ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
***********************
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม กำหนดให้ “รัฐพึง
จัดให้มีมาตราทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว” การกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้ าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภท โดยมีกลไกและระบบในการ
บังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ ทั้งนี้ การฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็น การกระทำผิดทางวินัย
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรั ฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76
วรรคสาม องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย จึงได้จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตำบล
งิ้วราย เพื่อเป็นเครื่องกำกับ ความประพฤติของพนักงานส่วนตำบลในสังกัดตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน มกราคม พ.ศ.2565
(ลงชื่อ)
(นายสุรพล วัฒนกุลวิวัฒน์)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย

ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
*********************
โคยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕60 มาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐ
พึงจัดให้มีมาตราทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรม สำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ.2562 มาตรา 5 ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่าง
มีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ
เจ้าหน้าที่ของรัฐมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและ
ประเทศชาติ มีความเป็นกลางทางการเมือง อำนวยความสะควก และให้บริการแก่ประชาชนธรรมาภิบาล โดย
จะต้องยึดมั่นในค่นิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 9
ประการ ของสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และตามที่ประธานคณะมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
(สำนักงาน ก.ถ.) รวมเป็น ๑0 ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
(๕) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(๑๐) การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่คคู่ ุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอคคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ตามความในมาตรา ๒๗๘ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕0 ประกอบค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมสำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ตามที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน และประธานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลวนท้องถิ่น (สำนักงาน ก.ถ.) กำหนด ประกอบกับคณะกรรมการจัดทำ
ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย มีมติเห็นชอบให้ดำเนินการจัดทำประมวล
จริยธรรมเจ้าหน้าที่ขององค์การตำบลงิ้วราย จึงกำหนดมาตรฐานทางจริบธรรมขึ้นเป็นประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่
ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนึกในหน้าที่ ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีในการเป็นเจ้าหน้าที่
ของรัฐที่ควรแก่ความไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวงชน และดำรงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีงาม เพื่อใช้บังคับเป็น
มาตรฐานกลางไว้ ดังต่อไปนี้

-2หมวด ๑
บททั่วไป
********************************
ข้อ 1 ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ขององค์กรบริหารส่วนตำบลงิ้วรายนี้ ให้ใช้บังคับนับ
แต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ในประมวลจริยธรรมนี้
"ประมวลจริยธรรม" หมายถึง ประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบล
"เจ้าหน้าที่" หมายถึง พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การบริหารส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
"หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ" หมายความรวมถึ ง ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลหั ว หน้ า ส่ ว น
ผู้อำนวยการกอง หรือตำแหน่งเทียบเท่าหัวหน้าส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
"คณะกรรมการจริยธรรม" หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้ว
ราย
"ของขวัญ" หมายความว่า ของขวัญตามกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตหรือกฎหมายเกี่ยวกับการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลและประโยชน์ส่วนรวม
หมวด ๒
จริยธรรมเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย
*************************
ข้อ ๓ เจ้าหน้าที่ต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหขัดกระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรมโดยอย่าง
น้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทำการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทำใดของเจ้าหน้าที่อาจขัดประมวลจริยธรรมเจ้าหน้าที่ต้องไม่กระทำ
การดังกล่าว หรือหากกำลังกระทำการดั งกล่าว ต้องหยุดกระทำการและส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณาวินิจฉัย ในกรณี ที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่าการกระทำนั้นขัดประมวลจริยธรรม เจ้าหน้าที่จะ
กระทำการนั้นมิได้
(๒) เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้องรายงานการฝ่าฝืน
ดังกล่าวพร้อมพยานหลักฐาน (หากมี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการและหรือคณะกรรมการจริ ยธรรมโดยพลัน ในกรณีที่
หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ฝ่าฝืนจริยธรรมต้องรายงานต่อปลัดองค์การบริทารส่วนตำบลหรือผู้บังคับบัญชาเหนือชั้น
ขึ้นไปของหัวหน้าส่วนราชการนั้นแล้วแต่กรณี และหรือคณะกรรมการจริยธรรม
(๓) ต้องรายงานการดำรงตำแหน่งทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติ บุคคลซึ่ง
มิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอื่นของรัฐและกิจการที่ รัฐถือหุ้นใหญ่
ต่อหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณี ที่การดำรงตำแหน่งนั้น ๆ อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติ
หน้าที่หรืออาจทำให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหายความในข้อนี้ให้ใช้บังคับกับการเป็นลูกจ้าง การรับจ้างทำของ การ
