
 

                บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์ 

ที ่  -     วันที ่   29  ตุลำคม   2563 

เรื่อง     ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์  พ.ศ.2564 

เรียน     ผู้อ ำนวยกำรกองทุกกอง 
  

 ตำมที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์  ได้มีค ำสั่งที่ 229/2563 ลงวันที่ 7 ตุลำคม 
2563  แต่งตั้งคณะท ำงำนในกำรจัดท ำประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น จ ำนวน 11 รำย                  
มีหน้ำที่ประชุมและจัดท ำประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วน ต ำบลหนองหงษ์                
ให้เป็นปัจจุบัน นั้น  
 

 บัดนี้   คณะท ำงำนฯ ได้ด ำเนินกำรประชุมเพ่ื อจัดท ำประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำร                    
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์ พ.ศ.2564  พร้อมได้ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์  
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์  จังหวัดชลบุรี  พ.ศ.2564  
ลงวันที่  29 ตุลำคม พ.ศ. 2563 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว 
 

 จึงเห็นควรให้หัวหน้ำส่วนทุกท่ำน ทรำบและถือปฏิบัติ พร้อมแจ้งให้ข้ำรำชกำร ลูกจ้ำงประจ ำ 
และพนักงำนจ้ำง ในส่วนของท่ำนทรำบและถือปฏิบัติด้วย  เพ่ือเป็นเครื่องก ำกับควำมประพฤติของเจ้ำหน้ำที่
ในสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์  รำยละเอียดตำมเอกสำรที่แนบ 
 

  จึงเรียนมำเพ่ือโปรดทรำบ  
 
 

(นำยพยน    เจริญสุข) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงษ์ 

เรื่อง  นโยบายคุณธรรมและจริยธรรมของ พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
……………………………….. 

 อนุสนธิจำกคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก ำหนดมำตรฐำน
ทำงคุณธรรมจริยธรรมของข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ประมวลขึ้น
จำกข้อเสนอแนะของผู้บริหำรท้องถิ่น และประชำชนผู้รับบริกำรจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือเป็น
หลักกำรและแนวทำงปฏิบัติ เพ่ือเป็นเครื่องก ำกับควำมประพฤติของตน ได้แก่ 
 1. พึงด ำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และ มี
ควำมรับผิดชอบ 
 2. พึงปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
 3.พึงให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยำศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชำชนเป็นหลัก 
 4. พึงปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงำนอย่ำงคุ้มค่ำ 
 5. พึงพัฒนำทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

   องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์ ขอประกำศให้มำตรฐำนทั้ง 5  ประกำรดังกล่ำวข้ำงต้น
เป็น “มำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรม” ของพนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำงของ องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์ ด้วยและขอก ำหนดนโยบำยคุณธรรมและจริยธรรมส ำหรับพนักงำนส่วนต ำบล 
ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำง องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์ เพ่ือยึดถือเป็นแนวทำงส ำหรับประพฤติตนและ
เป็นหลักกำรในกำรปฏิบัติงำนเพิ่มเติม ดังนี้ 
                   1. ต้องละเว้นจำกกำรแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอำศัยต ำแหน่งหน้ำที่และไม่กระท ำกำรอัน
เป็นกำรขัดข้องกันระหว่ำงประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 
                   2. ต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเที่ยงธรรมเป็นกลำงให้บริกำรแก่ประชำชน โดยมีอัธยำศัยที่ดี
และไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
                   3.  ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำยว่ำด้วยข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรอย่ำงเคร่งครัดและรวดเร็ว 
และให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง ทันกำรณ์และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
                   4. ต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำนรักษำคุณภำพและมำตรฐำนแห่งวิชำชีพโดยเคร่งครัด 

จึงขอประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน 
 

ประกำศ  ณ  วันที่  1   ตุลำคม  พ.ศ.2๕63 
 

                                                                        
(นำยพยน  เจริญสุข) 

นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์ 
 

 



 

 

 

 

 ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์ 
ที่   229/๒๕63 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะท ำงำนกำรจัดท ำประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำง 
 

***************************** 
 ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)  ได้จัดท าคู่มือแนวทางการ
จัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เพ่ือแจกจ่ายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น    
และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นคู่มือในการศึกษาและจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปมีหลักการและแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม นั้น 
 

 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย และเป็นไปตำมระเบียบกฎหมำย องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์  จึงขอแต่งตั้งคณะท ำงำนเพ่ือจัดท ำประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 
ดังต่อไปนี้ 
 ๑. นำยพยน  เจริญสุข   นำยก อบต.หนองหงษ ์  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำยเฉลิม  รักษำญำติ  รองนำยก อบต.หนองหงษ ์ กรรมกำร 
 ๓. นำยณัฐวัฒน์  บุญสีเผือก  รองนำยก อบต.หนองหงษ ์ กรรมกำร 
 ๔. จ่ำสิบตรีชยพล  ขุนทอง  ปลัด อบต.หนองหงษ ์  กรรมกำร 
 ๕. จำ่สิบเอกนิวัฒน์   สำททอง  รองปลัด อบต.หนองหงษ์  กรรมกำร 
 ๖. จ่ำสิบเอกศิลป์ชัย  ชำญชัยศรี  หัวหน้ำส ำนักปลัด  กรรมกำร 
 ๗. นำงอัมพร  ตันติปำลกุล  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง  กรรมกำร 
 ๘. นำยบุญมี  พุทธประเสริฐสิน  ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง  กรรมกำร 
 ๙. นำงมำลินี  ไพรอนันต์  หวัหน้ำฝ่ำยบริหำรทั่วไป  กรรมกำร/เลขำนุกำร 

 ๑๐. นำงสำวสกุลรัตน์  รัตนโสม  นักทรัพยำกรบุคคล  ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   11. นำงสำวณัฐธยำน์  ผำทอง            เจ้ำพนักงำนธุรกำร                    ผู้ช่วยเลขำนุกำร  
 

 ให้คณะกรรมกำรดังกล่ำว ท ำหน้ำที่ร่วมจัดท ำมำตรฐำนทำงคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์ และมำตรกำรที่จะน ำไปสู่กำรปฏิบัติ  ร่วมรับฟังควำมคิดเห็น ระดมสมอง                 
จำกข้ำรำชกำร  พนักงำน ลูกจ้ำง และประชำชน  ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง โดยยึดถือหลักกำรกำรมีส่วนร่วม               
ในกำรจัดท ำ ร่วมคิด ร่วมท ำ ร่วมปฏิบัติ  และผลักดันประมวลจริยธรรมไปสู่ควำมส ำเร็จ 
 

  ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    สั่ง  ณ  วันที่   7   เดือน   ตุลำคม   พ.ศ.  ๒๕63 
 
 

(นำยพยน    เจริญสุข) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์ 

 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงษ์ 
  เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงษ ์ พ.ศ. 2564 
_______________ 

 

  ตำมที่ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์ ได้ประกำศนโยบำยคุณธรรมและจริยธรรมของ
ข้ำรำชกำร ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์ ลงวันที่   1  ตุลำคม 2563  ตำมนัยมำตรำ ๗๗ แห่ง
รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๔๐  ไปแล้ว  นั้น  
 

เนื่องจำกรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๒๗๙  บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรมเพ่ือก ำหนดมำตรฐำนทำงจริยธรรมของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ข้ำรำชกำร หรือ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในกำรบังคับใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ  รวมทั้งก ำหนด
ขั้นตอนกำรลงโทษตำมควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำ ทั้งนี้กำรฝ่ำฝืน หรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม
ดังกล่ำว  ให้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิดทำงวินัย  

 

