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ค าน า 
โดยที่มาตรา 76 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕60 โดยก าหนดไว้ในหมวด ๓ บัญญัติ

ให้มีประมวลจริยธรรมเพื่อก าหนดมาตรฐานจริยธรรมของบุคลากรหน่วยงานของรัฐ ประกอบด้วย ผู้ด ารงต าแหน่ง
ทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทโดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนด ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุก
แห่งต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมเพื่อสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของตนและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ภายใน
หน่วยงานประพฤติปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมนั้นอย่างเคร่งครัด เพ่ือมุ่งเน้นให้การใช้อ านาจรัฐมีความ
โปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม  

เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเพ่ือให้ด าเนินการเสริมสร้าง
จริยธรรมและคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้สร้างมาตรฐานทาง
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม โดยการจัดท าคู่มือประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
นาโสม อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรีขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติของ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อ
ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม และผู้อ่านทุกท่าน
ต่อไป 
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หลักการและเหตุผล 

หลักการและเหตุผล ประเทศไทยประสบกับปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นจนกลายเป็นวิกฤตในสังคมซึ่ง
ส่งผลกระทบ ต่อการด าเนินนโยบายของรัฐ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ให้กับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ผู้ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐและให้บริการแก่ประชาชนเพื่อ
น าไปสู่ความเจริญรุ่งเรือง ของประเทศชาติ  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕60 จึงมีสาระส าคัญประการหนึ่งที่มุ่งแก้ไขปัญหา 
การผูกขาดอ านาจรัฐและการใช้อ านาจอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งการด าเนินการทางการเมืองที่ขาดความโปร่งใส 
ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม โดยการบัญญัติถึงการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทไว้เป็นเรื่องส าคัญ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งต้องจัดให้มี
ประมวลจริยธรรมเพื่อสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของตน และให้เจ้าหน้าที่ของรัฐภายในหน่วยงานประพฤติ
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมนั้นอย่างเคร่งครัด เพ่ือมุ่งเน้นให้การใช้อ านาจรัฐมีความโปร่งใส มีคุณธรรมและ
จริยธรรม โดยก าหนด ไว้ในหมวด ๓ จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งสอดคล้อง
กับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑2 (พ.ศ. ๒๕60 – ๒๕64) ที่ได้กาหนดทิศทางการพัฒนา
ประเทศ สู่สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลงและ 
นโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายด้านการปฏิรูปการเมือง การปกครอง และการบริหาร ซึ่งมุ่งเสริมสร้าง
มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาคการเมืองและภาคราชการทั้งในระดับท้องถิ่น
และในระดับชาติ  โดยถือว่าการปรับปรุงระบบบริหารทรัพยากรบุคคล เป็นเครื่องมือหนึ่งในการเสริมสร้าง
คุณธรรมและจริยธรรมในองค์กร  

เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเพ่ือให้การด าเนินการ
เสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึงได้สร้าง
มาตรฐานทางจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม โดยการจัดท าประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม  ก าหนดเป็นประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕62, 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา
ท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม อ าเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒562 และประกาศองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม เรื่องประมวลจริยธรรมของ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม อ าเภอชัย
บาดาล จังหวัดลพบุรี พ.ศ.๒๕๕๒ คณะกรรมการจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการเสริมสร้างจริยธรรมในองค์กรและ
มีบทบาทส าคัญในการติดตาม ควบคุม และดูแลให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมที่ได้ก าหนดไว้ในประมวลจริยธรรม จึงได้จัดทำ
คู่มือจริยธรรม ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมฉบับนี้ขึ้น โดยมีสาระส าคัญเก่ียวกับประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ทั้งในส่วนความเป็นมา มาตรฐานทางจริยธรรม กลไกการบังคับใช้ และ ขั้นตอน
ลงโทษ เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมให้กับ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และ
เจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมได้รับทราบและน ามายึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้อง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมที่ก าหนดไว้ เสริมสร้าง จริยธรรมในองค์กร และ
เผยแพร่ 
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ภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรให้เป็นที่ยอมรับของสังคม อันจะน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนด
ไว้ และก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติ 
 

วัตถุประสงค์ 
วัตถุประสงค์ของการจัดท า ได้แก่ ความคาดหวังต่อผลสัมฤทธิ์ หรือผลส าเร็จที่เกิดข้ึน จากการจัดท า

คู่มือประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมฉบับนี้ ซึ่งแบ่งเป็นระดับ ความส าเร็จที่คาดหวัง ดังนี้  

ระดับที่ ๑ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม
ทุกคน มีความเข้าใจในเนื้อหาและความหมายที่ก าหนดไว้ในประมวลจริยธรรมอย่างถ่องแท้  

ระดับที่ ๒ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม
ทุกคน มีการยอมรับต่อคุณค่าของมาตรฐานจริยธรรมที่ก าหนดไว้ในประมวลจริยธรรม และน ามายึดถือเป็น
แนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานจริยธรรมขององค์กร  

ระดับที่ ๓ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม
ทุกคน ยอมรับและน าไปปฏิบัติจนเป็นปกติวิสัย 

ความหมายของจริยธรรม 
ค าว่า “จริยธรรม”แยกออกได้เป็น จริย + ธรรม ซึ่งค าว่า จริยะ หมายถึง ความประพฤติ หรือ กิริยาที่

