดำเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวกและให้บริการแกป่ระชาชน 
ตามหลกัธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี ้
  (๑)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
  (๒)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  (๓)  การมจีิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 
  (๔)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มผีลประโยชน์ซับซ้อน 
  (๕)  การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
  (๖)  การใหบ้ริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลอืกปฏิบัติ 
  (๗)  การใหบ้ริการแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบอืนข้อเทจ็จริง 
  (๘)  การมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงานรักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  (๙)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  (๑๐)  การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถ่ินประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพฒันาชุมชนให้น่า
อยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบัรัฐธรรมนญูฉบบัปจัจบุัน 

 
ส่วนท่ี ๒ 

จรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

  ข้อ ๔ พนักงานส่วนท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย ์
  ข้อ ๕ พนักงานส่วนท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษา
ไว้และปฏิบัติตามรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทยทุกประการ 
  ข้อ ๖ พนักงานส่วนท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็น
พลเมืองดเีคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  ข้อ ๗ พนักงานส่วนท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดต้องไมป่ระพฤติตนอันอาจก่อ ให้
เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตำแหนง่หน้าที ่
  ข้อ ๘ พนักงานส่วนท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง 
ความสามารถด้วยความเสียสละทุ่มเทสติปญัญา ความรู้ความสามารถให้บรรลผุลสำเร็จและมปีระสทิธิภาพตามภาระ 
หน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย เพื่อได้เกิดประโยชน์สงูสุดแกป่ระเทศชาติและประชาชน 
 



-๓- 
 

ข้อ ๙ พนักงานส่วนท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดต้องมุ่งแกป้ัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุง่สง่เสรมิความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

  ข้อ ๑๐ พนักงานส่วนท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ
เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
  ข้อ ๑๑ พนักงานส่วนท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดต้องรักษาความลับที่ได้จาก
การปฏิบัติหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ โดยพนักงานส่วนท้องถ่ิน/พนักงานจะกระทำได้ต่อเมื่ อมีอำนาจ
หน้าที่และไดร้ับอนญุาตจากผู้บงัคับบัญชา หรอืเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น 
  ข้อ ๑๒ พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดต้องรักษา และเสริมสร้าง
ความสามัคคีระหว่างผูร้่วมงานพร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 
  ข้อ ๑๓  พนักงานส่วนท้องถ่ินขององค์การบรหิารส่วนตำบลโนนเพ็ดต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหนง่ไป
แสวงหาประโยชน์ทีม่ิควรได้สำหรบัตนเองหรือผูอ้ื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพยส์ินหรือไม่ก็ตามตลอดจนไม่รบั
ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผูร้้องเรียน หรอืบุคคลทีเ่กี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่การใหโ้ยธรรมจรรยาหรอืการใหต้ามประเพณี 
  ข้อ ๑๔  พนักงานส่วนท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ต้องประพฤติตนให้สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดีต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของ 
เพื่อนร่วมงาน และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
  

หมวดท่ี ๓ 
กลไกและระบบบังคบัใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนท่ี ๑ 
กลไกการบังคบัใช้ประมวลจรยิธรรม 

