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องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 
อําเภอโชคชยั  จังหวัดนครราชสีมา 

 
 
 
 
‘ 
 



 
 
 

คํานํา 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มีสาระสําคัญประการหน่ึงท่ีมุงแกไขปญหา
การผูกขาดอํานาจรัฐและการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม รวมท้ังการดําเนินการทางการเมืองท่ีขาดความโปรงใส 
ไมมีคุณธรรม จริยธรรม และระบบการตรวจสอบการใชอํานาจท่ีลมเหลว จึงมีบทบัญญัติท่ีมุงเนนการทําให
บานเมืองมีความโปรงใส  มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยกําหนดในหมวด ๖ นโยบายแหงรัฐ มาตรา 76  วรรค
สาม  เปนบทบัญญัติเก่ียวกับจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ  โดยมีกลไกและระบบคือ ใหมีการจัดทําประมวล
จริยธรรมเพ่ือเปนมาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงานน้ันๆ  เพ่ือใหการบังคับใชมาตรการ
ทางจริยธรรมของ เจาหนาท่ีของรัฐ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ   

องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว  จึงไดจัดทําประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลทา
ลาดขาวข้ึนและหวังวาขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวทุกคนจะไดใช
ประโยชนจากประมวลจริยธรรมฉบับน้ีในการนํามาเปนแนวทางปฏิบัติงาน และเปนเคร่ืองกํากับความประพฤติ
ในการปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมและจริยธรรมยังประโยชนสุขและผลสําเร็จมาสูหนวยงานสืบไป  
 
 
             

องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 
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สารบัญ 
 

                       หนา 
คํานํา 
ประมวลจริยธรรมของขาราชการ        ๑ 
หมวด ๑  บทท่ัวไป                                                                           2 
หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม                 2 
 สวนท่ี ๑  มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลักสําหรับขาราชการ 
    ขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว              ๒ 
 สวนท่ี ๒ จรรยาวิชาชีพขององคกร                3 
 สวนท่ี ๓ จรรยาวิชาชีพ                     4 
หมวด ๓            ๔ 
 สวนท่ี ๑ กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม                  ๔ 
 สวนท่ี ๒ ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม       ๖ 
  
หมวด ๔  ข้ันตอนการลงโทษ                      7 
บทเฉพาะกาล                        ๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ 
ขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว  อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมา  

พ.ศ. ๒๕๖4 
-------------------------------------------------- 

 ประมวลจริยธรรมของขาราชการน้ีจัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มาตรา  ๗๖ วรรคสาม  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

๑.  เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของราชการท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน          
ท่ีชัดเจนและเปนสากล 

๒.  ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคล และเปน
เคร่ืองมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรมมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 

๓.  ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความหนาเช่ือถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการ           
และประชาชนท่ัวไป  ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

๔.ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ  โดยใหฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต 
ขอบเขต  สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง  ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอประชาชน           
และตอสังคมตามลําดับ 

๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง 
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

ท้ังน้ี  รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ
ควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืน  ๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

ขอ ๑  ในประมวลจริยธรรมน้ี 
 “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลทาลาด
ขาว 
 “ขาราชการ”  หมายถึง  ขาราชการสวนทองถ่ิน ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญ ขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถ่ิน รวมถึงพนักงานจาง 
และลูกจาง   ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

“คณะกรรรมการจริยธรรม”  หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําองคการบริหารสวนตําบลทา
ลาดขาว 

ขอ ๒  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวรักษาการตามประมวลจริยธรรมน้ี 
 

หมวด  ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

สวนที่  ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

สําหรับขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 
 
ขอ  ๓  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวทุกคน  มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตาม

กฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม  เปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน
ตามหลัก    ธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก  ๑๐  ประการดังน้ี 

(๑)  การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(๒)  การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓)  การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย  และรับผิดชอบ 
(๔)  การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตัวและไมมีผลประโยชนทับซอน 
(๕)  การยืนหยัดทําในส่ิงถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
(๖)  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 
(๗)  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
(๘)  การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
(๙)  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

               (๑๐)  การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดีรวมกันพัฒนาชุมชนให
นาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพส่ิงแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

 
  
 
 
 



 
 
 

      สวนที่  ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององคกร 

 
ขอ ๔  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว  ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย 

         ขอ  ๕  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว  ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไวและ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

ขอ  ๖  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว  ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมือง
ดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

ขอ  ๗  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว  ตองไมประพฤติตนอันกอใหเกิดความ
เส่ือมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี 

ขอ  ๘  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ตองปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ  ดวยความเสียสละ  ทุมเทสติปญญา  ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 