ควรประพฤติ ส่วนค าว่าธรรม มีความหมายหลายประการ เช่น คุณความดี, หลักค าสอนของศาสนา, หลักปฏิบัติ 
เมื่อน าค าทั้งสองมารวมกันเป็น "จริยธรรม" จึงมีความหมายตามตัวอักษรว่า “หลักแห่งความประพฤติ” หรือ 
“แนวทางของการประพฤติ” ที่กล่าวมานั้นเป็นความหมายตามตัวอักษรของค าว่า “จริยธรรม ” ซึ่งเป็นแนวทางให้
นักวิชาการหลายท่าน ได้ให้ความหมายของค าว่า “จริยธรรม” ไว้คล้ายคลึงกัน ดังตัวอย่างต่อไปนี้  

จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อประพฤติ  ปฏิบัติ, ศีลธรรม, กฎศีลธรรม– พจนานุกรมฉบับ 
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ. ๒๕๔๒  

จริยธรรม หมายถึง แนวทางประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือการบรรลุถึงสภาพชีวิตอันทรงคุณค่า พึงประสงค์ - 
ผลการสัมมนาของส านักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ เรื่อง จริยธรรมในสังคมไทยปัจจุบัน ซึ่งจัดขึ้นที่ 
สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเชีย (AIT)  

จริยธรรม หมายถึง หลักค าสอนว่าด้วยความประพฤติเป็นหลักส าหรับให้บุคคลยึดถือในการปฏิบัติตน - 
วิทย์ วิศทเวทย์ และ เสถียรพงษ์ วรรณปก  

จรยิธรรม หมายถึง ระเบียบปฏิบัติที่มุ่งปฏิบัติเพื่อให้เกิดความผาสุกในสังคม เป็นสิ่งที่มนุษย์ท าขึ้น แต่ง
ขึ้นตามเหตุผลของมนุษย์เอง หรือตามความต้องการของมนุษย์ – พุทธทาสภิกขุ  
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จริยธรรม หมายถึง การน าความรู้ในความจริงหรือกฎธรรมชาติไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการด าเนินชีวิตที่
ดีงาม อันจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม – พระราชวรมุนี  

ตามนิยามข้างต้น สามารถประมวลสรุปความได้ว่า จริยธรรม หมายถึง แนวทางของการประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เป็นคนดี เป็นประโยชน์สุขแก่ตนเองและส่วนรวม  

นอกจากนี้ จริยธรรมไม่ใช่กฎหมาย เพราะกฎหมายเป็นสิ่งบังคับให้คนท าตาม และมีบทลงโทษส าหรับ
ผู้ฝ่าฝืน ดังนั้น สาเหตุที่คนเคารพเชื่อฟังกฎหมายเพราะกลัวถูกลงโทษ ในขณะที่จริยธรรมไม่มีบทลงโทษ ดังนั้น 
คนจึงมีจริยธรรมเพราะมีแรงจูงใจ แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายก็มีส่วนเกี่ยวข้องกับจริยธรรม ในฐานะเป็นแรงหนุน
จากภายนอกเพ่ือให้คนมีจริยธรรม และโดยทั่วไปจริยธรรมมักอิงอยู่กับศาสนา ทั้งนี้ เพราะค าสอนทางศาสนามี
ส่วนสร้างระบบจริยธรรมให้สังคม แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่า จริยธรรมอิงอยู่กับหลักค าสอนทางศาสนา เพียงอย่าง
เดียว แท้ท่ีจริงนั้นจริยธรรมหยั่งรากอยู่บนขนบธรรมเนียมประเพณี โดยนัยนี้ บางคนเรียกหลักแห่งความประพฤติ 
อันเนื่องมาจากค าสอนทางศาสนาว่า "ศีลธรรม" และเรียกหลักแห่ง ความประพฤติอันพัฒนามาจากแหล่งอ่ืน ๆ ว่า 
"จริยธรรม" ในทรรศนะของนักวิชาการหลายท่าน ศีลธรรม กับจริยธรรม จึงเป็นอันเดียวกัน ไม่อาจแยกเด็ดขาด
จากกันได้ ความแตกต่างอยู่ตรงแหล่งที่มา ถ้าแหล่งแห่งความประพฤตินั้นมาจากศาสนาหรือข้อบัญญัติของศาสนา 
นั่นคือ ศีลธรรม แต่ถ้าเป็นหลักทั่ว ๆ ไป ไม่เก่ียวกับ ศาสนา เช่น ค าสอนของนักปรัชญา นั่นคือ จริยธรรม 
กล่าวคือ จริยธรรมจะมีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม เพราะศีลธรรมเป็นหลักค าสอนทางศาสนาที่ว่าด้วยความ
ประพฤติปฏิบัติชอบส่วนจริยธรรมหมายถึงหลักแห่งความประพฤติปฏิบัติชอบอันวางรากฐานอยู่บนหลักค าสอน
ของศาสนา ปรัชญาและขนบธรรมเนียมประเพณี  