เพ่ือให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐  
มำตรำ ๒๗๙ ประกอบกับพระรำชบัญญัติทำงจริยธรรม พ.ศ. 2562 ลงวันที่ 16 เมษำยน 2562 มำตรำ 5  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์  ได้จัดท ำประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
หนองหงษ์ พ.ศ.2564  เพ่ือเป็นเครื่องก ำกับควำมประพฤติของข้ำรำชกำรในสังกัด จึงประกำศใช้ประมวล
จริยธรรมฯ ดังกล่ำว และให้ข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำง ด ำเนินกำรตำมประมวลจริยธรรม  แนบท้ำยนี้ 

 

ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกำศ ณ วันที่  29  เดือน  ตุลำคม  พ.ศ.2563 
 
                                                                        

(นำยพยน    เจริญสุข) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงษ์ 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าท่ี 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงษ์ 

จังหวัดชลบุรี 
พ.ศ.๒๕64 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อ าเภอพานทอง   จังหวัดชลบุรี 
โทร. ๐-3815-7100-2  โทรสาร ๐-3815-7103  ต่อ  ๑๐๒ 

เว็บไซด์ http://www.nonghong.go.th 
 
 
 
 
 

 
 



ค าน า 
 

  ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำร  และเจ้ำหน้ำท่ีขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ ์
พ.ศ.๒๕๕๒ ฉบับนี้  จัดท ำขึ้นตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 
๒๕๕๐ มำตรำ ๒๗๙ เพื่อให้ข้ำรำชกำรและลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์                     
มีหลักกำรและแนวทำงปฏิบัติงำนเพื่อเป็นเครื่องก ำกับควำมประพฤติของตนในกำรปฏิบัติงำน
อย่ำงมีคุณธรรมและจริยธรรม โดยประกอบด้วยองค์ประกอบส ำคัญ ๓ ส่วน ได้แก่ 

๑. มำตรฐำนทำงจริยธรรม 
๒. กลไกและระบบในกำรด ำเนินกำร เพ่ือให้กำรบังคับใช้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
๓. ขั้นตอนกำรลงโทษ 
 

 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ ์

  28   ตุลำคม  2563 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

        หน้า 
หมวดที ่๑  บทท่ัวไป          ๑ 
หมวดที ่๒  มำตรฐำนจริยธรรม 

- ส่วนท่ี ๑ มำตรฐำนจริยธรรมอันเป็นค่ำนิยมหลักส ำหรับ    ๒ 
   ข้ำรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์ 
- ส่วนท่ี ๒ จรรยำวิชำชีพขององค์กร       ๓ 

หมวดที ่๓  กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม   
-  ส่วนท่ี ๑ กลไกบังคับใช้ประมวลจริยธรรม      ๔ 
-  ส่วนท่ี ๒ ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม      ๖ 

หมวดที ่๔  ขั้นตอนกำรลงโทษ         ๗ 
บทเฉพาะกาล           ๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงษ์ 
จังหวัดชลบุรี  พ.ศ. ๒๕64 

_______________ 
 

ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรนี้จัดท ำตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร      
ไทย  พุทธศักรำช ๒๕๕๐  มำตรำ  ๒๗๙ ประกอบกับพระรำชบัญญัติทำงจริยธรรม พ.ศ. 2562              
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

๑. เป็นเครื่องมือก ำกับควำมประพฤติของข้ำรำชกำร  ที่สร้ำงควำมโปร่งใส  มีมำตรฐำน               
ในกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนและเป็นสำกล 

๒. ยึดถือเป็นหลักกำรและแนวทำงปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  
และเป็นเครื่องมือกำรตรวจสอบกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์เพ่ือให้   กำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม  มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

๓. ท ำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมควำมน่ำเชื่อถือ  เกิดควำมมั่นใจแก่
ผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่ำงองค์กรและข้ำรำชกำรในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ำยบริหำรใช้อ ำนำจ
ในขอบเขต  สร้ำงระบบควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำรต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชำ           ต่อ
ประชำชน  และต่อสังคม ตำมล ำดับ 

