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ประกาศเทศบาลต าบลโนนดินแดง 
เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลต าบลโนนดินแดง  

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

  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  มาตรา  76 วรรคท้าย 
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 19 และมาตรา 22 ประกอบ
กับประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรม พ.ศ. 2556 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรมเพ่ือ
ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท  
โดยมีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรง
แห่งการกระท า  ทั้งนี้  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิด
ทางวินัย 

  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  
มาตรา 76 วรรคท้าย พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 มาตรา 5 มาตรา 6 มาตรา 19 และ
มาตรา 22 ประกอบกับประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรม พ.ศ. 2556  เทศบาลต าบล
โนนดินแดง  จึงให้จัดท าเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลต าบลโนนดินแดงแทน  เพ่ือเป็นเครื่อง
ก ากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด  ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่  1  พฤษภาคม  พ.ศ. 2562 
 
 
 
 

  (นายสมชัย  กอชัยศิริกุล) 
                                                            นายกเทศมนตรีต าบลโนนดินแดง 

 
 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 
 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มีสาระส าคัญประการหนึ่งที่มุ่งแก้ไข 
ปัญหา การผูกขาดอ านาจรัฐและการใช้อ านาจอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งการด าเนินการทางการเมืองที่ขาดความ
โปร่งใส ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม และระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจที่ล้มเหลวจึงมีบทบัญญัติที่มุ่งเน้นการท า
ให้บ้านเมืองมีความโปร่งใส มีคุณธรรมจริยธรรม โดยก าหนดในหมวด 6 จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทาง 
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

หมวด 6 มาตรา 76 เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับรัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้ง  
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการ  
บ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐ ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพ่ือให้การบริหารราชการ
แผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชน รวมตลอดท้ังพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็น ผู้ให้บริการประชาชน
ให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  

รัฐพึงด าเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตาม 
ระบบ คุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจ หรือกระท าการ โดยมิ
ชอบ ที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณา ความดี
ความชอบ ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  

รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวล  
จริยธรรม ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  

ทั้งนี้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประมวลจริยธรรมของฝ่ายข้าราชการประจ า เพ่ือให้ 
ข้าราชการ และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือเป็นเครื่องก ากับ
ความประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  

ประกอบกับพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562  
1. การก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในฝ่ายบริหาร  
มาตรา ๕ มาตรฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของ 

เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
2. การก าหนดผู้รับผิดชอบในการจัดท าประมวลจริยธรรม 
มาตรา ๖ ให้องค์กรกลางบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐมีหน้าที่จัดท าประมวล 

จริยธรรม ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐที่อยู่ในความรับผิดชอบในกรณีท่ีเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐซึ่งไม่มีองค์กรกลาง
บริหารงานบุคคลที่รับผิดชอบ ให้องค์กรต่อไปนี้เป็นผู้จัดท าประมวลจริยธรรม  

3. การรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐและน าจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงาน 
บุคคล  

มาตรา ๑๙ เพ่ือประโยชน์ในการรักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐให้หน่วยงานของรัฐ 
ด าเนินการ  

4. การก าหนดระยะเวลาการจัดท าประมวลจริยธรรมและการรับรองผลใช้บังคับประมวล 
จริยธรรมเดิม  

มาตรา ๒๒ บรรดาประมวลจริยธรรม กฎ ระเบียบ หรือหลักเกณฑ์เก่ียวกับจริยธรรมของ 
เจ้าหน้าที่ ของรัฐที่มีผลใช้บังคับอยู่ในวันก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้คงมีผลใช้บังคับได้ต่อไปเท่าที่ไม่
ขัดหรือ แย้งกับพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการก าหนดประมวลจริยธรรม หรือหลักเกณฑ์เก่ียวกับจริยธรรม
ตามพระราชบัญญัตินี้  
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ประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ประกอบด้วย  
องค์ประกอบส าคัญ 3 ส่วน ได้แก่  

1. มาตรฐานทางจริยธรรม  
2. กลไกและระบบในการด าเนินการ เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  
3. ขั้นตอนการลงโทษ 
โดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดตั้งคณะท างานเพื่อจัดท าร่างประมวลจริยธรรมขององค์กร          