กล่าวโดยสรุป จริยธรรม หมายถึง แนวทางของการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ซึ่งมี ลักษณะเป็น
ข้อบัญญัติให้บุคคลประพฤติปฏิบัติตามอันถือกันว่าเป็นการกระท าที่ดี ดังนั้น การด าเนินชีวิตตามหลักจริยธรรม
เป็นสิ่งที่สังคมต้องการ สังคมจึงได้จัดให้มีการวางแนวทางของการประพฤติปฏิบัติตนและมีการสั่งสอนอบรม เรื่อง
จริยธรรมแก่สมาชิกของสังคม ผลที่สังคมคาดหวังคือการที่สมาชิกน้อมน าเอาจริยธรรมไปประพฤติใน
ชีวิตประจ าวันเช่นเดียวกับการก าหนดให้หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรม ตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญ เพ่ือสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐประพฤติปฏิบัติตาม โดยรายละเอียดของ
ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ซึง่วางแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนหรือก็คือมาตรฐาน
ทางจริยธรรมให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม
ประพฤติปฏิบัติตามสามารถศึกษาได้ในหัวข้อถัดไป 

 

 

 

 

 



 

 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   
อ าเภอชัยบาดาล    จังหวัดลพบุร ี

พ.ศ. 2562 
_______________ 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมนี้ จัดท าขึ้น
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา 76 วรรคสาม โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือ  

๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐาน ในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและเป็นสากล  

๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล และเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจ แก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  

๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต 
สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคม 
ตามล าดับ  

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

ทั้งนี้รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน  พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่
ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม จึงออกประกาศไว้ดังนี้  

 

 

 

 



 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้  

“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม  

“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

“พนักงาน” หมายถึง พนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  

“ลูกจ้าง” หมายถึง ลูกจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  

ข้อ ๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 

หมวด ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
ส าหรับข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

ข้อ 3 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้  

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  

(๓) การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ  

(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  

(๕) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย  

(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  

(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส  

(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  
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(๑๐) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่
คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  

ส่วนที่ ๒ 

จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ข้อ ๔ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ต้องจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์  

ข้อ ๕ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการ
รักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ  

ข้อ ๖ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการ
เป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  

ข้อ ๗ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจ
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่  

ข้อ ๘ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ต้องปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็ม
ก าลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

ข้อ ๙ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ต้องมุ่งแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและ
ประชาชน  

ข้อ ๑๐ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความสุภาพ เรียบร้อย  

ข้อ ๑๑ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ต้องรักษาความลับที่ได้
จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาต
จากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น  

ข้อ ๑๒ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ต้องรักษาและเสริมสร้าง
ความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ  

ข้อ ๑๓ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ต้องไม่ใช้สถานะหรือ
ต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม 
ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง เพ่ือประโยชน์ต่าง ๆ 
อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี  
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ข้อ ๑๔ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ต้องประพฤติตนให้
สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน  

ส่วนที่ ๒ 

จรรยาวิชาชีพวิชาชีพ 
ข้อ ๑๕ จรรยาบรรณวิชาชีพครู  

1. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กาลังใจในการศึกษาเล่าเรียนแก่
ศิษย์โดยเสมอหน้า  

๒. ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัย ที่ถูกต้องดีงาม ให้เกิดแก่ศิษย์ อย่าง
เต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  

๓. ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ  

๔. ครูต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคมของศิษย์  

๕. ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้ให้
ศิษย์กระท าการใด ๆ อันเป็นการหาประโยชน์ ให้แก่ตนโดยมิชอบ  

๖. ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนาทาง 
วิทยาการ เศรษฐกิจสังคม และการเมืองอยู่เสมอ  

๗. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์กรวิชาชีพครู  

๘. ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์  

๙. ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้นาในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา และวัฒนธรรมไทย 

หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 

กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ข้อ ๑6 ให้ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม มีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้  

(๑) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตาม
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ  
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(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสมหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการตามทีน่าย
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได้  

(๓)    ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา 
มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมหรือ
คณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม หรือคณะกรรมการจริยธรรมไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้  

(๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้ง
หรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหา ว่าไม่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย 
หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมแล้ว  

(๕) ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(๖) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรม
มอบหมาย ทั้งนี ้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล                
นาโสม  

ข้อ ๑7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพ่ือควบคุม ก ากับ 
ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  

คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย  

(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ  

(๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารคัดเลือกกันเองให้เหลือสองคน  

(๓) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม ที่ได้รับการคัดเลือกจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
จ านวนสองคน  

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อและคัดเลือกให้
เหลือสองคน  

ให้หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม 
และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม  

คณะกรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน  

ข้อ ๑8 คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

(๑) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
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(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่มี
ข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว  

(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรม หรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอ านาจหน้าที่ ขอให้
กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่ง
เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน  

(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน  

(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น   เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน     ถ้า
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด  

 (๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชา
ใช้อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น  

(๘) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดิน มอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้
บังคับ  

ส่วนที่ ๒ 

ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ข้อ ๑9 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ  

ข้อ 20 การด าเนินการตามข้อ ๑9 ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวนไม่
น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  

ข้อ ๒1 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้
พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและ ระดับต าแหน่ง 
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี 
ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา  

ข้อ ๒2 หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ 20 แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑9 สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืน 
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ประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑9 สั่งลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๔ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย  

ข้อ ๒3 การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑9 ข้อ 20 และข้อ ๒2 ให้
น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และ การด าเนินการทางวินัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม  

ข้อ ๒4 การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ ๒2 ให้ด าเนินการตามนั้น เว้นแต่จะปรากฏ
ข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป  

