ประมวลจริยธรรมของขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
อําเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม พ.ศ. ๒๕๕๕
_______________

ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐาน ใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล
๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับ
บุคคล และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก
ผูรับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจ
ในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอ
ประชาชน และตอสังคม ตามลําดับ
๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจ
เกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน พึงยึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม”หมายถึงประมวลจริยธรรม ของขาราชการของ องคการ
บริหารสวนตําบลงิ้วราย
“ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการสวนทองถิ่น ขาราชการสวนทองถิ่น
สามัญ ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวน
ทองถิ่น รวมถึงพนักงานจาง และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําองคการ
บริหารสวนตําบลงิ้วราย
ขอ ๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วรายรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้
/หมวด ๒ .......

หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
สวนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก
สําหรับขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย
ขอ ๓ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วรายทุกคน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
มีจิตสํานึกในการทะนุบํารุงศาสนา วัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันเปนเอกลักษณไทย
(๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี ผลประโยชน
ทับซอน
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน ขอเท็จจริง
(๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ
(๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี รวมกัน พัฒนา
ชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมให สอดคลองรัฐธรรมนูญ ฉบับปจจุบนั
(๑๑) มีจิตสํานึกในการทะนุบํารุงศาสนา วัฒนธรรมและจารีตประเพณีอันเปนเอกลักษณไทย

พระมหากษัตริย

สวนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององคกร
ขอ ๔ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วรายตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และ

ขอ ๕ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วรายตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไว
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ขอ ๖ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วรายตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปน
พลเมืองดีเคารพ และ ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด (เพิ่มเติม)
๖.
๑ พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางทุกคนควรตรงตอเวลา และ มิควรเอาเวลา
ราชการไปใชในประโยชนสวนตน
๖.๒. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางทุกคนควรรักษาผลประโยชนของทางราชการ
เปนหลักในการใชทรัพยากรและวัสดุในสํานักงานอยางประหยัดประหยัด
ขอ ๗ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วรายตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิด
ความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่
/ขอ ๘ ขาราชการ....

ขอ ๘ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วรายตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลัง
ความสามารถดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน
ขอ ๙ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วรายตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน
๙.๑. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางทุกคน พึงใหความสนใจประชาชนทุกคนที่มา
ติดตอราชการโดยไมรอชาถึงวามิใชหนาที่ตนเองหรืออยูไมอยูในความรับผิดชอบของตนเองก็ตาม
ขอ ๑๐ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วรายตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ
เรียบรอย มีอัธยาศัยอันดีตอประชาชนที่มาติดตอราชการ
๑๐.๑
. พนักงานสวนตําบลและพนักงานจางทุกคนพึงใชวาจาอยางเชนสุภาพชน
ขอ ๑๑ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วรายตองรักษาความลับที่ไดจากการ
ปฏิบัติหนาที่การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยขาราชการ พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่และ
ไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น
ขอ ๑๒ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วรายตองรักษา และเสริมสรางความ
สามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ขอ ๑๓ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วรายตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไป
แสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่น ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็
ตาม ตลอดจนไมรับของขวัญ ของกํานัลหรือประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อ
ประโยชนตางๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตาม
ขอ ๑๔ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วรายตองประพฤติตนใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของ
เพื่อนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน
สวนที่ ๓
จรรยาวิชาชีพ
ขอ ๑๕ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลงิ้วรายตองรักษาจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ตามวิชาชีพที่ตนเปนผูประกอบวิชาชีพนั้นดวย
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
สวนที่ ๑
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๑๖ ใหสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลงิ้วรายมีหนาที่ควบคุมกํากับการใหมีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดีและ
ติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ
(๒) สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลงิ้วรายหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการ
ตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วรายหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได
/(๓) ใหความ........

(๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยาง
ตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีที่เห็นวานายกองคการบริหารสวน
ตําบลงิ้วรายหรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไมตอง
ผานนายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วรายหรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได
(๔) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา
มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม การดําเนินการตอขาราชการที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไม
ปฏิบัตติ ามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอการแตงตั้งโยกยายเลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบตอ สิทธิหนาที่ของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแลว
(๕) ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๖) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมายทั้งนี้โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักงานปลัด
ขอ ๑๗ ให นายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วรายแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพื่อ
ควบคุม กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบดวย
เหลือสองคน

(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองให

(๓) กรรมการซึ่งเปนขาราชการที่ไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในองคการ
บริหารสวนตําบลงิ้วรายที่ไดรับเลือกตั้งจากขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล
งิ้วรายนั้น จํานวนสองคน
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอชื่อ
และคัดเลือกใหเหลือสองคน
ใหหัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย เปนเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรม และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม
กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน
ขอ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรม
นี้ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ
การลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริงและมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท ี่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย
มีอํานาจหนาที่ ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหางหุนสวน
บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด
มาชี้แจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๔) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือให
ถอยคํา หรือใหสงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
/(๕) พิจารณา.....

(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
โดยพลัน ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิ ไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายในเกาสิบวัน นับแต
วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด
(๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่อง
สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๗) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิให
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น
(๘) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผูตรวจการแผนดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับ
สวนที่ ๒
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๑๙ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรม ให นายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วรายเปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ
ขอ ๒๐ การดําเนินการตามขอ ๑๙ ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
จํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ขอ ๒๑ การประพฤติปฏิบตั ิฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรง
หรือไม ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับ
ตําแหนง ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต สภาพแวดลอม
แหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน และเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา
ขอ ๒๒ หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ ๒๐ แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการ ฝาฝน
ประมวลจริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แตหาก
ปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย ให
ผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๕ แตหากปรากฏวาเปนความผิดทาง
วินัยใหดําเนินการทางวินัย
ขอ ๒๓ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๑๙ ขอ ๒๐ และ
ขอ ๒๒ ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรัก ษาวินัย และการ
ดําเนินการทางวินัย ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๒๔ การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๒ ใหดําเนินการตามนั้น เวนแตจะ
ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ขอ ๒๕ การประพฤติปฏิบตั ิฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนินการที่ ถูกตองหรือ
ตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนา
แลวแตกรณี
/ขอ ๒๖ เมื่อมีการ.......

ขอ ๒๖ เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๒แลวให
องคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา
ขอ ๒๗ ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๕ สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรม
ของ องคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ
ผูถูกลงโทษตามขอ ๑๘ (๒) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ
ขอ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเปนที่สุดแลว ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๙ จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พรอมดําเนินการปรับปรุง
แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี)
และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัด คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่ น และ
ผูตรวจการแผนดินทราบตอไป

(ลงชื่อ)

(นายเชาว ปานกลิ่นพุฒ)
นายกองคการบริหารสวนตําบลงิ้วราย