๕. ป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ  และควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น  
รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 

ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่ำนิยมร่วมส ำหรับองค์กรและข้ำรำชกำรทุกคน  พึงยึดถือเป็น
แนวทำงปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ  ดังนี้   

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
  ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้ 
   “ประมวลจริยธรรม”  หมำยถึง  ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรของ องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์ 
     “ข้ำรำชกำร”  หมำยถึง  ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นสำมัญ  
ข้ำรำชกำรครู  และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  
รวมถึงพนักงำนจ้ำง  และลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   “คณะกรรมกำรจริยธรรม”  หมำยถึง  คณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำ องค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ ์
  ข้อ ๒  ให้ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์  รักษำกำรตำมประมวลจริยธรรมนี้  
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 
ส่วนที่ ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
ส าหรับข้าราชการ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองหงษ์ 

 
  ข้อ ๓ ข้ำรำชกำรของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์ ทุกคน  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมกฎหมำย เพ่ือรักษำประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลำงทำงกำรเมือง  อ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำร
แก่ประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่ำนิยมหลัก ๑๐ ประกำร  ดังนี้ 

(๑) ยึดมั่นในสถำบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ และ
กำรปกครองระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (๒) กำรยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (๓) กำรมีจิตส ำนึกท่ีดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบต่อหน้ำที่ 
   (๔) กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน มีจิตสำธำรณะ          
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

(๕) กำรกล้ำตัดสินใจและยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง ชอบธรรม  และถูกกฎหมำย 
(๖) กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัยเป็นธรรม และไม่เลือก

ปฏิบัติ 
(๗) กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 
(๘) กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ โปร่งใส และ   
       ตรวจสอบได ้
 (๙) กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กรด ำรงตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีและรักษำ

ภำพลักษณ์ขององค์กร 
           (๑๐) กำรสร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี  

         ร่วมกันพัฒนำชุมชนให้น่ำอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภำพสิ่งแวดล้อมให้ 
         สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
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ส่วนที่ ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

   
  ข้อ ๔  ข้ำรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์ต้องจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ 
และพระมหำกษัตริย์ 
  ข้อ ๕ ข้ำรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์ต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำร
รักษำไว้และปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยทุกประกำร 
  ข้อ ๖ ข้ำรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์ต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรเป็น
พลเมืองดี  เคำรพและปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด 
  ข้อ ๗  ข้ำรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์ต้องไม่ประพฤติตนอันอำจ
ก่อให้เกิดควำมเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต ำแหน่งหน้ำที่ 
  ข้อ ๘  ข้ำรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์ต้องปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลัง
ควำมสำมำรถด้วยควำมเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญำ  ควำมรู้ควำมสำมำรถ  ให้บรรลุผลส ำเร็จและมีประสิทธิภำพ
ตำมภำระหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชำติและประชำชน 
  ข้อ ๙ ข้ำรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์ต้องมุ่งแก้ปัญหำควำมเดือดร้อน
ของประชำชนด้วยควำมเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่งเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงหน่วยงำนและประชำชน 
  ข้อ ๑๐ ข้ำรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์ต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสุภำพ 
เรียบร้อย  มีอัธยำศัย 
  ข้อ ๑๑ ข้ำรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์ต้องรักษำควำมลับที่ได้จำกกำร
ปฏิบัติหน้ำที่  กำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นควำมลับโดยข้ำรำชกำร/พนักงำนจะกระท ำได้ต่อเมื่อมีอ ำนำจหน้ำที่และ
ได้รับอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำ หรือเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนดเท่ำนั้น 
  ข้อ ๑๒ ข้ำรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์ต้องรักษำ และเสริมสร้ำงควำม
สำมัคคีระหว่ำงผู้ร่วมงำน พร้อมกับให้ควำมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทำงท่ีชอบ 
  ข้อ ๑๓ ข้ำรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์ต้องไม่ใช้สถำนะหรือต ำแหน่งไป
แสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้ส ำหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน  ไม่ว่ำจะเป็นประโยชน์ในทำงทรัพย์สินหรือไม่ก็ตำม  
ตลอดจนไม่ รับของขวัญ  ของก ำนั ล  หรือประโยชน์ อ่ืน ใดจำกผู้ ร้องเรียน หรือบุ คคลที่ เกี่ ยวข้อง                                   
เพ่ือประโยชน์ต่ำง ๆ  อันอำจเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน  เว้นแต่เป็นกำรให้โดยธรรมจรรยำหรือกำร ให้
ตำมประเพณ ี
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  ข้อ ๑๔ ข้ำรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์ต้องประพฤติตนให้สำมำรถ
ท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนด้วยควำมสุภำพ   มีน้ ำใจ  มีมนุษยสัมพันธ์อันดี  ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ ำเป็นในกำร
ปฏิบัติงำนของเพ่ือนร่วมงำน  และไม่น ำผลงำนของผู้อื่นมำแอบอ้ำงเป็นผลงำนของตน 