หมวด ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 

ข้อ ๒5 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือความผิด
ทางอาญา ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือน าไป
ประกอบการพิจารณาการแต่งตั้งการเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณา
ความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 

ข้อ 26 เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ 22 แล้วให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม ด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

ข้อ ๒๗ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) สามารถร้อง
ทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 

ข้อ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ 29 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมด าเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวล
จริยธรรมให้มีความเหมาะสม ( ถ้ามี ) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  คณะกรรมการ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น   ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ ณ วัน  1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
   

            
( นายสมทรง ช้างชนะ ) 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 



 

 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕62 

 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมนี้  จัดท าตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา  ๗6 วรรคสาม โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือ  

๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและเป็นสากล 

 ๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เพ่ือให้ด าเนินงานเป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับเพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและ 
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  

๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต 
สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคม 
ตามล าดับ  

5.ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้ง 
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการการเมือง
ฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับ
อ่ืน ๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม จึงออกประกาศดังต่อไปนี้ 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม พ.ศ. 2562”  

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่  1  กรกฎาคม พ.ศ. 2562  
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ข้อ 3 ในประกาศนี้  

“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น            ฝ่ายบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

 “ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น” หมายถึง ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาโสม รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล              
นาโสม ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม รวมทั้งบุคคลที่ฝ่ายบริหารแต่งตั้งตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติที่ตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น 

 “ คณะกรรมการจริยธรรม ” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น                       
ฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  

ข้อ 4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เป็นผู้รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 

หมวด ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ข้อ 5 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นใน 
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้  

 (๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 (๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

 (๓) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 

 (๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 (๕) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 

 (๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

 (๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

 (๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

(๑๐) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกัน พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
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ส่วนที่ ๒ 

จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ข้อ 6 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ตลอดจนเป็น 
แบบอย่างที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ข้อ 7 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง 
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ  

ข้อ 8 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตาม 
กฎหมายอย่างเคร่งครัด  

ข้อ ๙ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นตอ้งปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม ทั้งโดย
ส่วนตัวและโดยหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน ทั้งต้องวางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน  

ข้อ ๑๐ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้โดยไม่แสดงกิริยา หรือใช้ 
วาจาอันไมสุ่ภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด 

ข้อ ๑๑ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องมีอุดมการณ์ในการท างานเพ่ือประเทศชาติ และต้องถือเอา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด  

ข้อ ๑๒ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยความรับผิดชอบ            
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ 

ข้อ ๑๓ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี 
รวมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คูคุ่ณธรรม และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่รับผิดชอบ  

ข้อ ๑๔ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช่หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้สถานะหรือต าแหน่งการเป็น
ข้าราชการ การเมืองไปแสวงหาผลประโยชนที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไมว่าจะเป็น
ประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม  

ข้อ ๑๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช่สถานะหรือต าแหน่งการเป็นข้าราชการการเมืองเข้าไปก้าว
ก่าย หรือแทรกแซงการบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการซึ่งมีต าแหน่ง
หรือเงินเดือนประจ าและมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากต าแหน่ง ทั้งนี้เว้นแต่
เป็นการปฏิบัติ ตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

ข้อ ๑๖ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ยินยอมให้คูส่มรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิด
ก้าวกา่ยหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือของผู้อ่ืน และตอ้งไมย่ินยอมให้ผู้อ่ืนใช้อ านาจหน้าที่ของตน 
โดยมิชอบ 

ข้อ ๑๗ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพอาชีพหรือการงานอื่นใดของ
คูส่มรสญาติสนิทหรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของ 
ประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน  
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ข้อ ๑๘ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาความลับของทางราชการเว้นแตเ่ป็นการปฏิบัติตามอ านาจ
หนา้ที่ตามกฎหมาย  

ข้อ ๑๙ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องยึดมั่นในกฎหมาย และค านึงถึงระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งผู้
สมควรด ารงต าแหน่งต่าง ๆ  

ข้อ ๒๐ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นเมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้ว ต้องไมน่ าข้อมูลขาวสารอันเป็นความลับของ 
ทางราชการซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในต าแหน่ง  ไปใช้เพ่ือเกิดประโยชน์แก่องค์กรเอกชน ทั้งนี้ภายในก าหนด 
ระยะเวลาสองปี นับจากวันที่พ้นจากต าแหน่ง  

ข้อ ๒๑ ข้าราชการการเมืองทองถิ่นต้องเปิดเผยขอ้มูลการทุจริต  การใช้อ านาจในทางท่ีผิด  การฉอ้ฉล 
หลอกลวง หรือกระท าการอ่ืนใดที่ท าให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

ข้อ ๒๒ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม้เรียกร้องของขวัญ ของก านัล หรือประโยชนอื่นใดจากบุคคล
อ่ืน เพ่ือประโยชนต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน และจะต้องดูแลให้คูส่มรส ญาติสนิท หรือบุคคล
ในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันดว้ย  

ข้อ ๒๓ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อท าธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐตาม 
ระเบียบ และขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ  

ข้อ ๒๔ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นพึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอยางสม่ าเสมอเอาใจใส่ทุกขส์ุข และรับ 
ฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งดว่น อย่างเทา่เทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ      

ข้อ ๒๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนขอ้มูลขา่วสารของราชการเพ่ือให้เกิดความ
เขา้ใจผิด หรือเพ่ือผลประโยชน์ส าหรับตนเองและผู้อ่ืน  

