
 

 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา 
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร   
ประจำปีงบประมาณ ๒๕66 

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

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา  อำเภอภูพาน  จังหวัดสกลนคร  ได้ประกาศ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา  
ลงวันที่  5  ตุลาคม  ๒๕๕๒   ตามนัยมาตรา  ๗๗  แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐       
ไปแล้วนั้น 

เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรมเพ่ือกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แต่ละประเภท  โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ  ทั้งนี้  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่า  เป็นการ
กระทำผิดทางวินัย 

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   ๒๕๕๐  
มาตรา  ๒๗๙  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา  จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่อ้างถึง  และ
ให้จัดทำเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลาแทน  เพ่ือเป็นเครื่องกำกับความ
ประพฤติของข้าราชการในสังกัดตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้ 

 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 
 
 
 

               (นายโสวัฒน ์ ลาวัลย์) 
    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา 
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องค์การบริหารส่วนตำบลหลบุเลา 
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ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา อำเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร 

ประจำปีงบประมาณ ๒๕66 
................................................... 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดทำตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

๑. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการ  ที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา  เพ่ือให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ทำให้เกิดรูปองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจ
ในขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง  ต่อองค์กร  ต่อผู้บังคับบัญชา  ต่อประชาชน  
และต่อสังคม  ตามลำดับ 

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น  
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 

ทั้งนี้รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน  พึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ  อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 

 
หมวด ๑  

       บทท่ัวไป 

ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้ 
 

“ ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล
หลุบเลา 

 “ ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ 
ข้าราชการครู  และบุคลกรทางการศึกษา  ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
รวมถึงพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบลหลุบเลา 

ข้อ ๒  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 



หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 
ส่วนที่ ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
สำหรับข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา 

 
ข้อ ๓ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลาทุกคน  มีหน้าที่ดำเนินการ  ให้เป็นไป

ตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อำนวยความสะดวก และให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้อง 

3.1  ยึดมั่นในค่านิยมหลัก  ๑๐  ประการ  ดังนี้ 
(๑)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) การมีจิตสำนึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๕) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๗)  การให้ข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจรงิ 
(๘)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปร่งใส  และตรวจสอบได ้
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
(10)  การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่มีร่วมกันพัฒนา 
        ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม  และดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญ 
        ฉบับปัจจุบัน 
3.2  ยึดมั่นในหลัก 12 ประการ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ได้แก่ 

(1)  มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
(2)  ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม 
(3)  กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์ 
(4)  ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม 
(5)  รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม 
(6)  มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อื่น เผื่อแผ่และแบ่งปัน 
(7)  เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง 
(8)  มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่ 
(9)  มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทำ รู้ปฏิบัติตามพระราชดำรัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 
(10)  รู้จักดำรงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดำรัส ของ 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจำเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจำหน่าย 
และพร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี 

(11)  มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออำนาจฝ่ายต่ำ หรือกิเลส มีความ 
ละอายเกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา 

(12)  คำนึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 
 



ส่วนที่ ๒ 
             จรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 
  ข้อ ๔  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา  ต้องจงรักภักดีต่อชาติ   ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์   
 

  ข้อ ๕ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรทุกประการ 
 

  ข้อ ๖ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็น
พลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 

  ข้อ ๗ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา  ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าที่ 
 

  ข้อ ๘ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา  ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง
ความสามารถด้วยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ  ให้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
 

  ข้อ ๙ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา  ต้องมุ่งเน้นแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนด้วยความเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
 

  ข้อ ๑0 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา  ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ  
เรียบร้อย  มีอัธยาศัย 
  ข้อ ๑๑ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา  ต้องรักษาความลับที่ได้จากการ
ปฏิบัติหน้าที่  การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทำได้ต่อเมื่อมีอำนาจหน้าที่และ
ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น 
  ข้อ ๑๒ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา  ต้องรักษา  และเสริมสร้างความ
สามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน  พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 
 

  ข้อ ๑๓ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา  ต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งไป
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนหรือผู้ อ่ืนไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม  ตลอดจน
ไม่รับของขวัญ  ของกำนัล  หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆ อัน
อาจเกิดจากปฏิบัติหน้าที่ของตน  เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรม  จรรยาหรือการให้ตามประเพณี 
 

  ข้อ ๑๔ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลาต้องประพฤติตนให้สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ  มีน้ำใจ  มีมนุษยสัมพันธ์อันดี  ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของ
เพ่ือนร่วมงาน  และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓      
จรรยาวิชาชีพ 

 

  ข้อ ๑๕ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา  ผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน  อาทิเช่น 
จรรยาบรรณของแพทย์  พยาบาล  วิศวกร  ครู  ฯลฯ  ต้องมีจรรยาบรรณในทางวิชาชีพนั้นๆ และสามารถนำ
จรรยาวิชาชีพดังกล่าวมาใช้บังคับเพ่ิมเติมสำหรับบุคลากรที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพข้างต้น  แล้วแต่กรณีไป 
 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

ส่วนที่ ๑ 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

  ข้อ ๑๖  ให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา  มีหน้าที่ควบคุมกำกับให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึง  โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

(๑) ดำเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตาม
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ 

(2)  สืบสวนข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้  เพื่อรายงานผลให้นายกองค์การ 
บริหารส่วนตำบลหลุบเลา  หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดำเนินการ
ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา  หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามที่เห็นเองก็ได้ 

(3) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา   
มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม  ในกรณีที่เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา 
หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร  อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลาหรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 