ขอ  ๙  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว ตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 

ขอ  ๑๐  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว  ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ  
เรียบรอย       มีอัธยาศัย 

ขอ  ๑๑  ขาราชาการขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว  ตองรักษาความลับท่ีไดจากการปฏิบัติ
หนาท่ี การเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเม่ือมีอํานาจหนาท่ีและไดรับ
อนุญาต       จากผูบังคับบัญชา  หรือเปนไปตามกฎหมายกําหนดเทาน้ัน 

ขอ  ๑๒  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว  ตองการรักษา  และเสริมสรางความ
สามัคคีระหวางผูรวมงาน  พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ  

ขอ  ๑๓  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว  ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไป
แสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตามตลอดจน
ไมรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือประโยชนตางๆ อันอาจ
เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี 

ขอ ๑๔  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว  ตองประพฤติตนใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนดวยความสุภาพ  มีนํ้าใจ  มีมนุษยสัมพันธอันดี  ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของ
เพ่ือนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน 

 
 

         สวนที่ ๓ 
จรรยาวิชาชีพ  

 
ขอ  ๑๕  ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว  ผูประกอบวิชาชีพอ่ืน อาทิ แพทย พยาบาล 

วิศวกร  ครู ฯลฯ  ตองมีจรรยาบรรณในทางวิชาชีพน้ัน ๆ และสามารถนําจรรยาบรรณทางวิชาชีพดังกลาวมาใช
บังคับเพ่ิมเติมสําหรับบุคลากรท่ีเปนผูประกอบวิชาชีพขางตนแลวแตรายกรณีไป 



 
 

หมวด  ๓ 
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

สวนที่  ๑ 
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

ขอ  ๑๖   ใหสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว  มีหนาท่ีควบคุมกํากับการใหมีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางท่ัวถึงและเครงครัด  โดยมีอํานาจหนาท่ีดังน้ี 

(๑) ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง  สงเสริม ยกยองขาราชท่ีเปนแบบอยางท่ีดีและติดตาม        
สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางสมํ่าเสมอ 

(๒)  สืบสวนหาขอจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมน้ี เพ่ือรายงานผลใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบลทาลาดขาวหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ท้ังน้ี โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการตามท่ี
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามท่ีเห็นเองก็ได 

(๓)  ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางตรงไปตรงมา    
มิใหถูกกล่ันแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  ในกรณีท่ีเห็นวานายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว    
หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูน้ันตามควร อาจย่ืนเร่ืองโดยไมตองผานนายก
องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาวหรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได 

(๔)  คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางตรงไปตรงมามิใหถูกกล่ันแกลง
หรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  การดําเนินการตอขาราชการท่ีอยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมน้ี  อันมีผลกระทบตอการแตงต้ัง  โยกยาย  เล่ือนข้ันเงินเดือน  ต้ังกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงหรือ
วินัย  หรือกระทบตอสิทธิหนาท่ีของขาราชการผู น้ันจะกระทํามิได  เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแลว 

(๕)  ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๖)  ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมน้ี  หรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรม

หรือปลัดมอบหมาย  ท้ังน้ี  โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด 
(๗)   อ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

ขอ  ๑๗  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว แตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน เพ่ือควบคุม 
กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี 

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดวย 
(๑) ปลัดหรือรองปลัดท่ีไดรับมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการจากขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร  เลือกกันเองใหเหลือสองคน 

                   (๓) กรรมการซ่ึงเปนขาราชการท่ีไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในองคการบริหารสวน
ตําบลทาลาดขาว  ท่ีไดรับเลือกต้ังจากขาราชการพนักงานจางและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลทาลาด
ขาวน้ัน จํานวนสองคน 
                   (๔)   กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) - (๓) รวมกันเสนอช่ือและคัดเลือก
ใหเหลือสองคน  ใหหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว เปนเลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรม      และอาจแตงต้ังผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม   กรรมการ
จริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน 
 
 



ขอ  ๑๘  คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาท่ี  ดังน้ี 
(๑) ควบคุม  กํากับ  สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมน้ีในองค

ปกครองสวนทองถ่ิน 
(๒)  สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในกรณี   

ท่ีมีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ การลงโทษผูฝาฝน
ประมวลจริยธรรมน้ี  จะตองไตสวนขอเท็จจริง  และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 

(๓)  ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหนาท่ี
ขอใหกระทรวง  กรม หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอ่ืนของรัฐหรือหางหุนสวน บริษัท ช้ีขอเท็จจริง               
สงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ  สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด  มาช้ีแจงหรือใหถอยคําเก่ียวกับเร่ืองท่ี
สอบสวน 