ข้อ ๒๖ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้น ๆ เทา่นั้น 

ข้อ ๒๗ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อใหเกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของ
ชาติ  

ข้อ ๒๘ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไมค่บหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย หรือผู้ที่ม ี
ความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เช่น ผู้เปิดบ่อนการพนัน หรือผู้ที่ข้องเก่ียวกับยาเสพติด อันอาจกระทบกระเทือน
ต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

ข้อ ๒๙ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณี เมื่อปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง 
หรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดร้ายแรง  
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หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑  

กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 ข้อ 30 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม มีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวล 
จริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(1) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝังส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตามสอดส่อง การ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ  

(๒) ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองข้าราชการการเมืองท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกลงหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม 

(๓) การด าเนินการต่อขา้ราชการการเมืองท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไมป่ฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของผู้นั้นจะกระท ามิได้เว้นแตจ่ะได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการ
จริยธรรมแล้ว  

(๔) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  

ข้อ ๓๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม แตง่ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมือง 
ท้องถิ่นฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมขึ้น เพ่ือควบคุมก ากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
ประกอบด้วย  

๑) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรม  

๒) ตัวแทนฝ่ายบริหารที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล /แต่งตั้งจ านวน ๑ คน เป็นคณะกรรมการ  

๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน ๓ คน ที่ผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กร 
ปกครองสวนท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นผู้เลือกเป็นคณะกรรมการ  

๔) หัวหน้าส านักปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ทั้งนี้ หัวหน้าส านักปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวต้องไมเ่คยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน หากเคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อนให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม พิจารณาแต่งตั้งขา้ราชการจากต าแหน่งในฝ่ายบริหารที่เหมาะสม  

ข้อ ๓๒ คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

๑) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริม และให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  

๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาจมีผู้ร้องขอ
หรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้ 
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๓) ขอความร่วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ หา้ง
หุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ 
ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน  

๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือขา้ราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้  

๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญ หรือมีผลกระทบ
ในวงกว้างหลายองคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น 

๗) ด าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย 

 ในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มาใช้บังคับ
โดยอนุโลม 

ส่วนที่ ๒ 

ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ข้อ 33 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ โดยจะต้องไต่สวนขอ้เท็จจริง สืบสวน 
หาขอ้เท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรม และให้มีค าวินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผล
ค าวินิจฉัยให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม มีค าสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  

กรณีมีการร้องเรียน หรือปรากฏเหตุว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้คณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ และให้เลือกกันเองเป็นประธาน
คณะกรรมการ โดยจะต้องไต่สวน ข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ และให้มี
ค าวินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยใหผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ มีค าสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 

ข้อ ๓๔ หากการด าเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนตามข้อ ๓๓ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการ          
ฝ่าฝืน ประมวลจริยธรรมให้สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืน ประมวลจริยธรรม ให้สั่งลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืน ตามข้อ ๓๗  

ข้อ ๓๕ การด าเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามส่วนที่ ๒ นี้ให้
น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย
ขององคกรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม  

ข้อ ๓๖ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต ่

๑) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของค าวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

๒) กรณีผูถู้กลงโทษตามข้อ ๓๗ เห็นว่าตนเองไม่ไดร้ับความเป็นธรรมให้สามารถร้องเรียนต่อผู้ตรวจการ 
แผ่นดินได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับทราบค าสั่งการลงโทษ 
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หมวด ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 

 ข้อ ๓๗ การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณี เพ่ือให้มีการแกไ้ขหรือ      
ด าเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือน าไปประกอบการพิจารณา ในการเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง หรือ 
การสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณ ี 

ข้อ ๓๘ การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณา
จากพฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและระดับต าแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ 
ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณ ีผลร้ายอันเกิดจาก
การฝ่าฝืนและเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๓๙ ให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  หรือ                
ผู้ก ากับ ดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองสวนท้องถิ่นนั้น ๆ แล้วแต่กรณีมีค าสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืน 
ประมวลจริยธรรมนี้ตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม และเมื่อมีค าสั่งลงโทษแล้วให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม หรือผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ แล้วแต่กรณ ีแจ้ง
คณะกรรมการจริยธรรมเพื่อรายงานให้ผู้ตรวจการแผนดินทราบต่อไป  

ข้อ ๔๐ กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ข้อ ๔๑ ให้คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม                         
โดย จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุก ๆ ๑ ปี หรือใหด้ าเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวล
จริยธรรม ให้มีความเหมาะสมตามค าแนะน าของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป 
 

 ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ ณ วัน  1   กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

            
( นายสมทรง ช้างชนะ ) 

     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  อ าเภอชัยบาดาล  จังหวัดลพบุรี พ.ศ. ๒๕62 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
นี้จัดท าขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา 76 วรรคสาม โดย
มีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและเป็นสากล  

๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมเพ่ือให้ด าเนินงานเป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับเพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  

๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต 
สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคม 
ตามล าดับ  

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมจึงออกประกาศดังต่อไปนี้  
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หมวด ๑ 

บททั่วไป 
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นของ

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  พ.ศ. 2562 ”  