 
หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ส่วนที่ ๑   
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
  ข้อ ๑๕ ให้ ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  มีหน้ำที่ควบคุมก ำกับกำรให้มีกำร
ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงทั่วถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี ้
   (๑) ด ำเนินกำรเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้ำรำชกำรที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี
และติดตำมสอดส่องกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงสม่ ำเสมอ 
   (๒) สืบสวนหำข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมนี้  เพ่ือรำยงำนผลให้
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์  หรือกรรมกำรจริยธรรมพิจำรณำ  ทั้งนี้  โดยอำจมีผู้ร้องขอหรือ
อำจด ำเนินกำรตำมที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์  หรือคณะกรรมกำรจริยธรรมมอบหมำย  หรือ
ตำมท่ีเห็นเองก็ได ้
   (๓) ให้ควำมช่วยเหลือและดูแลข้ำรำชกำรซึ่งปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำง
ตรงไปตรงมำ มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ ำนำจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่ำนำยกองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองหงษ์   หรือคณ ะกรรมกำรจริยธรรมไม่ ให้ ควำมคุ้มครองต่อข้ำรำชกำรผู้ นั้ นตำมควร                   
อำจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์  หรือคณะกรรมกำรจริยธรรม  ไปยัง
ผู้ตรวจกำรแผ่นดินก็ได้ 
   (๔) คุ้มครองข้ำรำชกำรซึ่งปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงตรงไปตรงมำ  มิให้ถูก
กลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ ำนำจโดยไม่เป็นธรรม  กำรด ำเนินกำรต่อข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำงถูกกล่ำวหำว่ำไม่ปฏิบัติ
ตำมประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อกำรแต่งตั้ง โยกย้ำย เลื่อนขั้นเงินเดือน  ตั้งกรรมกำรสอบสวน
ข้อเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบต่อสิทธิหน้ำที่ของข้ำรำชกำรผู้นั้น จะกระท ำมิได้ เว้นแต่จะได้รับควำมเห็นชอบ
จำกคณะกรรมกำรจริยธรรมแล้ว 

(๕) ท ำหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๖) ด ำเนินกำรอ่ืนตำมที่ก ำหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตำมที่คณะกรรมกำร
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมำย  ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของผู้ด ำรงต ำแหน่งในส ำนักงำนปลัด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 
 
 
 
 
 
 
 