 
  ข้อ ๑๕  ให้สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพด็  มีหน้าที่ควบคุมกำกับการใหป้ฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงอย่างเครง่ครัด โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
     (๑)  ดำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องพนักงานส่วนท้องถ่ินที่เป็นแบบอย่างที่ดี และ
ติดตามสอดสอ่งการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสมำ่เสมอ 
    (๒)  สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้เพื่อรายงานผลให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้   โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดำเนินการตามที่         
นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายหรือตามที่เห็นเองก็ได้ 
    (๓)  ให้ความช่วยเหลือและดูแลพนักงานส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมามิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
โนนเพ็ดหรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อพนักงานส่วนท้องถ่ินนั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่ 
ต้องผ่านนายกองค์การบรหิารส่วนตำบลโนนเพ็ด หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 
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    (๔)  คุ้มครองพนักงานส่วนท้องถ่ินซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูก
กลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม การดำเนินการต่อพนักงานส่วนท้องถ่ินที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อันมผีลกระทบต่อการแต่งตัง้ โยกย้าย เลื่อนข้ันเงินเดือนตัง้กรรมการสอบข้อเทจ็จริง
หรือวินัย หรือกระทบต่อสทิธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้นจะกระทำมิได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมแล้ว 
    (๕)  ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด 
    (๖)  ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมหรือ
ปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผูด้ำรงตำแหนง่ในสำนักงานปลัด 
  ข้อ ๑๖  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพื่อควบคุม 
กำกับใหม้ีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย 
    (๑)  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้ที่ได้รบัมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 
    (๒)  ปลัดองค์การบรหิารส่วนตำบลเป็นกรรมการ 
    (๓)  หัวหน้าส่วนราชการเป็นกรรมการ 
    (๔)  ให้นักทรัพยากรบุคคลเป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสมกรรมการจริยธรรมต้องไมเ่คยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 
  ข้อ ๑๗  คณะกรรมการจริยธรรมมีอำนาจหน้าที่ ดังนี ้
    (๑)  ควบคุม กำกับ ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์การ
บรหิารส่วนตำบลโนนเพ็ด 
    (๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดใน
กรณีที่มีข้อสงสัย หรือมีข้อร้องเรียนว่ามกีารฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มกีารอทุธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ตามประมวลจริยธรรมนีจ้ะต้องไตส่วนข้อเทจ็จริงและมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว 
    (๓)  ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอำนาจหน้าที่ ขอให้
กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ช้ีแจงข้อเท็จจริง ส่ง
เอกสารหรือหลกัฐานทีเ่กี่ยวข้องส่งผู้แทน หรอืบุคคลในสังกดัมาช้ีแจงหรือให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรือ่งทีส่อบสวน 
    (๔)  เรียกผู้กล่าวหา หรือพนักงานส่วนท้องถ่ินของหน่วยงานนี้มาช้ีแจง หรือให้ถ้อยคำหรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรือ่งทีส่อบสวน 
    (๕)  พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บงัคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคำวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังห วัดโดยทันที ถ้า 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการ
บรหิารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรือ่งให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 

  (๖)  ส่งเรื่องใหผู้้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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    (๗)  คุ้มครองพนักงานส่วนท้องถ่ิน ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้
ผู้บังคับบญัชาใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วนท้องถ่ินผู้นั้น 
    (๘)  ดำเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมายการประชุม 
คณะกรรมการจริยธรรมให้นำกฎหมายว่าด้วยปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บงัคับ 

 
ส่วนท่ี ๒ 

ระบบบังคบัใช้ประมวลจรยิธรรม 
 

  ข้อ ๑๘  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีพนักงานส่วนท้องถ่ินประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพด็เป็นผูร้ับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ 
  ข้อ ๑๙  ดำเนินการตามข้อ ๑๘  ให้ผู้รับผิดชอบพจิารณาดำเนินการแต่งตัง้คณะกรรมการจำนวนไม่
น้อยกว่าจำนวน ๓ คน เป็นผู้ดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
  ข้อ ๒๐  การประพฤติปฏิบัตฝิ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือ 
ไม่ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจความสำคัญและระดับตำแหน่ง
ตลอดจนหน้าที่ความรบัผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีตสภาพแวดล้อมแห่งกรณีผลร้ายอัน
เกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรนำมาประกอบการพจิารณา 
  ข้อ ๒๑  หากการดำเนินการสอบตามข้อ ๑๙ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตาม ข้อ ๑๘ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงเป็นความผิดทางวินัยให้ผูร้ับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตาม ข้อ ๑๘ สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืน ตาม 
ข้อ ๒๔  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดำเนินการทางวินัย 
  ข้อ ๒๒  การดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ๑๘ ข้อ๑๙ และข้อ๒๑ 
ให้นำแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรกัษาวินัยและการดำเนินการทางวินัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาบังคับใช้โดยอนุโลม 
  ข้อ ๒๓  การสั่งการของผูร้ับผิดชอบดำเนินการตามข้อ ๒๑ ให้ดำเนินการตามนั้นเว้นแต่จะปรากฏ
ข้อเท็จจรงิในภายหลงัที่อาจทำให้ของการสัง่การนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
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หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
  ข้อ ๒๔  การประพฤติปฏิบัตฝิ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันไม่ใช่เป้นความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา ให้ดำเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดำเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือนหรือ
ดำเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือนำไปประกอบพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตำแหน่งการพ้นจากตำแหน่ง 
การเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือการพจิารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผู้้ฝ่าฝืนน้ันปรับปรงุตนเองหรือผู้ไดร้ับการ
พัฒนาแล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๒๕  เมื่อมีการดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และเมื่อมีการสั่งการลงโทษ ตาม ข้อ ๒๑  
แล้วให้องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดดำเนินการใหเ้ป็นไปตามคำสั่งดงักล่าวโดยไม่ชักช้า 
  ข้อ ๒๖  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ๒๔ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ
องค์การบรหิารส่วนตำบลโนนเพ็ดภายในสามสบิวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๗(๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารบุคคลระดับ
จังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
  ข้อ ๒๗  เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้วให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว  
 