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562  

ข้อ 3 ในประกาศนี้  

“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

  “ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น” หมายถึง ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ( ประธานสภาฯ  
รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาท้องถิ่น) รวมทั้งบุคคลที่ฝ่ายสภาท้องถิ่นแต่งตั้ง ตามที่บัญญัติไว้
ในพระราชบัญญัติที่จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

ข้อ 4 ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมเป็นผู้รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้  

หมวด ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ข้อ 5 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นใน
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้  

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  

(๓) การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ  

(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  

(๕) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย  

(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  

(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  
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(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  

(๑๐) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่
คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  

ส่วนที่ ๒ 

จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ข้อ 6 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็น
แบบอย่างที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ข้อ 7 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ  

ข้อ 8 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด  

ข้อ ๙ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม ทั้งโดย
ส่วนตัวและโดยหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน ทั้งต้องวางตนเป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน  

ข้อ ๑๐ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่แสดงกิริยา หรือ
ใช้วาจาอันไมสุ่ภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด  

ข้อ ๑๑ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องมีอุดมการณ์ในการท างานเพ่ือประเทศชาติ และต้องถือเอา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด  

ข้อ ๑๒ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องรับใช้ประชาชนเต็มความสามารถด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ  

ข้อ ๑๓ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตน เป็นพลเมืองที่
ดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่รับผิดชอบ  

ข้อ ๑๔ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้สถานะหรือต าแหน่งการเป็น
ข้าราชการการเมือง ไปแสวงหาผลประโยชนที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่า จะเป็น
ประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม  

ข้อ ๑๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งการเป็นข้าราชการการเมือง เข้าไปก้าว
ก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการซึ่งมีต าแหน่ง
หรือเงินเดือนประจ า และมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากต าแหน่ง ทั้งนี้เว้นแต่
เป็นการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  

ข้อ ๑๖ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัวหรือ ผู้ใกล้ชิด
ก้าวก่าย หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือของผู้อ่ืน และต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่น ใช้อ านาจหน้าที่ของตน
โดยมิชอบ  
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ข้อ ๑๗ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพอาชีพหรือการงานอื่นใดของ
คูส่มรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของ
ประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน  

ข้อ ๑๘ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องรักษาความลับของทางราชการเว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอ านาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย  

ข้อ ๑๙ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องยึดมั่นในกฎหมาย และค านึงถึงระบบคุณธรรมในการแต่งตั้ง    
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งต่าง ๆ  

ข้อ ๒๐ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น เมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้ว ต้องไม่น าข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับ
ของทางราชการซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในต าแหน่งไปใช้เพื่อเกิดประโยชนแก่องค์กรเอกชน ทั้งนี้ภายในก าหนด
ระยะเวลาสองปี นับจากวันที่พ้นจากต าแหน่ง  

ข้อ ๒๑ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อ านาจในทางที่ผิด  การฉ้อฉล 
หลอกลวง หรือกระท าการอ่ืนใดที่ท าให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  

ข้อ ๒๒ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่เรียกร้องของขวัญ ของก านัล หรือประโยชนอื่นใด จากบุคคล
อ่ืน เพ่ือประโยชนต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน และจะต้องดูแลให้คู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคล
ในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย  

ข้อ ๒๓ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อท าธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐตาม
ระเบียบ และขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ  

ข้อ ๒๔ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น พึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างสม่ าเสมอ เอาใจใส่ทุกข์สุข และ
รับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ  

ข้อ ๒๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจผิด หรือเพ่ือผลประโยชนส าหรับตนเองและผู้อื่น  

ข้อ ๒๖ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้น ๆ เท่านั้น  

ข้อ ๒๗ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของ
ชาติ  

ข้อ ๒๘ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย หรือผู้ที่
มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เช่น ผู้เปิดบ่อนการพนัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับยาเสพติด อันอาจ
กระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน  

ข้อ ๒๙ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณี เมื่อปฏิบัติหน้าที่
บกพร่องหรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดร้ายแรง  



 

22 

หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 

กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ข้อ 30 ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้  

(1) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝังส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตามสอดส่องการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ  

(๒) ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  

(๓) การด าเนินการต่อข้าราชการการเมืองท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของผู้นั้นจะกระท ามิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมแล้ว  

(๔) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  

ข้อ 31 ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมขึ้น เพื่อควบคุมก ากับให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ ประกอบด้วย  

๑) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมเป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรม  

๒) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน เป็นคณะกรรมการ  

๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 6 คน ที่ผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นผู้เลือกคณะกรรมการ  

๔) หัวหน้าส านักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ทั้งนี้ หัวหน้าส านักปลัด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ต้องไมเ่คยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน หากเคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน ให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการจากต าแหน่งในฝ่ายบริหาร  

ข้อ ๓๒ คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

๑) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริม และให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม 

๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาจมีผู้ร้องขอ
หรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้  
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๓) ขอความร่วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้าง
หุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้
ถ้อยเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน  

๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนั้นมาชี้แจง หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน  

๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้  

๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้น เป็นเรื่องส าคัญหรือหรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

๗) ด าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมายในการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง มาใช้บังคับโดยอนุโลม  

ส่วนที่ ๒ 

ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ข้อ 33 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรม เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ โดย
จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริงหรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ และให้มีค าวินิจฉัยโดยเร็ว และ
ให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม มีค าสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมกรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ปฏิบัติฝ่า
ฝืนประมวลจริยธรรม ให้คณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ และให้เลือกกันเองเป็น
คณะกรรมการ โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริงสืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ และให้มีค า
วินิจฉัยโดยเร็วและให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยให้ผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ มีค าสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  

