
 
 
 
     ประกาศองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
.............................................. 

  ตามท่ี องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  ได้ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ          
องค์การบริหารส่วนจังหวัด จังหวัดสระบุรี พ.ศ.๒๕๕๒ (ปรับปรุงครั้งท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๕๗   ลงวันท่ี ๒๓ มิถุนายน  
พ.ศ. ๒๕๕๗  ไปแล้ว นั้น  

 เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พ.ศ. ๒๕๖๐  มาตรา  ๗๖  ได้บัญญัติให้รัฐพึง
พัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินท้ังราชการการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค  ส่วนท้องถิ่น  และงานของรัฐ  
อย่างอื่นให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี  ด าเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคลของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามระบบคุณธรรมและพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้หน่วยงาน
ของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ  

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕๖๐                               
มาตรา  ๗๖  องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  จึงยกเลิกประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหาร                
ส่วนจังหวัดสระบุรี พ.ศ.๒๕๕๒ (ปรับปรุงครั้งท่ี ๑) พ.ศ.๒๕๕๗  ลงวันท่ี ๒๓ มิถุนายน  ๒๕๕๗  และให้ใช้ประมวล
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  พ.ศ. ๒๕๖๑  เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติปฏิบัติของ   
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายประกาศนี้ 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

     ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๐  เดือน   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๑   
 
                                                                           เรืองศักดิ์  วรหาญ 
 
       (นายเรืองศักดิ์  วรหาญ) 

ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  ปฏิบัติหน้าท่ี 
  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 



              
 
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุร ี พ.ศ. ๒๕๖๑ 
................................................. 

  ประมวลจริย ธรรมของข้ าราชการนี้ จั ดท าต าม เจตน ารม ณ์ ขอ ง   รั ฐธรรม นู ญ                  
แห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มาตรา  ๗๖  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
  ๑.  เป็นเครื่องมือก ากับ11ความประพฤติของข้าราชการ ท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐาน                 
ในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 
  ๒.  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ท้ังในระดับองค์กรและระดับ                   
บุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี                                   
เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล   
  ๓.  ท าให้ เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็น ท่ียอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ  เกิดความมั่นใจ                        
แกผู้่รับบริการและประชาชนท่ัวไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  ๔.  ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ายบริหาร                     
ใช้อ านาจในขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร  ต่อผู้บังคับบัญชา                   
ต่อประชาชน  และต่อสังคม  ตามล าดับ 
  ๕.  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจ                     
เกิดขึ้น  รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
  ท้ั ง นี้   ร ว ม ถึ ง เพื่ อ ใ ช้ เป็ น ค่ านิ ย ม ร่ ว ม ส าห รั บ อ ง ค์ ก รแ ละ ข้ า ร าช ก าร ทุ ก ค น                        
พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่น ๆ อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 
           หมวด  ๑ 
           บททั่วไป 
  ข้อ  ๑  ในประมวลจริยธรรมนี้ 
   “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การ
บริหารส่วนจังหวัด  จังหวัดสระบุรี 
   “ข้าราชการ”  หมายถึง  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ  
ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
รวมถึงพนักงานจ้าง  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
  ข้อ  ๒  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  เป็นผู้รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 
 
 
 

/  หมวด  ๒........ 
 
 



        - ๒ - 
           หมวด  ๒ 
              มาตรฐานจริยธรรม 
           ส่วนที่  ๑ 
            มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
           ส าหรับข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี 
  ข้อ  ๓  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  ทุกคน  มีหน้าท่ีด าเนินการ                       
ให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐  ประการ ดังนี้ 

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ 

ทับซ้อน 
(๕) การยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และกฎหมาย 
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
(๑๐) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดี ร่วมกันพัฒนา 

ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 
                ส่วนที่  ๒ 
                                              จรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  ข้อ  ๔  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา                         
และพระมหากษัตริย์ 
  ข้อ  ๕  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี   ต้องเป็นแบบอย่างท่ี ดี                               
ในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
  ข้อ  ๖  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี   ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดี ในการเป็น
พลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  ข้อ  ๗  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจ                          
ก่อให้เกิดความเส่ือมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าท่ี 

ข้อ  ๘  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  ต้องปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ  ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
  ข้อ  ๙  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนด้วยความเป็นธรรมรวดเร็ว  และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
  ข้อ  ๑๐  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความ
สุภาพ  เรียบร้อย  มีอัธยาศัย 
 
        /  ข้อ  ๑๑  ข้าราชการ......... 