- ๕ - 
 
  ข้อ ๑๖ ให้ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจริยธรรมขึ้น         
เพ่ือควบคุม ก ำกับ ให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้ 
   คณะกรรมกำรจริยธรรม  ประกอบด้วย  
   (๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมำย  เป็นประธำนกรรมกำร   
   (๒) กรรมกำรจำกข้ำรำชกำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร เลือกกันเองให้เหลือ
สองคน 
   (๓) กรรมกำร  ซึ่งเป็นข้ำรำชกำรที่ไม่ได้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำรในองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์ที่ได้รับเลือกตั้งจำกข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำง และลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองหงษน์ั้น  จ ำนวนสองคน 
   (๔) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ให้กรรมกำรตำม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกให้เหลือสองคน   
   ให้หัวหน้ำส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร
จริยธรรม  และอำจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรจริยธรรมได้ตำมควำมเหมำะสม 
   กรรมกำรจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยมำก่อน   
  ข้อ ๑๗ คณะกรรมกำรจริยธรรมมีอ ำนำจหน้ำที่  ดังนี้ 
   (๑)  ควบคุม  ก ำกับ  ส่งเสริมและให้ค ำแนะน ำในกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒)  สอดส่องดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ำมีกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมหรือจรรยำ หรือในกรณีที่มีกำรอุทธรณ์  
กำรลงโทษผู้ฝ่ำฝืนตำมประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค ำวินิจฉัยโดยเร็ว  
   (๓)  ให้คณะกรรมกำรจริยธรรม  หรือผู้ที่คณะกรรมกำรจริยธรรมมอบหมำย  มี
อ ำนำจหน้ำที่  ขอให้กระทรวง  กรม  หน่วยงำนรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  หน่วยงำนอื่นของรัฐ  หรือห้ำงหุ้นส่วน 
บริษัท  ชี้แจงข้อเท็จจริง  ส่งเอกสำรและหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด  มำชี้แจงหรือให้
ถ้อยค ำเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (๔)  เรียกผู้ถูกกล่ำวหำ  หรือข้ำรำชกำรของหน่วยงำนนี้มำชี้แจง  หรือให้ถ้อยค ำ  
หรือให้ส่งเอกสำรและหลักฐำนเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (๕)  พิจำรณำวินิจฉัยชี้ขำดปัญหำอันเกิดจำกกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค ำวินิจฉัยให้คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลระดับจังหวัด
โดยพลัน  ถ้ำคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่ำงอ่ืนภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ให้ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรจริยธรรมเป็นที่สุด 
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   (๖)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจกำรแผ่นดินพิจำรณำวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่ำเรื่องนั้นเป็นเรื่อง
ส ำคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้ำงหลำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๗)  คุ้มครองข้ำรำชกำรซึ่งปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงตรงไปตรงมำ     
มิให้ผู้บังคับบัญชำใช้อ ำนำจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อข้ำรำชกำรผู้นั้น 
   (๘)  ด ำเนินกำรอ่ืนตำมประมวลจริยธรรมนี้   หรือตำมที่ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน 
มอบหมำย 

กำรประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำง 
ปกครองมำใช้บังคับ 
    

ส่วนที่ ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
  ข้อ ๑๘ กรณีมีกำรร้องเรียนหรือปรำกฏเหตุว่ำมีเจ้ำหน้ำที่ประพฤติปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวล
จริยธรรม  ให้ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์ เป็นผู้รับผิดชอบพิจำรณำด ำเนินกำร 

ข้อ ๑๙ กำรด ำเนินกำรตำมข้อ ๑๘  ให้ผู้รับผิดชอบพิจำรณำด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคน เป็นผู้ด ำเนินกำรสอบสวนทำงจริยธรรม 

ข้อ ๒๐ กำรประพฤติปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเป็นกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมร้ำยแรง
หรือไม่  ให้พิจำรณำจำกพฤติกรรมของกำรฝ่ำฝืน ควำมจงใจหรือเจตนำ มูลเหตุจูงใจ ควำมส ำคัญและระดับ
ต ำแหน่ง  ตลอดจนหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ฝ่ำฝืน อำยุ ประวัติ และควำมประพฤติ ในอดีต สภำพแวดล้อม
แห่งกรณี ผลร้ำยอันเกิดจำกกำรฝ่ำฝืน  และเหตุอื่นอันควรน ำมำประกอบกำรพิจำรณำ  