เป็นตัวแทน การเป็นนายหน้าและการมีนิติสัมพันธ์อื่นในทำนองเดียวกันด้วย
(๔) ในกรณีที่เจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระทำซึ่งมีลักษณะตาม (๒) ของข้อนี้หรือ
มีการเสนอเรื่อง ซึ่งมีลักษณะตาม (๒) ของข้อนี้ผ่านเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่มีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระทำดังกล่าว
และบันทึกการกัดค้านของตนไว้ในรายงานการประชุมหรือในเรื่องนั้น แล้วแต่กรณี

-3ข้อ ๔ เจ้าหน้าที่ต้องมีจิตสำนึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบกอบระมัดระวัง และเต็ม
กำลังความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้ว ย จะต้องไม่ทำให้งานในหน้าที่
เสียหาย
(๒) ละเว้นจากการกระทำทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตำแหน่งหน้าที่ของตนหรือของ
เจ้าหน้าที่อื่น ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่อื่นโดยมิชอบ
(๓) ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้ที่ด้วยความรู้ ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ
ตรงไปตรงมา ปราศจากอติส่วนตน ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่
(๔) เมื่อเกิดความผิ ดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้า
ส่วนราชการทราบโดยพลัน
(๕) ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่ายงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน ต้อง
ให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ โดยให้ข้อมูลที่เป็น
จริงและครบถ้วน เมื่อได้รับคำร้องขอในการตรวจสอบ
(6) ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่งราชการ
ด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามคำสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่ งการ
ต่อไป
ข้อ ๕ เจ้าหน้าที่ตอ้ งแยกเรื่องส่วนตัวออกจากคำแเหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน ไตยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่ าจะเป็นญาติที่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูง
หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่าง
จากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
(๒) ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของทาง
ราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
(๓) ไม่กระทำการใด หรือดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้ เกิดความคลื
อบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประไยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่
ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้เจ้าหน้าที่ผู้นั้นยุติการกระทำดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาเมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็น
ประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น
(๔) ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่นในราชการ รัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มีความ
ขัดแย้ งระหว่างประโยชน์ข องทางราชการ หรือประโยชน์ส ่ว นรวมกับประโยชน์ส ่ว นตน หรือส่ว นกลุ่ม อัน
จำเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโชชน์ของทางราชการและประไยชน์ส่วนรามเป็นสำคัญ
ข้อ 6 เจ้าหน้าที่ต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยตำเหน่งหน้าที่และไม่กระทำ
การอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม โดยอย่างน้อยต้องวางคนดังนี้
(๑) ไม่เรีอก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือ
ญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เวันแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป

-4(๒) ไม่ใช้ตำแหน่ง หรือกระทำการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ
(๑) ไม่เสนอ หรืออนุมัติโ ครงการ การดำเนินการ หรือการทำนิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือ
บุคคออื่นจะได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
ข้อ ๗ เจ้าหน้าที่ต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมาโดยอย่าง
น้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบัง คับหรือมติคณะรัฐมนตรี ที่ชอบด้วยกฎหมายใน
กรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระทำไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี
ที่ชอบด้วยกฎหมาย เจ้าหน้ าที่ต้องแจ้งให้หัวหน้ าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะ
ดำเนินการต่อไปได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่แล้ว
(๒) ในกรณีที่เห็นว่าคำสั่งผู้บัง คับบัญชา หรือการดำเนินการใดที่คนมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือข้อบังดับ ต้องทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้
(๓) ในกรณีที่เห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องทำเรื่องเสนอให้หัวหน้าส่วน
ราชการพิจารณา และส่งเรื่องให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการให้ได้ข้อยุติทางกฎหมายต่อไป
(๔) ไม่เสี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะนำให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเพื่อ
ประ โยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น และต้องเร่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว
(๕) ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใดแทนบุคคลอื่น
อันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใช้ชื่อบุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกล่าวเทนตนเพื่อปกปีคทรัพย์สินของตน
(6) เมื่อทราบว่ามีการละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนราชการของตน หัวหน้าส่วน
ราชการต้องดำเนินการที่จำเป็น เพื่อให้เกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว
(7) เมื่อได้รับคำร้อง หรือคำแนะนำจากผู้ตรวจการแผ่น ดิน หรือหน่วยงานอื่นว่ากฎหมายกฎ
หรือข้อบังคับ ที่อยู่ในความรับผิดชอบของส่วนราชการของตน สร้างภาระเกินสมกวรแก่ประชาชน หรือสร้างความ
ไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้น ต้องดำเนินการทบทวนกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับดังกล่าวโดยเร็ว
ข้อ ๘ เจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติห น้ที่ด้วยความเที่ยงธรม เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่
ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุ ล่วง โดยไม่หลีกเสี่ยง ละเลย หรือละเว้นการใช้อำนาจเกินกว่าที่มีอยู่ตาม