                 -  ๓  - 
    ข้อ  ๑๑  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  ต้องรักษา
ความลับท่ีได้จากการปฏิบัติหน้าท่ี  การเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับโดยข้าราชการ / พนักงานจะกระท าได้
ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าท่ีและได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดเท่านั้น 
  ข้อ  ๑๒  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  ต้องรักษา  และเสริมสร้าง        
ความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 
  ข้อ  ๑๓  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่ง      
ไปแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม
ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก านัล  หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน  หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์
ต่าง ๆ  อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของตน  เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 
  ข้อ  ๑๔  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  ต้องประพฤติตนให้สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ  มีน้ าใจ  มีมนุษยสัมพันธ์อันดี  ต้องไม่ปิดบังข้อมูลท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
 
            ส่วนที่  ๓ 
         จรรยาวิชาชีพ    
  ข้อ  ๑๕  จรรยาบรรณวิชาชีพ 

     ๑๕.๑  จรรยาบรรณวิชาชีพ  (ครู)   ประกอบด้วย   
   ๑๕.๑.๑  จรรยาบรรณต่อตนเอง  คือ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องมีวินัย                      
ในตนเอง  พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ  บุคลิกภาพ  และวิสัยทัศน์  ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ  เศรษฐกิจ  
สังคม  และการเมืองอยู่เสมอ 
   ๑๕.๑.๒  จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ  คือ  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก 
ศรัทธา  ซื่อสัตย์สุจริต  รับผิดชอบต่อวิชาชีพ  และเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพ 

๑๕.๑.๓  จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ  มีท้ังหมด   ๕  ข้อ  ดังนี้ 
    (๑)  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก  เมตตา  เอาใจใส่  ช่วยเหลือ  
ส่งเสริม  ให้ก าลังใจแก่ศิษย์  และผู้รับบริการ  ตามบทบาทหน้าท่ีโดยเสมอหน้า 
    (๒)  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้  ทักษะ  
และนิสัยท่ีถูกต้องดีงามแก่ศิษย์  และผู้รับบริการ  ตามบทบาทหน้าท่ีอย่างเต็มความสามารถ  ด้วยความ
บริสุทธิ์ใจ 
    (๓)  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องประพฤติปฏิบัติตามเป็น
แบบอย่าง                   ท่ีดีท้ังทางกาย วาจา  และจิตใจ 

(๔)  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์        
ต่อความเจริญทางกาย  สติปัญญา  จิตใจ  อารมณ์  และสังคมของศิษย์  และผู้รับบริการ 
    (๕)  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจ                         
และเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ต าแหน่งหน้าท่ีโดยมิชอบ 
   ๑๕.๑.๔  จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ  คือ  ผู้ประกอบวิชาชีพทาง   
การศึกษา  พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม  สร้างความสามัคคี
ในหมู่คณะ 
 
 

/ ๑๕.๑.๕  จรรยาบรรณต่อสังคม  ..... 



         - ๔ – 
    ๑๕.๑.๕  จรรยาบรรณต่อสังคม  คือ  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  พึง
ประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปัญญา  
ส่ิงแวดล้อม  รักษาผลประโยชน์ของส่วนร่วม  และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
       ๑๕.๒  จรรยาบรรณวิชาชีพ  (วิศวกร)   ประกอบด้วย 

๑๕.๒.๑  วิศวกรต้องรับผิดชอบและให้ความส าคัญเป็นอันดับแรกต่อสวัสดิภาพ 
สุขภาพ  และความปลอดภัยของสาธารณชน และต่อส่ิงแวดล้อม 
   ๑๕.๒.๒  วิศวกรต้องแสดงความคิดเห็น และให้ข้อเท็จจริงตามหลักวิชาการ ตามท่ี
ตนทราบอย่างถ่องแท้  แก่สาธาณชนด้วยความซื่อสัตย์จริง 
   ๑๕.๒.๓  วิศวกรต้องด ารงและส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต  เกียรติยศ และศักด์ิศรี                    
ของวิชาชีพวิศวกรรม 
   ๑๕.๒.๔  วิศวกรต้องปฏิบัติงานในสาขาท่ีตนมีความรู้ความสามารถเพียงพอเท่านั้น 
   ๑๕.๒.๕  วิศวกรต้องสร้างช่ือเสียงในวิชาชีพจากคุณค่าของงาน  และต้องไม่แข่งขัน            
กันอย่างไม่ยุติธรรม 
   ๑๕.๒.๖  วิศวกรต้องรับผิดชอบต่องานและผลงานในวิชาชีพของตน 
   ๑๕ .๒ .๗   วิศวกรต้องใช้ความรู้ และความช าน าญ ในงานวิชาชีพของตน                
เพื่อประโยชน์ของผู้ว่าจ้างหรือลูกค้าซึ่งตนปฏิบัติงานให้เหมือนเป็นตัวแทนท่ีซื่อตรงหรือเป็นผู้ท่ีได้รับความ
ไว้วางใจ 
   ๑๕.๒.๘  วิศวกรต้องพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพของตนตลอดเวลา       
ท่ีประกอบอาชีพ 