(๔)  เรียกผูกลาวหา  หรือขาราชการของหนวยงานน้ีมาช้ีแจง  หรือใหถอยคําหรือใหสงเอกสาร
และหลักฐานท่ีเก่ียวกับเร่ืองท่ีสอบสวน 

 (๕)  พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมน้ีในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  เม่ือไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน  
ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเร่ืองใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนท่ีสุด 

(๖)  สงเร่ืองใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องน้ันเปนเรื่องสําคัญหรือ
มีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 (๗)  คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิ บัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางตรงไปตรงมามิให
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอราชการผูน้ัน 

(๘)  ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมน้ี  หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดินมอบหมาย  
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช

บังคับ 

สวนที่  ๒ 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

ขอ ๑๙  กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาท่ีประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม ให
นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว  เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 
 ขอ  ๒๐  การดําเนินการตามขอ ๑๙  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการจํานวน
ไมนอยกวาสามคน  เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ขอ ๒๑  การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมน้ี จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม         
ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจความสําคัญและระดับตําแหนง  
ตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอมแหงกรณี  
ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน  และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 

ขอ  ๒๒  หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ ๒๐ แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝนประมวล
จริยธรรม  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ ส่ังยุติเร่ือง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม  แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัยใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ ส่ังลงโทษ
ผูฝาฝนตามขอ  ๒๕  แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย 

 ขอ  ๒๓  การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนขอ  ๑๙ ขอ  ๒๐ และขอ  ๒๒ 
ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทาง
วินัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมาบังคับใชโดยอนุโลม 



 ขอ  ๒๔  การส่ังการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ  ๒๒  ใหดําเนินตามน้ันเวนแตจะปรากฏ
ขอเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําใหผลของการส่ังการน้ันเปล่ียนแปลงไป 

หมวด  ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

ขอ  ๒๕  การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมน้ี  ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา  ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไขหรือดําเนินการท่ีถูกตอง หรือตักเตือน หรือ
นําไปประกอบการพิจารณาการแตงต้ัง  การเขาสูตําแหนง  การพนจากตําแหนง  การเล่ือนข้ันเงินเดือน หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ  หรือการส่ังใหผูฝาฝนน้ันปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 

ขอ  ๒๖  เม่ือมีการดําเนินสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการส่ังลงโทษตามขอ ๒๒ แลว ใหองคการ
บริหารสวนตําบลทาลาดขาว  ดําเนินการใหเปนไปตามคําส่ังดังกลาวโดยไมชักชา 

ขอ  ๒๗  ผูถูกลงโทษตามขอ  ๒๕  สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว  ภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดทราบการลงโทษ 
 

ผูถูกลงโทษตามขอ  ๑๘  (๒) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดทราบการลงโทษ 

ขอ  ๒๘  เม่ือผลการพิจารณาเปนท่ีสุดแลว  ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 
 

 
 
 
 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ  ๒๙  จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี  พรอมดําเนินการปรับปรุงแกไข
ประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม  (ถามี)  และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน  ซ่ึงเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  และผูตรวจการ
แผนดินทราบตอไป 
 

*************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 

เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว   
อําเภอโชคชัย  จังหวัดนครราชสีมาพ.ศ. 25๖4 

---------------------------------------------- 
 

   เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 25๖๐ มาตรา 76 วรรคสาม
กําหนดให "รัฐพึงจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือใหหนวยงานของรัฐใชเปนหลักในการกําหนดประมวล
จริยธรรมสําหรับเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงานน้ัน ๆ ซ่ึงตองไมตํ่ากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว"         
การกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐ แตละ
ประเภท โดยมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความ
รายแรงแหงการกระทํา ท้ังน้ีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาวใหถือวาเปนการกระทํา
ผิดทางวินัย 

เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาจักรไทย พุทธศักราช  25๖0 มาตรา  
๗๖ วรรคสาม  องคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว  จึงไดจัดทําประมวลจริยธรรมของขาราชการ องคการ
บริหารสวนตําบลทาลาดขาวแทน เพ่ือเปนเคร่ืองกํากับ  ความประพฤติของพนักงานสวนตําบลในสังกัดตาม
ประมวลจริยธรรมแนบทายน้ี 

ท้ังน้ี ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

ประกาศ   ณ  วันท่ี  17  เดือน มกราคม พ.ศ. 2564 
 

                                                  
     ( นางสาวปาริชาติ  เอ้ือนก่ิง ) 
                                ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาท่ี 
               นายกองคการบริหารสวนตําบลทาลาดขาว 

 
 

 
 
 
 
 