ปกครองส่วนท้องถิ่นข้ึน จ านวน 1 คณะ ประกอบด้วย ผู้แทนจากส านักงาน ก.ถ. ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการ 
ปกครองท้องถิ่น และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

คณะท างานได้จัดท าร่างประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้นเพ่ือให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นยึดเป็นแนวทางในการจัดท าประมวลจริยธรรมฯ ของหน่วยงานตนเองได้ และส านักงาน 
ก.ถ. ได้จัดท าคู่มือแนวทางจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือแจกจ่ายให้องค์กร
ปกครอง ส่วนท้องถิ่น และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นคู่มือ ในการศึกษาและจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไป  

จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า คู่มือฉบับนี้จะอ านวยประโยชน์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม 
สมควรและ จะมีคุณค่ายิ่งแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 

เทศบาลต าบลโนนดินแดง จึงได้ด าเนินการจัดท าประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถิ่นขึ้น  
แนวทางในการจัดท าประมวลจริยธรรมฯ เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี 
หลักการและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเป็นเครื่องก ากับ ความประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและ 
จริยธรรม  
 
 

ส านักปลัดเทศบาล  
เทศบาลต าบลโนนดินแดง 

พฤษภาคม 2562 
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ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
ของเทศบาลต าบลโนนดนิแดง  จังหวัดบุรีรัมย ์

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

  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย  พุทธศักราช  2560  มาตรา  76 วรรคท้าย พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 มาตรา 
5 มาตรา 6 มาตรา 19 และมาตรา 22 ประกอบกับประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรม 
พ.ศ. 2556 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
  1.  เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ  ที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2.  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ  ของเทศบาลต าบลโนนดินแดง  เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.  ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4.  ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจ
ในขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง  ต่อองค์กร  ต่อผู้บังคับบัญชา  ต่อประชาชน  
และต่อสังคม  ตามล าดับ 
  5.  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น  
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

  ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน  พึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ  อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 

 

หมวด  1 
บททั่วไป 

  ข้อ  1  ในประมวลจริยธรรมนี้ 
             “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลต าบล
โนนดินแดง 
             “ข้าราชการ”  หมายถึง  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ  
ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
รวมถึงพนักงานจ้าง  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจ าเทศบาลต าบล
โนนดินแดง 
  ข้อ  2  ให้นายกเทศมนตรีต าบลโนนดินแดง  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
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หมวด  2 
มาตรฐานจริยธรรม 

 
ส่วนที่  1 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
ส าหรับข้าราชการของเทศบาลต าบลโนนดินแดง 

  ข้อ  3  ข้าราชการของเทศบาลต าบลโนนดินแดง  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก  10  ประการ  ดังนี้ 

1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2) การยึดมั่นในคุณธรรมและ  จริยธรรม 
3) การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
5) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
8) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
10) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนา

ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบัน 

 
ส่วนที่  2 

จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

  ข้อ  4  ข้าราชการของเทศบาลต าบลโนนดินแดงต้องจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
  ข้อ  5  ข้าราชการของเทศบาลต าบลโนนดินแดงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
  ข้อ  6  ข้าราชการของเทศบาลต าบลโนนดินแดงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  ข้อ  7  ข้าราชการของเทศบาลต าบลโนนดินแดงต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความ
เสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
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  ข้อ  8  ข้าราชการของเทศบาลต าบลโนนดินแดงต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ  
ด้วยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ  ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตาม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
  ข้อ  9  ข้าราชการของเทศบาลต าบลโนนดินแดงต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
  ข้อ  10  ข้าราชการของเทศบาลต าบลโนนดินแดงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ  
เรียบร้อย  มีอัธยาศัย 
  ข้อ  11  ข้าราชการของเทศบาลต าบลโนนดินแดงต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาต
จากผู้บังคับบัญชา  หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 
  ข้อ  12  ข้าราชการของเทศบาลต าบลโนนดินแดงต้องรักษา  และเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่างผู้ร่วมงาน  พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 
  ข้อ  13  ข้าราชการของเทศบาลต าบลโนนดินแดงต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม  ตลอดจนไม่รับ
ของขวัญ  ของก านัล  หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆ  อันอาจ
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน  เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 
  ข้อ  14  ข้าราชการของเทศบาลต าบลโนนดินแดงต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ  มีน้ าใจ  มีมนุษยสัมพันธ์อันดี  ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือน
ร่วมงาน  และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
 