 

บทเฉพาะกาล 
 

  ข้อ ๒๘  จัดให้การประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดำเนินการปรบัปรุงแก้ไข
ประมวลผลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม  (ถ้ามี)  และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการพนกังานส่วนท้องถ่ิน ซึง่เป็นองค์กรกลางการบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบ
ต่อไป 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 

  
 
 
 
 



 



 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด 

ที่  ๑๖ / ๒๕๖๕ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ  ๒๕๖๕ 

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

อาศัยความตามความในมาตรา ๒๗๙ แห่งรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๕๐ ประกอบ 
กับพระราชบญัญัตริะเบียบบรหิารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.๒๕๔๒ พระราชบญัญัติบรหิารจัดการบ้านเมอืงที่ดี พ.ศ.
๒๕๔๖ และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตำบลจงัหวัดนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการ
บรหิารงานบุคคลขององค์การบริหารสวนตำบล ลงวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๔๕ เพื่อเสริมสร้างจิตสำนึกและเป็นเครื่อง
กำกับความประพฤติในการปฏิบัตหิน้าที่ของพนกังานส่วนตำบลและพนักงานจ้างในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ
ประชาชนให้มปีระสิทธิภาพและเป็นไปในแนวทางเดียวกันและใช้ในการดำรงชีวิตประจำวัน จึงแตง่ตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมประจำองค์การบรหิารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปงีบประมาณ  ๒๕๖๕ ดังนี ้
  ๑.นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด  ประธานกรรมการ 
  ๒.รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด กรรมการ 
  ๓.ผู้อำนวยการกองช่าง    กรรมการ 
  ๔.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสงัคม   กรรมการ 
  ๕.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม กรรมการ 
  ๖.หัวหน้าสำนักปลัด    กรรมการ 
  ๗.นักทรพัยากรบุคคล    กรรมการ/เลขานุการ 
  ให้คณะทำงานมหีน้าที่ ดังนี ้  

มีอำนาจหนา้ท่ี ดังนี ้
    (๑)  ควบคุม กำกับ ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์การ
บรหิารส่วนตำบลโนนเพ็ด 
    (๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดใน
กรณีที่มีข้อสงสัย หรือมีข้อร้องเรียนว่ามกีารฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มกีารอทุธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ตามประมวลจริยธรรมนีจ้ะต้องไตส่วนข้อเทจ็จริงและมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว 
    (๓)  ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอำนาจหน้าที่ ขอให้
กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ช้ีแจงข้อเท็จจริง ส่ง
เอกสารหรือหลกัฐานทีเ่กี่ยวข้องส่งผู้แทน หรอืบุคคลในสังกดัมาช้ีแจงหรือให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรือ่งทีส่อบสวน 
    (๔)  เรียกผู้กล่าวหา หรือพนักงานส่วนท้องถ่ินของหน่วยงานนี้มาช้ีแจง หรือให้ถ้อยคำหรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรือ่งทีส่อบสวน 



 



 
รายงานการประชุมของคณะกรรมการจรยิธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด 

ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๖๕ 
วันท่ี  ๑๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓ (เวลา ๐๙.๓๐ น.) 