ข้อ ๓๔ หากการด าเนินการไต่สวน สืบสวนสอบสวนตามข้อ ๓๓ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมให้สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ตามข้อ ๓๗  

ข้อ ๓๕ การด าเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืน ตามส่วนที่ ๒ นี้  
ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม  
 
 
 
 
 



 

24 
 

ข้อ ๓๖ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่  

๑) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของค าวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป  

๒) กรณีผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๓๗ เห็นว่าตนเองไม่ไดร้ับความเป็นธรรมให้สามารถร้องเรียนต่อ ผู้ตรวจการ
แผ่นดินได้ ภายใน  ๓๐  วัน นับแต่วันที่รับทราบค าสั่งการลงโทษ 
 

 ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ ณ วัน   1   กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 
   
        สมเดช   ปรชีานนท์ 

( นายสมเดช   ปรีชานนท์ ) 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
ที่  490  /2562 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
............................................................................. 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ มีสาระส าคัญประการหนึ่งที่มุ่งแก้ไขปัญหา
การผูกขาดอ านาจรัฐและการใช้อ านาจอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งการด าเนินการทางการเมืองที่ขาดความโปร่งใส 
ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม และระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจหน้าที่ล้มเหลว จึงมีบทบัญญัติที่มุ่งเน้นการท าให้
บ้านเมืองมีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยก าหนดในหมวด ๑๓ จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมวด  3 มาตรา 76 เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีกลไกและระบบคือ ให้มีการจัดท าประมวลจริยธรรมเพื่อเป็นมาตรฐานทาง
จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทและเพ่ือให้การบังคับใช้
มาตรการทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดโทษของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้ถือเป็นการ
กระท าผิดทางวินัย และในมาตรา 219 ได้ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้ค าแนะน า
ในการจัดท าหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรม  

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา 76
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม จึงขอแต่งตั้งคณะท างานจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาโสม ดังนี้  

๑. นายสมทรง  ช้างชนะ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ประธานคณะท างาน  
๒. นายสุพัฒน์ชัย   โพธิ์หอม  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   คณะท างาน 
๓. นายสุวรรณ  กรทอง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม   คณะท างาน 
๔. นายอ านาจ  คงสว่าง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คณะท างาน  
๕. นางสาวทศพร  เดชรักษา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  คณะท างาน 
6. นางสาวผกาวรรณ์ รู้การนา ผู้อ านวยการกองคลัง    คณะท างาน 
7.นายสุรศักดิ์  ป้องโส ผู้อ านวยการกองช่าง    คณะท างาน 
8.นางสาวศิริวรรณ บุตรทัน นักทรัพยากรบุคคล    คณะท างาน

 9.นางบุญเรือน  อาจปรุ คร ู      คณะท างาน 
10.นายสินชัย  เพ็ชรส้ม ผู้แทนประชาชนต าบลนาโสม   คณะท างาน

 11.นายยงยุทธ์  ธีราธรรม ผู้แทนประชาชนต าบลนาโสม   คณะท างาน
 12.นางสาวดาราพร โพนเงิน นักวิเคราะห์นโยบายและแผน     คณะท างานและเลขานุการ 
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มีหน้าที่  

ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ร่วมจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล           
นาโสม จัดท าประกาศและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมในการจัดท า ร่วมคิด ร่วมท า             
ร่วมปฏิบัติ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เอาใจใส่ อย่าให้เกิดความเสียหายได้               
หากมีปัญหาให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ทราบทันที  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

สั่ง ณ วันที่    20    เดือน   มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕62 

       
  ( นายสมทรง   ช้างชนะ ) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
ที่  491  /2562 

เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
........................................................... 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 บัญญัติให้มีประมวล จริยธรรม
เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ 
ประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ 
ร้ายแรงแห่งการกระท า ทั้งนี้การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระท าผิด
ทางวินัย  

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76              
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล               
นาโสม 

1. นางสาวทศพร เดชรักษา  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ประธานคณะกรรมการ 
2. นางสาวผกาวรรณ์ รู้การนา     ผู้อ านวยการกองคลัง   คณะกรรมการ 
3. นายสุรศักดิ์  ป้องโส     ผู้อ านวยการกองช่าง   คณะกรรมการ  
4. นางศิริวรรณ  บุตรทัน     นักทรัพยากรบุคคล   คณะกรรมการ 
5. นางสาวดาราพร โพนเงิน     นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  คณะกรรมการ 
6. นางศศิธร  เกิดเนตร์    ผู้ทรงคุณวุฒิ    คณะกรรมการ 
7. นายสินชัย  เพ็ชรส้ม      ผู้ทรงคุณวุฒิ    คณะกรรมการ 
8. นางสาววิราวรรณ ขาวเกิด      เจ้าพนักงานธุรการ  คณะกรรมการและเลขานุการ 

 
ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
 

1) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม 

2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  ในกรณีที่
มีข้อ สงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ตาม ประมวลจริยธรรมนี้จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริงและมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว  

3) คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าที่ขอให้ 
กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง                    
ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน  

 



 

2 
 

4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน  

5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม   เมื่อได้วินิจฉัยแล้ว  ให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน   ถ้า
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดเรื่องให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด  

6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

7) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชาใช้
อ านาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น  

8) ด าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย  
 
ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

สั่ง ณ วันที่    20    เดือน   มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕62 

        
  ( นายสมทรง   ช้างชนะ ) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

........................................................... 

ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 บัญญัติให้มีประมวล จริยธรรม
เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ 
ประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ 
ร้ายแรงแห่งการกระท า ทั้งนี้การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระท าผิด
ทางวินัย  

 เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา 76 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม จึงขอประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความ
ประพฤติของข้าราชการในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่    1    เดือน   กรกฎาคม    พ.ศ. ๒๕62 

       
  ( นายสมทรง   ช้างชนะ ) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
ที่  492  /2562 

เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

........................................................... 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 บัญญัติให้มีประมวล จริยธรรม
เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ 
ประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ 
ร้ายแรงแห่งการกระท า ทั้งนี้การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระท าผิด
ทางวินัย  

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76              
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล               
นาโสม 

1. นายสมทรง  ช้างชนะ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ประธานคณะกรรมการ 
2. นายสุวรรณ  กรทอง   รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  คณะกรรมการ 
3. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ผู้ก ากับดูแลตาม พรบ.จัดตั้งอปท.เป็นผู้คัดเลือก คณะกรรมการ  
4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ผู้ก ากับดูแลตาม พรบ.จัดตั้งอปท.เป็นผู้คัดเลือก คณะกรรมการ 
5. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ผู้ก ากับดูแลตาม พรบ.จัดตั้งอปท.เป็นผู้คัดเลือก คณะกรรมการ 
6. นางสาวทศพร เดชรักษา  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คณะกรรมการและ 

เลขานุการ 
ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
 

1) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม 

2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  โดยอาจมี
ผู้ร้องขอหรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้ 

3) ขอความร่วมมือให้ กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้าง
หุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง     ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือ
ให้ถ้อยคาเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน  
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4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน  

5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้  
6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมี

ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
7) ด าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย  
 
ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

สั่ง ณ วันที่    20    เดือน   มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕62 

      
  ( นายสมทรง   ช้างชนะ ) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

........................................................... 

ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 บัญญัติให้มีประมวล จริยธรรม
เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ 
ประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ 
ร้ายแรงแห่งการกระท า ทั้งนี้การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระท าผิด
ทางวินัย  

 เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา 76 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม จึงขอประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความ
ประพฤติของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ตามประมวลจริยธรรม
แนบท้ายนี้  

ทัง้นี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่     1    เดอืน   กรกฎาคม    พ.ศ. ๒๕62 

      
  ( นายสมทรง   ช้างชนะ ) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
ที่ 493  /2562 

เรื่อง  การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

........................................................... 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 บัญญัติให้มีประมวล จริยธรรม
เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ 
ประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ 
ร้ายแรงแห่งการกระท า ทั้งนี้การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระท าผิด
ทางวินัย  

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76              
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล               
นาโสม 

1. นายสมเดช       ปรชีานนท์  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ประธานคณะกรรมการ 
2. นายสิงห์โต       ดวงสุดา รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คณะกรรมการ 
3. นางญาณัจฉรา    จิตรซื่อตรง  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คณะกรรมการ 
4. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ผู้ก ากับดูแลตาม พรบ.จัดตั้งอปท.เป็นผู้คัดเลือก คณะกรรมการ  
5. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ผู้ก ากับดูแลตาม พรบ.จัดตั้งอปท.เป็นผู้คัดเลือก คณะกรรมการ 
6. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ผู้ก ากับดูแลตาม พรบ.จัดตั้งอปท.เป็นผู้คัดเลือก คณะกรรมการ 
7. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ผู้ก ากับดูแลตาม พรบ.จัดตั้งอปท.เป็นผู้คัดเลือก คณะกรรมการ  
8. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ผู้ก ากับดูแลตาม พรบ.จัดตั้งอปท.เป็นผู้คัดเลือก คณะกรรมการ 
9. ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ที่ผู้ก ากับดูแลตาม พรบ.จัดตั้งอปท.เป็นผู้คัดเลือก คณะกรรมการ 
10. นางสาวทศพร เดชรักษา  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม คณะกรรมการและ 

เลขานุการ 
ให้คณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
 

1) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม 

2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  โดยอาจมี
ผู้ร้องขอหรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้ 

 
. 
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3) ขอความร่วมมือให้ กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้าง
หุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง     ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือ
ให้ถ้อยคาเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน  

4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน  

5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้  
6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมี

ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
7) ด าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย  
 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  

สั่ง ณ วันที่    20    เดือน   มิถุนายน    พ.ศ. ๒๕62 

   

          ( นายสมทรง   ช้างชนะ ) 
            นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

         
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

........................................................... 

ตามท่ีรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 บัญญัติให้มีประมวล จริยธรรม
เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ 
ประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ 
ร้ายแรงแห่งการกระท า ทั้งนี้การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระท าผิด
ทางวินัย  

 เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา 76 
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม จึงขอประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความ
ประพฤติของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ตามประมวลจริยธรรมแนบ
ท้ายนี้  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่    1    เดือน   กรกฎาคม    พ.ศ. ๒๕62 

       

  ( นายสมทรง   ช้างชนะ ) 
    นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

 
 
 
 
 
 
 
 