ส่วนที่  3 
จรรยาวิชาชีพ 

 
  ข้อ  15  ข้าราชการของเทศบาลต าบลโนนดินแดง  ต าแหน่งใดที่เป็นต าแหน่งที่มีลักษณะงาน
วิชาชีพให้น าจรรยาบรรณวิชาชีพของต าแหน่งนั้นมาถือปฏิบัติด้วย 

 
หมวด  3 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ส่วนที่  1 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

  ข้อ  16  ให้ส านักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1) ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและ
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
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2) สืบสวนหาข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้  เพ่ือรายงานผลให้
นายกเทศมนตรีต าบลโนนดินแดง  หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการ
ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลโนนดินแดง  หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามที่เห็นเองก็ได้ 

3) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา  มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  ในกรณีที่เห็นว่านายกเทศมนตรีต าบลโนนดิน
แดง  หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร  อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่าน
นายกเทศมนตรีต าบลโนนดินแดง  หรือคณะกรรมการจริยธรรมไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 

4) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  มิให้ถูกกลั่น
แกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง  โยกย้าย  เลื่อนขั้นเงินเดือน  ตั้งกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น  จะกระท ามิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

5) ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
6) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่คณะกรรมการ

จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย  ทั้งนี้  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักปลัด 
ข้อ  17  ให้นายกเทศมนตรีต าบลโนนดินแดง  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพ่ือควบคุม  

ก ากับ  ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย 

1) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
2) กรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งบริหาร  เลือกกันเองให้เหลือสองคน 
3) กรรมการ  ซึ่งเป็นข้าราชการในเทศบาลต าบลโนนดินแดงที่ได้รับเลือกตั้งจาก 

ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  และลูกจ้างของเทศบาลต าบลเหมืองใหม่นั้น  จ านวนสองคน 
4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ให้กรรมการตาม  (1)-(3)  ร่วมกันเสนอชื่อ 

และคัดเลือกให้เหลือสองคน 
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ให้หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแต่งตั้ง 
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสมกรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัย
มาก่อน 
  ข้อ  18  คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

1) ควบคุม  ก ากับ  ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา  หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์  การ
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริงและมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 

3) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  มีอ านาจ 
หน้าที่ขอให้กระทรวง  กรม  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือห้างหุ้นส่วน  บริษัท
ชี้แจงข้อเท็จจริง  ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือใ ห้ถ้อยค า
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา  หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง  หรือให้ถ้อยค าหรือให้ 
ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ให้องค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน  
ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 

6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่อง 
ส าคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ 
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

8) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย 
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 
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ส่วนที่  2 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
  ข้อ  19  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม  ให้นายกเทศมนตรีต าบลโนนดินแดงเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 
  ข้อ  20  การด าเนินการตามข้อ  19  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
  ข้อ  21  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่  ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน  ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ  ความส าคัญและระดับ
ต าแหน่ง  ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน   อายุ   ประวัติ   และความประพฤติในอดีต  
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี  ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน  และเหตุอื่นอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 
  ข้อ  22  หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ  20  แล้ว  ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ  19  สั่งยุติเรื่อง  แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า
เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ  
19  สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ  25  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย 
  ข้อ  23  การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ  19  ข้อ  20  
และข้อ  22  ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการรักษาวินัย  และการ
ด าเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม 
  ข้อ  24  การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ  22  ให้ด าเนินการตามนั้นเว้นแต่จะ
ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
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หมวด  4 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
  ข้อ  25  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือน  
หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง  การเข้าสู่ต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง   การเลื่อนขั้นเงินเดือน  
หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
  ข้อ  26  เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามข้อ  22  แล้ว
ให้เทศบาลต าบลโนนดินแดงด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
  ข้อ  27  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ  25  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรม
ของเทศบาลต าบลโนนดินแดงภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ  18  (2)  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
  ข้อ  28  เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
 
 
 

บทเฉพาะกาล 
 

  ข้อ  29  จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม  (ถ้ามี)  และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป 

       
…………………………………………………….. 
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(1)  จรรยาบรรณวิชาชีพครู 