(4)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ถกูกลั่นแกล้ง   
หรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม  การดำเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง  โยกย้าย  เลื่อนขั้นเงินเดือน  ตั้งกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น  จะกระทำมิได้  เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

(5)  ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(6)  ดำเนินการอ่ืนตามท่ีกำหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรม 

หรือปลัดมอบหมาย  ทั้งนี้  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดำรงตำแหน่งในสำนักปลัด 
(7)  ดำเนินการอ่ืนตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลาเห็นสมควร 

 

ข้อ ๑๗  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น    
เพ่ือควบคุมกำกับ  ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย 
(๑)  ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(2)  กรรมการจากข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  เลือกกันเองให้เหลือสองคน 
(3) กรรมการซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  ในองค์การบริหารส่วน 

ตำบลหลุบเลา  ที่ได้รับเลือกจากข้าราชการ  พนักงานจ้าง  และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา
จำนวนสองคน 



(4)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ให้กรรมการตาม (๑) – (๓)  ร่วมกันเสนอชื่อและ 
คัดเลือกให้เหลือสองคน   

ให้หั วหน้ าสำนักปลัด   เป็น เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแต่ งตั้ ง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสมกรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
มาก่อน 

 ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอำนาจหน้าที่  ดังนี้   

(1)  ควบคุม  กำกับ  ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใน
กรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์  การลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนจริยธรรมนี้  จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง  และมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว 

 (3)  ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอำนาจหน้าที่
ขอให้กระทรวง  กรม  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือห้างหุ้นส่วนบริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง  
ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด  มาชี้แจงให้ถ้อยคำเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

 (4)  เรียกผู้ถูกกล่าวหา  หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง  หรือให้ถ้อยคำ หรือส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

(5)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคำวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลัน  ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องให้คำวินิจฉัย  ของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 

 (6)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัย  ในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (7)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  มิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

(8)  ดำเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมายการประชุม 
คณะกรรมการจริยธรรมให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 

 
ส่วนที่ ๒ 

ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ข้อ ๑๙ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา   เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ 

ข้อ ๒๐ การดำเนินการตามข้อ  ๑๙  ให้ผู้รับผิดชอบดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน
ไม่น้อยกว่าสามคน  เป็นผู้รับดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ข้อ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่  ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน  ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ ความสำคัญและระดับ
ตำแหน่ง  ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่ าฝืน  อายุ   ประวัติ   และความประพฤติ ในอดีต  
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี  ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนและเหตุอ่ืนอันควรนำมาประกอบพิจารณา 

 



ข้อ ๒๒  หากการดำเนินการสอบสวนตามข้อ  ๒๐  แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามข้อ  ๑๙  สั่งยุติเรื่อง  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิด
ทางวินัยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามข้อ  ๑๙  สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ  ๒๕  แต่หากปรากฏว่าเป็น
ความผิดทางวินัยให้ดำเนินการทางวินัย 

 

ข้อ ๒๓ การดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ  ๑๙  ข้อ ๒๐  
และข้อ  ๒๒  ให้นำแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการรักษาวินัย  ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 

ข้อ ๒๔ การสั่งการของผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อ  ๒๒  ให้ดำเนินการตามนั้น  เว้นแต่จะ
ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทำให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

 
หมวด ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 
 

  ข้อ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัย
หรือทางความผิดทางอาญา  ให้ดำเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือดำเนินการที่ถูกต้อง  หรือ
ตักเตือน  หรือนำไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง  การเข้าสู่ตำแหน่ง  การพ้นจากตำแหน่ง  การเลื่อนขั้น
เงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนา
แล้วแต่กรณี 
 

  ข้อ ๒๖ เมื่อมีการดำเนินการสอนสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามข้อ  ๒๒ แล้วให้
องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเอื้อม  ดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
 

  ข้อ ๒๗ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ  ๒๕  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ  ๑๘  (๒)  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลระดับจังหวัด   ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
 

  ข้อ ๒๘  เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ให้รายงานต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
 

บทเฉพาะกาล 
 

  ข้อ ๒๙ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมดำเนินการปรับปรุ ง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม  และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป 
 

  ข้อ ๓๐ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติงานอ่ืนๆ  ตามที่เห็นสมควรตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อม
ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสมและแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัด  คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 
     



  
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา 
เรื่อง  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และลูกจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา 

--------------------- 
  อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กำหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ซึ่ง
ได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างใน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการ  พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไป  ยึดถือเป็น
หลักการและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน ได้แก่ 

(๑)   พึงยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒)   พึงยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓)   พึงมีจิตสำนึกท่ีดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
(๔)   พึงยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๕) พึงยืนหยัดทำในสิ่งถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
(๖) พึงให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัต ิ
(๗) พึงให้ข้อมูลข่าวสารแกป่ระชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(๘) พึงมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ โปร่งใส่ และตรวจสอบได้ 
(๙) พึงยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

          (๑๐)  พึงสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
  องค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา  ขอประกาศให้มาตรฐานทั้ง  10 ประการ ดังกล่าวข้างต้น 
เป็น “ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานและลูกจ้างประจำ ขององค์ก ารบริหารส่วน    
ตำบลหลุบเลา ” เพ่ือยึดถือเป็นแนวทางสำหรับประพฤติและเป็นหลักการในการปฏิบัติงาน 

  ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    ประกาศ  ณ   วันที่  5  ตุลาคม  2566 

 
 

        (นายโสวัฒน์  ลาวัลย์) 
        นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหลุบเลา 
 

 


