ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาดิบ อาเภอป่าซาง จังหวัดลาพูน
****************************
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดทาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อ
1.เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
2.ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าดิบ เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.ทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ
เกิดความมั่นใจแก่ผรู้ ับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มสี ่วนได้เสีย
4.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ
โดยให้ฝา่ ยบริหารใช้อานาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร
ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลาดับ
5.ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน
พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพดังนี้
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หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ในประมวลจริยธรรมนี้
“ ประมวลจริยธรรม” หมายถึง
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าดิบ
“ ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น
รวมถึงพนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง
คณะกรรมการจริยธรรมประจาองค์การบริหารส่วนตาบลน้าดิบ
ข้อ 2 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลน้าดิบ รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้
หมวด 2
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ 1
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
สาหรับข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลนาดิบ
ข้อ 3 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าดิบทุกคน
มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์สว่ นรวม เป็นกลางทางการเมือง
อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก
10 ประการ ดังนี้
(1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(3) การมีจติ สานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(4) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(5) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์สว่ นตน
และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(6) การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(7) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
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(8) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(9) การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(10)การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกัน
พัฒนาชุมชนให้นา่ อยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ส่วนที่ 2
จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ 4 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าดิบ ต้องจงรักภักดีตอ่ ชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
ข้อ 5 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าดิบ
ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ 6 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าดิบ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ 7 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าดิบ
ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตาแหน่งหน้าที่
ข้อ 8 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าดิบ
ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรูค้ วามสามารถ
ให้บรรลุผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
ข้อ 9 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าดิบ
ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว
และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
ข้อ 10 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าดิบ ต้องปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความสุภาพ
เรียบร้อย มีอัธยาศัย
ข้อ 11 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าดิบ
ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทาได้ตอ่ เมื่อมีอานาจหน้าที่และได้รับอนุญาต
จากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น
ข้อ 12 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าดิบ
ต้องรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผูร้ ่วมงาน
พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกือ้ กูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
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ข้อ 13 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าดิบ
ต้องไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สาหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในท
างทรัพย์สนิ หรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รอ้ งเรียน
หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน
เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี
ข้อ 14 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าดิบ
ต้องประพฤติตนให้สามารถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นด้วยความสุภาพ มีน้าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี
ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน
และไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
ส่วนที่ 3
จรรยาวิชาชีพ
ข้อ 15 ในกรณีที่ อบต. น้าดิบมีการบรรจุแต่งตั้งพนักงานข้าราชการที่มีจรรยาบรรณวิชาชีพ
ให้ใช้จรรยาบรรณวิชาชีพต่าง ๆ เช่น จรรยาบรรณวิชาชีพครู จรรยาบรรณวิชาชีพพยาบาล เป็นต้น
เป็นส่วนเพิ่มเติมจากค่านิยมหลัก 10 ประการในข้อที่ 3
หมวด 3
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ 1
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ 16
ให้สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลน้าดิบมีหน้าที่ควบคุมกากับการให้มกี ารปฏิบัติตามประมวลจริยธ
รรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตาม
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
(2) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าดิบ หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้
โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดาเนินการตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลน้าดิบหรือคณะกรรมการจริยธร
รมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได้
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(3) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม
ในกรณีที่เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตาบลน้าดิบ
หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่อง
โดยไม่ต้องผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลน้าดิบ หรือคณะกรรมการจริยธรรม
ไปยังผูต้ รวจการแผ่นดินก็ได้
(4) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอ้ ย่างตรงไปตรงมามิให้
ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรมการดาเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิ
บัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน
ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นนั้ จะกระทามิได้
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
(5) ทาหน้าที่ฝา่ ยเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(6) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรม
หรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผูด้ ารงตาแหน่งในสานักงานปลัด
ข้อ 17 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลน้าดิบแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม
กากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย
(1) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(2) กรรมการจากข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งสายงานผูบ้ ริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน
(3) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลน้าดิบ ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
น้าดิบนั้น จานวนสองคน
(4) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (1)-(3) ร่วมกันเสนอชื่อและคัด
เลือกให้เหลือสองคน
ให้หัวหน้าสานักงานปลัดเป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม
และอาจแต่งตัง้ ผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม
กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน
ข้อ 18 คณะกรรมการจริยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
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ในกรณีที่มขี ้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มกี ารอุทธรณ์
การลงโทษผูฝ้ ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคาวินิจฉัยโดยเร็ว
(3) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท้ ี่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอานาจ
หน้าที่ ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือห้างหุน้ ส่วน บริษัท
ชีแ้ จงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผูแ้ ทนหรือบุคคลในสังกัด
มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(4) เรียกผูถ้ ูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนีม้ าชี้แจง หรือให้ถ้อยคาหรือให้ส่ง
เอกสาร และหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(5) พิจารณาวินจิ ฉัยชีข้ าดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
เมื่อได้วินจิ ฉัยแล้วให้สง่ คาวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน
ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่คณะก
รรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
(6) ส่งเรื่องให้ผตู้ รวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่อง
สาคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(7) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอ้ ย่างตรงไปตรงมา มิให้
ผูบ้ ังคับบัญชาใช้อานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผูน้ ั้น
(8) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใช้บังคับ
ส่วนที่ 2
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ 19 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลน้าดิบเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
ข้อ 20 การดาเนินการตามข้อ19 ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจานวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ข้อ 21 การประพฤติปฏิบัติฝา่ ฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืน
จริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา
มูลเหตุจูงใจความสาคัญและระดับตาแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝา่ ฝืน อายุตัว อายุราชการ
ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน
และเหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา
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ข้อ 22 หากการดาเนินการสอบสวนตามข้อ 20 แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม ให้ผรู้ ับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ 19 สั่งยุติเรื่อง
แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัยให้ผรู้ ับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ 19 สั่งลงโทษผูฝ้ ่าฝืนตามข้อ
25 แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดาเนินการทางวินัย
ข้อ 23 การดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝ้ า่ ฝืนตามข้อ 19 ข้อ 20
และข้อ 22 ให้นาแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย
และการรักษาวินัยและการดาเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ 24 การสั่งการของผูร้ ับผิดชอบดาเนินการตามข้อ 22 ให้ดาเนินการตามนัน้ เว้นแต่จะ
ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทาให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด 4
ขันตอนการลงโทษ
ข้อ 25 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทาง
วินยั หรือความผิดทางอาญา ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มกี ารแก้ไขหรือดาเนินการที่ถูกต้อง
หรือตักเตือน หรือนาไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง
การเลื่อนขัน้ เงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ
หรือการสั่งการให้ผฝู้ ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ 26 เมื่อมีการดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ 22 แล้ว
ให้องค์การบริหารส่วนตาบลน้าดิบดาเนินการให้เป็นไปตามคาสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อ 27 ผูถ้ ูกลงโทษตามข้อ 25 สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าดิบ ภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับทราบการลงโทษ
ผูถ้ ูกลงโทษตามข้อ 18(2) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลระดับจังหวัดภายใน 30 วัน นับแต่วันได้รับทราบการลงโทษ
ข้อ 28 เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว
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บทเฉพาะกาล
ข้อ 29 จัดให้มกี ารประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดลาพูน ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป
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