  เฉพาะในส่วนที่เป็นจรรยาบรรณของวิชาชีพครูต้องยึดถือปฏิบัตินั้น  มีอยู่  9  ข้อ  ดังนี้ 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 
1)  ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วงเหลือส่งเสริม ให้ก าลังใจในการศึกษา 

เล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า 
 

จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
2)  ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์

อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 

จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
3)  ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 
4)  ครูต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกายสติปัญญา จิตใจ อารมณ์และ 

สังคมของศิษย์ 
5)  ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติ 

หน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้ศิษย์กระท าการใด ๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ 
6)  กฎย่อมพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนา 

ทางวิทยาการเศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ 
7)  ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู 

 
จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
8) ครูพึงช่วยเหลือเก้ือกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์ 

 
จรรยาบรรณต่อสังคม 
9)  ครูพึงประสงค์ ปฏิบัติตน เป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 
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(2)  จรรยาบรรณพยาบาล 
จรรยาบรรณพยาบาลที่ต้องยึดถือปฏิบัติ  มีอยู่  11  ข้อ  ดังนี้ 

1) พยาบาลพึงให้บริการพยาบาลด้วยความเคารพในศักดิ์ศรี และความแตกต่างระหว่าง 
บุคคล โดยไม่จ ากัด ในเรื่อง สถานภาพทางสังคม เศรษฐกิจ คุณสมบัติเฉพาะกิจหรือสภาพปัญหาทางด้าน
สุขภาพอนามัยของผู้ป่วย 
    2) พยาบาลพึงเคารพสิทธิส่วนตัวของผู้ป่วยโดยรักษาข้อมูลเกี่ยวกับผู้ป่วยไว้เป็นความลับ 
       3) พยาบาลพึงให้การปกป้องคุ้มครองแก่ผู้ป่วย สังคม ในกรณีที่มีการให้บริการสุขภาพอนามัย
และความปลอดภัย ถูกกระท าการท่ีอาจเกิดจากความไม่รู้ ขาดศีลธรรม จริยธรรม หรือการกระท าที่ผิดกฎหมาย
จากบุคคลหนึ่งบุคคลใด 
       4) พยาบาลมีหน้าที่รับผิดชอบในการตัดสินใจและให้การพยาบาลแก่ผู้ป่วยแต่ละราย 
       5) พยาบาลพึงด ารงไว้ซึ่งสมรรถนะในการปฏิบัติการพยาบาล 
       6) พยาบาลพึงตัดสินใจด้วยความรอบคอบถี่ถ้วน ใช้ข้อมูลสมรรถนะและคุณสมบัติอ่ืนๆ เป็น
หลักในการขอค าปรึกษาหารือ ยอมรับในหน้าที่ความรับผิดชอบ รวมถึง การมอบหมายกิจกรรมการปฏิบัติการ
พยาบาลให้ผู้อื่นปฏิบัติ 
       7) พยาบาลพึงมีส่วนร่วมและสนับสนุนในกิจกรรมการพัฒนาความรู้เชิงวิชาชีพ 
       8) พยาบาลพึงมีส่วนร่วมและสนับสนุนในการพัฒนาวิชาชีพและส่งเสริมมาตรฐานการ
ปฏิบัติการพยาบาล 
       9) พยาบาลพึงมีส่วนร่วมในการที่จะก าหนดและด ารงไว้ซึ่งสถานะภาพของการท างานที่จะ
น าไปสู่การปฏิบัติการพยาบาลที่มีคุณภาพสูง 
     10) พยาบาลพึงมีส่วนร่วมในการปกป้อง คุ้มครอง สังคม จากการเสนอข้อมูลที่ผิด และด ารง
ไว้ซึ่งความสามัคคีในวิชาชีพ 

11)  พยาบาลพึงร่วมมือและเป็นเครือข่ายกับสมาชิกด้านสุขภาพอนามัยและบุคคลอ่ืนๆใน 
สังคมเพ่ือส่งเสริมชุมชนและสนองตอบความต้องการด้านสุขภาพอนามัยของสังคมส าหรับสมาคมพยาบาลแห่ง
ประเทศไทย ได้ก าหนดจรรยาบรรณวิชาชีพของสมาคม พ.ศ. 2528 มุ่งเน้นให้พยาบาลได้ประพฤติปฏิบัติหน้าที่
ความรับผิดชอบ 

 
 

 (3)  จรรยาบรรณวิชาชีพสถปัตยกรรม 
ข้อ 1  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฎิบัติตนเพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติ 