ณ  หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด 
****************** 

 
ลำดับท่ี ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

๑ 
๒ 
๓ 
๔ 
๕ 
๖ 
๗ 
 

นายสุบิน บญุรุ้ง 
นางสาวแสงเดือน เพ็ชร์ราม 
นายเสกศึก สำราญสุข 
นายปฐวี ปัตตาเทศา 
นางสุกญัญา อ้วนสา 
นายปฏิวัติ สมทรัพย ์
นางกชกร สมทรัพย ์

ประธานกรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 
กรรมการ 

กรรมการ/เลขานุการ 

สุบิน บญุรุง้ 
แสงเดือน เพ็ชรร์าม 
เสกศึก สำราญสุข 
ปฐวี ปัตตาเทศา 
สุกัญญา อ้วนสา 
ปฏิวัติ สมทรัพย ์
กชกร สมทรัพย ์

 

-ผูม้าประชุมจำนวน ๗ คน 
-ผู้ขาดประชุมจำนวน - คน 
 
 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

รายงานการประชุมของคณะกรรมการจรยิธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด 
ครั้งท่ี ๑ / ๒๕๖๕ 

วันท่ี  ๑๗  เดือน  มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๕ (เวลา ๐๙.๓๐ น.) 
ณ  หอประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด 

************ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 
๑.นายสุบิน บญุรุง้   ประธานกรรมการ 
๒.นางสาวแสงเดือน เพ็ชร์ราม  กรรมการ 
๓.นายเสกศึก สำราญสุข   กรรมการ 
๔.นายปฐวี ปัตตาเทศา   กรรมการ 
๕.นางสุกญัญา อ้วนสา   กรรมการ 
๖.นายปฏิวัติ สมทรพัย ์   กรรมการ 
๗.นากชกร สมทรพัย ์   กรรมการ/เลขานุการ 
 
-ผูม้าประชุมจำนวน ๗ คน 
-ผู้ขาดประชุมจำนวน - คน 
 
เริ่มประชุมเวลา  ๐๙.๐๐  น. 
 
ระเบียบวาระที่ ๑     เรื่อง  ประธานแจ้งให้ทีป่ระชุมทราบ 

-ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระที่ ๒     เรื่อง  รับรองรายงานการประชุมครัง้ที่แล้ว 

-ไม่ม ี
 
ระเบียบวาระที่ ๓     เรื่อง  ติดตามผลการดำเนินงานจากการประชุมครั้งที่แล้ว 

-ไม่ม ี
 

ระเบียบวาระที่ ๔     เรื่อง  เพื่อทราบ 
    ๔.๑ แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลโนน 

เพ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ 
    ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด  ได้มีคำสั่งที่ ๑๖/๒๕๖๕  ลง 
    วันที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๕  เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการะจริยธรรมประจำ 
    องค์การบรหิารส่วนตำบลโนนเพ็ด ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ ประกอบด้วย 



-๒- 
 
    ๑.นายก อบต.โนนเพ็ด    ประธานกรรมการ 

   ๒.รองปลัด อบต.โนนเพ็ด     กรรมการ 
   ๓.ผู้อำนวยการกองช่าง    กรรมการ 
   ๔.ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสงัคม   กรรมการ 
   ๕.ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  กรรมการ 
   ๖.หัวหน้าสำนักปลัด    กรรมการ 
   ๗.นักทรพัยากรบุคคล    กรรมการ/เลขานุการ 

มีอำนาจหนา้ท่ี ดังนี ้
    (๑)  ควบคุม กำกับ ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์การ
บรหิารส่วนตำบลโนนเพ็ด 
    (๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ดใน
กรณีที่มีข้อสงสัย หรือมีข้อร้องเรียนว่ามกีารฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มกีารอทุธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ตามประมวลจริยธรรมนีจ้ะต้องไตส่วนข้อเทจ็จริงและมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว 
    (๓)  ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอำนาจหน้าที่ ขอให้
กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ช้ีแจงข้อเท็จจริง ส่ง
เอกสารหรือหลกัฐานทีเ่กี่ยวข้องส่งผู้แทน หรอืบุคคลในสังกดัมาช้ีแจงหรือให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรือ่งทีส่อบสวน 
    (๔)  เรียกผู้กล่าวหา หรือพนักงานส่วนท้องถ่ินของหน่วยงานนี้มาช้ีแจง หรือให้ถ้อยคำหรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรือ่งทีส่อบสวน 
    (๕)  พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บงัคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคำวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยทันที ถ้ า 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการ
บรหิารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรือ่งให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 