     ๑๕.๓  จรรยาบรรณวิชาชีพ  (ผู้ตรวจสอบภายใน)  ประกอบด้วย 
                 ๑๕.๓.๑ ความซื่อสัตย์  
                (๑ ) ผู้ต รวจสอบ ภาย ใน ต้อ งปฏิ บั ติ หน้ า ท่ี ขอ งตน ด้ วยความซื่ อ สั ตย์ 
ขยันหมั่นเพียร และมีส านึกรับผิดชอบ 
                          (๒ ) ผู้ตรวจสอบภายใน ต้องปฏิ บั ติตามกฎหมาย และเปิด เผยข้อมู ล                 
ตามท่ีกฎหมายและวิชาชีพก าหนด 
                          (๓) ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนร่วมโดยเจตนาในกิจกรรมท่ีขัดต่อกฎหมาย 
หรือการกระท าท่ีอาจเส่ือมเสียต่อวิชาชีพการตรวจสอบภายในหรือองค์กร 
                          (๔) ผู้ตรวจสอบภายในต้องเคารพและสนับสนุนวัตถุประสงค์ท่ีถูกต้อง        
ตามกฎหมายและหลักจริยธรรมขององค์กร 
                  ๑๕.๓.๒ ความเท่ียงธรรม 
                           (๑) ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่มีส่วนร่วมในกิจกรรมหรือความสัมพันธ์ที่บั่นทอน
หรืออาจบั่นทอนการประเมินอย่างเป็นกลาง ไม่ล าเอียง ของตน ท้ังนี้ รวมไปถึงการกระท าหรือความสัมพันธ์            
ท่ีขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กรด้วย 

               (๒) ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่รับส่ิงตอบแทนใดๆ ท่ีบั่นทอนหรืออาจบั่นทอน
วิจารณญาณของผู้ประกอบวิชาชีพ 
                          (๓) ผู้ตรวจสอบภายในต้องเปิดเผยความจริงท้ังหมดท่ีทราบ ซึ่งหากละเว้น          
ไม่เปิดเผยแล้ว อาจท าให้รายงานผลการตรวจสอบบิดเบือนไป 
 

/ ๑๕.๓.๓ การรักษาความลับ   ………. 



- ๕ – 
 

        ๑๕.๓.๓ การรักษาความลับ    
     (๑) ผู้ตรวจสอบภายในต้องรอบคอบในการใช้ และปกป้องข้อมูลท่ีได้มาระหว่าง

การปฏิบัติหน้าท่ี 
     (๒) ผู้ตรวจสอบภายในต้องไม่ ใช้ข้อมูลท่ี ได้มาเพื่ อผลประโยชน์ ส่วนตน                  

หรือเพื่อการใด ท่ีขัดต่อกฎหมายหรือขัดต่อวัตถุประสงค์ท่ีถูกต้องตามกฎหมายและหลักจริยธรรม ขององค์กร 
                  ๑๕.๓.๔ ความสามารถในหน้าท่ี  
        (๑) ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติหน้าท่ีเฉพาะในงานส่วนท่ีตนมีความรู้ ทักษะ 
และประสบการณ์ท่ีจ าเป็นส าหรับงานส่วนนั้น เท่านั้น 

        (๒) ผู้ตรวจสอบภายในต้องปฏิบัติงานตรวจสอบภายในโดยยึด มาตรฐานสากล
การปฏิบัติงานวิชาชีพการตรวจสอบภายในเป็นหลัก 

     (๓) ผู้ตรวจสอบภายในต้องพัฒนาความช านาญ ประสิทธิผล และคุณภาพ           
ของบริการ อย่างต่อเนื่อง 