ข้อ ๒๑  หำกกำรด ำเนินกำรสอบสวนตำมข้อ ๑๙ แล้ว  ไม่ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำมีกำร             
ฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม  ให้ผู้รับผิดชอบพิจำรณำด ำเนินกำรตำมข้อ ๑๘ สั่งยุติเรื่อง แต่หำกปรำกฏข้อเท็จจริง
ว่ำเป็นกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นควำมผิดทำงวินัย  ให้ผู้รับผิดชอบพิจำรณำด ำเนินกำรตำม
ข้อ ๑๘  สั่งลงโทษผู้ฝ่ำฝืนตำมข้อ ๒๔  แต่หำกปรำกฏว่ำเป็นควำมผิดทำงวินัยให้ด ำเนินกำรทำงวินัย   
  ข้อ ๒๒  กำรด ำเนินกำรสอบสวนทำงจริยธรรมและกำรลงโทษผู้ฝ่ำฝืนตำมข้อ ๑๘          ข้อ 
๑๙ และข้อ ๒๑  ให้น ำแนวทำงและวิธีกำรสอบสวนตำมมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และกำรรักษำวินัย  และ
กำรด ำเนินกำรทำงวินัย  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มำบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๓ กำรสั่ งกำรของผู้ รับผิดชอบด ำเนินกำรตำมข้อ ๒๑ ให้ด ำเนินกำรตำมนั้ น               
เว้นแต่จะปรำกฏข้อเท็จจริงในภำยหลังที่อำจท ำให้ผลของกำรสั่งกำรนั้นเปลี่ยนแปลงไป   
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หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
  ข้อ ๒๔  กำรประพฤติปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นควำมผิดทำงวินัย
หรือควำมผิดทำงอำญำ  ให้ด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณีเพ่ือให้มีกำรแก้ไขหรือด ำเนินกำรที่ถูกต้อง  หรือ
ตักเตือน  หรือน ำไปประกอบกำรพิจำรณำกำรแต่ งตั้ ง  กำรเข้ำสู่ ต ำแหน่ ง  กำรพ้นจำกต ำแหน่ ง               
กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน  หรือกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ  หรือกำรสั่งให้ผู้ฝ่ำฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับ
กำรพัฒนำแล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๒๕ เมื่อมีกำรด ำเนินกำรสอบสวนทำงจริยธรรม  และมีกำรสั่งลงโทษตำมข้อ ๒๑  แล้ว  
ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ ์ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมค ำสั่งดังกล่ำวโดยไม่ชักช้ำ 
  ข้อ ๒๖  ผู้ถูกลงโทษตำมข้อ ๒๔  สำมำรถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรจริยธรรม
ขององคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษภ์ำยในสำมสิบวัน  นับแต่วันได้ทรำบกำรลงโทษ 
    ผู้ถูกลงโทษตำมข้อ ๑๗ (๒) สำมำรถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคลระดับจังหวัด  ภำยในสำมสิบวัน  นับแต่วันได้ทรำบกำรลงโทษ  
  ข้อ ๒๗  เมื่อผลกำรพิจำรณำเป็นที่สุดแล้ว  ให้รำยงำนผลต่อผู้ตรวจกำรแผ่นดินโดยเร็ว 
     

บทเฉพาะกาล 
 

  ข้อ ๒๘ จัดให้มีกำรประเมินกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมด ำเนินกำรปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีควำมเหมำะสม (ถ้ำมี)  และแจ้งให้คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นองค์กรกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  และผู้ตรวจกำร
แผ่นดินทรำบต่อไป 
   

ประกำศ ณ วันที่   29   ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
                                           

(นำยพยน   เจริญสุข) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองหงษ์ 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