  (๖)  ส่งเรื่องใหผู้้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

    (๗)  คุ้มครองพนักงานส่วนท้องถ่ิน ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้
ผู้บังคับบญัชาใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วนท้องถ่ินผู้นั้น 
    (๘)  ดำเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมายการประชุม 
คณะกรรมการจริยธรรมให้นำกฎหมายว่าด้วยปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บงัคับ 

  (๙) .รายงานให้นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลทราบ 
 

จึงนำเสนอคณะกรรมการจริยธรรมฯเพื่อโปรดทราบ   
 
มติท่ีประชุม   -ที่ประชุมรับทราบ   



-๓- 
 

ระเบียบวาระที่ ๕     เรื่อง  เพื่อพิจารณา 
    ๕.๑ จัดทำประมวลจรยิธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ 
ประธานฯ    -ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลโนนเพ็ด ได้จัดทำประมวลจริยธรรมของ 
    พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบรหิารส่วนตำบลโนนเพ็ด  
    เป็นประจำทุกปี เพื่อให้ข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน 
    ตำบลโนนเพ็ด ได้ยึดถือและปฏิบัติตามให้เป็นไปแนวทางเดยีวกัน เพื่อเป็น 
    การเสรมิสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพนกังานจ้างของ 
    องค์การบรหิารส่วนตำบลโนนเพ็ด  จึงให้คณะกรรมการฯร่วมกันพิจารณา 
    เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์การบรหิารส่วน 
    ตำบลโนนเพ็ด และเพื่อให้ข้าราชการและพนักงานจ้างได้มีแนวทางในการ 
    ปฏิบัติตาม รายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านได้พิจารณาใน 
    เบื้องต้น 
 

จึงนำเสนอคณะกรรมการจริยธรรมฯเพื่อพิจารณา   
 

มติท่ีประชุม   -คณะกรรมการจริยธรรมฯ มีมตเิห็นชอบให ้ดำเนินการดังนี ้
    ๑.จัดทำประกาศประมวลจริยธรรมพนกังานส่วนท้องถ่ิน 
    ๒.จัดทำประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
    ๓.ประชาสัมพันธ์ใหพ้นักงานส่วนตำบลและพนกังานจ้างทราบโดยทั่วกัน 
    ๔.รายงานนายกองค์การบรหิารส่วนตำบลโนนเพ็ดทราบ 
    ตามเอกสารที่ได้แจกใหร้่วมกันพจิารณาและให้นางกชกร สมทรัพย์   ตำแหน่ง   
    นักทรัพยากรบุคคล เป็นผู้จัดทำเอกสารเพือ่เสนอนายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
    พิจารณาต่อไป 
    โดยกำหนดตัวชี้วัดผลความสำเรจ็คือ 
    ๑.พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างต้องเข้ารับการอบรมด้าน 
    คุณธรรมและจริยธรรม อย่างน้อย ปลีะ  ๑  ครั้งต่อคน 
    ๒.พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างต้องไม่ไดร้ับการรอ้งเรียนว่าบกพร่อง 
    ต่อหน้าที่และด้านจริยธรรมและคุณธรรม คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ร้อยละ๙๐ ข้ึนไป 
    ๓.การบริการประชาชนต้องเป็นไปด้วยความซ้อสัตย์ สุจริต โปรง่ใส ตรวจสอบได้ 
      บริการด้วยรอยยิม้ โดยประเมินจากความพึง่พอใจของประชาชนผู้มารับบรกิาร 
ระเบียบวาระที่ ๖     เรื่อง อื่นๆ 

-ไม่ม ี
*************************** 