 
หมวด  ๓ 

      กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
      ส่วนที่  ๑ 
        กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
  ข้อ  ๑๖  ให้ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  มีหน้าท่ีควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างท่ัวถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
   (๑)  ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้าราชการท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี
และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
   (๒)  สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผล                   
ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ท้ังนี้  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรือ     
อาจด าเนินการตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  
หรือตามท่ีเห็นเองก็ได้ 
   (๓)  ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้                   
อย่างตรงไปตรงมา  มิให้ถูกกล่ันแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  ในกรณีท่ีเห็นว่านายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัดสระบุรี  หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร  อาจยื่นเรื่อง         
โดยไม่ต้องผ่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจ                   
การแผ่นดินก็ได้ 
   (๔)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา                      
มิให้ถูกกล่ันแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่า     
ไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อการแต่งต้ัง โยกย้าย  เล่ือนขั้นเงินเดือน  ต้ังกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบต่อสิทธิหน้าท่ีของข้าราชการผู้นั้น  จะกระท ามิได้  เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว   
   (๕)  ท าหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครอง            
ส่วนท้องถิ่น 
 

/ (๖)  ด าเนินการอื่น  ……. 



- ๖ – 
   (๖)  ด าเนินการอื่นตามท่ีก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีคณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย  ท้ังนี้  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักปลัด 
  ข้อ  ๑๗  ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น               
เพื่อควบคุม  ก ากับ  ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
   คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย 

(๑) ปลัดหรือรองปลัดท่ีได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเอง                       

ให้เหลือสองคน 
(๓) กรรมการ  ซึ่งเป็นข้าราชการท่ีไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การ 

บริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  ท่ีได้รับเลือกต้ังจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
จังหวัดสระบุรี  นั้น  จ านวนสองคน 
   (๔)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓)  ร่วมกันเสนอช่ือ
และคัดเลือกให้เหลือสองคน 
   ให้หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด  เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 
จริยธรรม  และอาจแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม   
   กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 
  ข้อ  ๑๘  คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
   (๑)  ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้               
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
   (๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์  
การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 
   (๓)  ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจ
หน้าท่ี ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐหรือห้างหุ้นส่วน  บริษัท  
ช้ีแจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาช้ีแจงหรือให้ถ้อยค า
เกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
   (๔)  เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาช้ีแจง หรือให้ถ้อยค า                 
หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
   (๕)  พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้                     
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัดโดยพลัน  ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวัน               
นับแต่วันท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นท่ีสุด 
   (๖)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเรื่องนั้นเป็น                  
เรื่องส าคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๗)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
   (๘)  ด าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ี ผู้ตรวจการแผ่นดิน
มอบหมาย การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบั ติราชการทางปกครอง                   
มาใช้บังคับ 

-/  การประชุม  ..... 



       - ๗ – 
                                   ส่วนที่  ๒ 
    ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
  ข้อ  ๑๙  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าท่ีประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 
  ข้อ  ๒๐  การด าเนินการตามข้อ ๑๙  ให้ ผู้รับ ผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
  ข้อ  ๒๑  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม
ร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน  ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจความส าคัญ                    
และระดับต าแหน่ง ตลอดจนหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต 
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี  ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 
  ข้อ  ๒๒  หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ  ๒๐  แล้ว  ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามี                           
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ  ๑๙  ส่ังยุติเรื่อง  แต่หากปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัยให้ผู้รับ ผิดชอบพิจารณา
ด าเนินการตามข้อ  ๑๙  ส่ังลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ  ๒๕  แต่หากปรากฏเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการ 
ทางวินัย 
  ข้อ  ๒๓  การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ 
และข้อ  ๒๒  ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย  และการรักษาวินัย                          
และการด าเนินการทางวินัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
  ข้อ  ๒๔  การส่ังการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ ๒๒  ให้ด าเนินการตามนั้นเว้นแต่                  
จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจท าให้ผลของการส่ังการนั้นเปล่ียนแปลงไป 
 
           หมวด  ๔ 
                      ขั้นตอนการลงโทษ 
  ข้อ  ๒๕  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทาง
วินัยหรือความผิดทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการท่ีถูกต้อง                   
หรือตักเตือน หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งต้ัง  การเข้าสู่ต าแหน่งการพ้นจากต าแหน่ง การเล่ือนขั้น
เงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการส่ังให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนา
แล้วแต่กรณี 
  ข้อ  ๒๖  เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการส่ังลงโทษตามข้อ ๒๒                  
แล้วให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  ด าเนินการให้เป็นไปตามค าส่ังดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
  ข้อ  ๒๗  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสระบุรี  ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
   ผู้ถูกลงโทษตามข้อ  ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
  ข้อ  ๒๘  เมื่อผลการพิจารณาเป็นท่ีสุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 

 
 
 
 
/  บทเฉพาะกาล  …… 



     - ๘ - 
     บทเฉพาะกาล 
  ข้อ  ๒๙  จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด 
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป 
   
               ........................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