กฎหมาย
(๒) ปฏิบัติหน้าที่ หรือดำเนินการอื่น โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของ
บุคคล ไม่กระทำการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือก่อ ภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอำนาจตาม
กฎหมาย
(๓) ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติและไม่เลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อ โดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนาการศึ กมา อบรม หรือความ
คิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ (วันแต่จะคำเนินการตามมาตรการที่รัฐกำหนดขึ้น เพื่อขจัดอุปสรรค
หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอื่นหรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็น
ธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
(๔) ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการวิพากษ์วิจารณ์
อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เปีนการแสดงความเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา
(๕) ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้อง
ปฏิบัติหน้ที่ดว้ ยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด
(๖) ไม่ลอกหรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา

-5ข้อ ๙ เจ้าหน้ที่ต้องปฏิบัติดามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครั ดและ
รวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการดำเนินงานเพื่อการในหน้าที่และให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบื่อนข้อเท็จจริงโดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดำเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่โดขเฉพาะอย่าง
ยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น
(๒) ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณี ที่กระทำการอันกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพบุคคลอื่น ไม่อนุญาต หรือไม่อนุมัติตามคำขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมาย เว้นแต่การอัน
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้กำหนดยกเว้นไว้
ทั้งนี้ จะต้องคำเนินการภายในสิบห้าวันทำการ นับแต่กระทำการดังกล่าวหรือได้รับการร้องขอ
ข้อ 1๐ เจ้าหน้าที่ ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพ โดย
เคร่งครัด โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ปฏิบ ัติงานโคยมุ่ งประสิทธิภ าพและประสิทธิผ ลของงานให้เ กิ ดผลดีที ่ส ุด จนเต็ ม กำลั ง
ความสามารถ
(๒) ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประ โยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความประหยัด คุ้มค่า
ไม่ฟมุ่ เฟือย
(๓) ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัคระวังในการปฏิบัติหน้ำที่ ตามคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพ โดยเคร่งครัด
ข้อ ๑๑ เจ้าหน้าที่ต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข โคยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
หรือสนับสนุนให้นำการปกครองในระบอบอื่นที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย
(๒) จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินีและพระรัช
ทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา
ข้อ ๑๒ เจ้าหน้าที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตน รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ ข อง
ราชการโดยรวม โดยอย่างน้อยต้องวางตน ดังนี้
(๑) ไม่ล ะเมิดหลักสำคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่าง
ประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสำคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี เจ้าหน้าที่ต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย
(๒) หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังกับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังกับ
บัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว และควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด
(๓) หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องสนับสนุนส่งเสริมและ
ยกย่องผู้อยู่ได้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น มีความรู้ความสามารถและขยันขันแข็ง ไม่เลือกที่รักมัก
ที่ชัง และยึดมั่นในระบบคุณธรรม
(๔) ไม่กระทำการใดอันอาจนำความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือราชการ
โดยรวม

-6หมวด ๓
กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
************
ส่วนที่ ๑
องค์กรคุ้มครองจริยธรรม
************
ข้อ ๑๓ ให้สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล มีหน้าที่ควบคุมกำกับการให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(๑ ) คำเนินการเผยเแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกช่องเจ้าหน้าที่ที่เป็นแบบอย่างที่ดีกำหนดแนวทาง
และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ
(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลงิ้วรายหรือคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรือ อาจดำเนินการตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นสมควรก็ได้
(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิ
ให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจ โดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบล งิ้วราย หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมไม่ ให้ความคุ้มครองต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้นตามควรอาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลงิ้วราย หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้
(๔) คุ้มครองเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือ
ถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม การดำเนินการต่อเข้าหน้ที่ที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
นี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เสื่อนขั้นเงินเคือนตั้งกรรมการสอบสาน
ข้อเท็จจริงหรือวินัยหรือกระทบต่อสิทธิหน้ที่ของเจ้าหน้าที่ผู้นั้นจะกระทำมิได้เว้นแต่จะไ ด้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
(๕) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖) ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมหรือ
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดำรงตำแหน่งในสำนักงาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อ 1๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบลงิ้วราย เพื่อควบคุม กำกับให้มีการปฏิบัติดามประมวลจริยธรรมนี้ ประกอบด้วย
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เป็นประธานกรรมการ
(๒) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เป็นกรรมการ
(๓) ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกรรมการ
(๔) หัวหน้าส่วน ผู้อำนวยการกอง หรือตำแหน่งที่เทียบเท่าหัวหน้าส่วนราชการที่
เรียกชื่ออย่างอื่น เป็นกรรมการ
(๕) กรรมการจากพนักงานส่วนตำบลซึ่งดำรงตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ สายงานที่เริ่มต้นจาก
ระดับ ๑ หรือ ๒ ชำนวน ๑ คน และสายงานที่เริ่มต้นจากระดับ ๓ จำนวน ๑ คนโดยคัดเลือกกันเองตามวิธีการที่
เห็นสมควร
(๖) กรรมการจากพนักงานส่วนตำบลซึ่งดำรงตำแหน่งลูกจ้างประจำ จำนวน ๑ คน
(๗) กรรมการจากพนักงานจ้าง จำนวน 2 คนโดยคัดเลือกกันเองตามวิธีการที่เห็นสมควร
(๘) หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นกรรมการและเลขานุการทั้งนี้ กรรมการ
จริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทยทางวินัย
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(๑) ควบคุม กำกับ ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์ การ
บริหารส่วนตำบลงิ้วราย
(๒) สอคส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ใน
กรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่ าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องใส่สวนข้อเท็จจริง และมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว
(2) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอำนาจหน้ าที่ ขอให้
กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัทชี้แจงข้อเท็จจริง ส่ง
เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคำหรือให้ส่ งเอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลงิ้วราย เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคำวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ จังหวัดโดยพลัน ถ้า
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธธรรมเป็นที่สุด
(6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(7) คุ้มครองเจ้าหน้าที่ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชาใช้
อำนาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อเจ้าหน้าที่ผู้นั้น
(๘) จัดให้มีการสนับสนุน เชิดชูเกียรติ หรือยกย่องบุคคลหรือหน่วยงานต้นแบบด้ านคุณธรรม
จริย ธรรม ภายในและหรือภายนอกองค์การบริห ารส่วนตำบลงิ้ว ราย ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์ ที่คณะกรรมการ
จริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วรายกำหนด
(9) ดำเนิ น การอื ่ น ตามประมวลจริ ย ธรรมนี ้ หรื อ ตามที ่ ผ ู ้ ต รวจการแผ่ น ดิ น การประชุ ม
คณะกรรมการจริยธรรมให้นำกฎหมายว่าด้วยวิชีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ
ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
****************
ข้อ ๑๖ กรณีมีการร้องเรียนหรือ ปรากฏเหตุว ่า มีเ จ้ า หน้า ที่ประพฤติปฏิบัติ ฝ่ าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ
ข้อ ๑๗ การดำเนินการตามข้อ ๑ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ข้อ ๑๘ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือ
ไม่ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่ าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสำคัญและระดับตำแหน่ง
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแว ดล้อมแห่งกรณี
ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรนำมาประกอบการพิจารณา
ข้อ ๑9 หากการดำเนิน การสอบสวนตามข้อ ๑๗ แล้ว ไม่ปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่ าฝืน
ประมวลจริชธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาคำเนินการตามข้อ 16 สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการ
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ตามข้อ ๑๖สั่งลงโทยผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๒ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดำเนินการทางวินัย
ข้อ ๒0 การดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๖ ข้อ ๑๓ และข้อ
๑ ให้นำแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินั ย และการรักษาวินัย และการดำเนินการทาง
วินัยขององค์กรปกตรองส่วนท้องถิ่น มาบังดับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๒๑ การสั่งการของผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อ ให้ดำเนินการตามนั้น เว้นแต่จะปรากฎ
ข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทำให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
**********************
ข้อ 2๒ การประพฤติปฏิบัติฝ้าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา ให้ดำเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดำเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือน หรือ
นำไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตำแหน่ง การพันจากตำแหน่ง การเลื่อนขั้น เงินเดือน หรือการ
พิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๓ เมื่อมีการคำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ อ๙ แล้วให้นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย ดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๒๔ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๑ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบลงิ้วราย ภายในสามสิบวันนันแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๕ (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุ คคล
ระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ชัย ๒๕ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว
บทเฉพาะกาล
*******************
ข้อ ๒๖ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
ประมวลจริ ย ธรรมให้ ม ี ค วามเหมาะสม (ถ้ า มี ) และแจ้ ง ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลระดั บ จั ง หวั ด
คณะกรรมการเจ้าหน้าที่ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการแผ่นดิน
ทราบต่อไป