สถาปนิก พ.ศ. ๒๕๔๓ และบทบัญญัติแห่งกฎหมายฉบับอ่ืนๆที่เก่ียวข้องกับการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรม  
ข้อ 2  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่กระท าการใดๆ ซึ่งเป็นการเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 

   ข้อ 3  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องปฎิบัติงานให้ถูกต้องตามหลักปฎิบัติและวิชาการตามมาตรฐาน
การประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมควบคุม 

ข้อ 4  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต” 
   ข้อ 5 ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ใช้ความไม่ชอบธรรมเพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับหรือไม่ได้รับงาน 
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ข้อ 6  ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่เรียก รับ ยอมจะรับ ให้ หรือจะให้ ทรัพย์สินหรือประโยชน์ 

อย่างใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ จากผู้ซึ่งเกี่ยวข้องในงานที่ท าอยู่ 
   ข้อ 7 ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่แสดงด้วยวิธีใดๆว่าเป็นผู้ประกอบวิชาชีพในงานที่ตนไม่ได้ท า 
ร่วมท า ตรวจสอบ หรือควบคุม  
   ข้อ 8 “ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่โฆษณา ใช้ จ้าง วานหรือยินยอมให้ผู้อ่ืนโฆษณาด้วยประการ
ใดๆ ซึ่งการประกอบวิชาชีพสถาปัตยกรรมของตนเอง เว้นแต่การโฆษณาเพ่ือการประชาสัมพันธ์ ของผู้ประกอบ
วิชาชีพที่ไม่เกินความเป็นจริง หรือไม่เป็นการโฆษณาเชิงเปรียบเทียบกับงานสถาปัตยกรรมของผู้อื่น” 
   ข้อ 9 “ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่โฆษณา ใช้ จ้าง วาน หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนเอาตนหรือชื่อของตน
โฆษณาสินค้าหรือบริการที่เก่ียวข้องกับงานวิชาชีพสถาปัตยกรรมทั้งปวง” 

ข้อ 10 “ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ละท้ิงงานที่ได้รับท าโดยไม่มีเหตุอันสมควร”   
   ข้อ ๑1 “ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่เปิดเผยความลับของงานที่ตนได้ท า  เว้นแต่ได้รับอนุญาต
จากเจ้าของงานนั้นแล้ว” 
   ข้อ ๑2 “ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ท างานโดยใช้แบบรูปอย่างเดียวกันกับที่เคยท าให้แก่ผู้ว่าจ้าง
รายใหม่ เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างรายเดิม และแจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายใหม่นั้น
ทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร”   

ข้อ ๑3 “ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ท างานชิ้นเดียวกันให้แก่ผู้ว่าจ้างรายอื่น เพื่อการ 
เปรียบเทียบ ประกวด ประมูล หรือแข่งขัน เว้นแต่จะได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างราย
เดิม และได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายใหม่นั้นทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร” 
   ข้อ ๑4 “ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่แอบอ้างความคิดหรือผลงานของผู้อ่ืนว่าเป็นของตน” 

ข้อ 15 “ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่แสวงหางานด้วยการแข่งขันราคากับผู้ประกอบวิชาชีพราย 
อ่ืน” 
   ข้อ ๑6 “ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ท างานชิ้นเดียวกันจากผู้ว่าจ้างรายเดียวกันที่มีการว่าจ้างผู้
ประกอบวิชาชีพรายอื่นอยู่แล้วเว้นแต่มีหลักฐานที่เชื่อถือได้ว่ามีการบอกเลิกการว่าจ้างกับผู้ประกอบวิชาชีพราย
อ่ืนนั้นแล้ว”  

ข้อ 17 “ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ตรวจสอบงานของผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน เว้นแต่เป็นการ 
ตรวจสอบตามหน้าที่หรือขอบเขตของงาน” 
   ข้อ 18 “ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่ลอก หรือใช้ แบบรูป แผนผัง หรือเอกสารที่เก่ียวกับงานของ
ผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืนโดยไม่ได้รับอนุญาต เว้นแต่เป็นการน ามาใช้เพ่ือปรับปรุงหรือต่อเติมจากงานเดิม” 
   ข้อ 19 “ผู้ประกอบวิชาชีพต้องไม่กระท าการใดๆ ให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ผู้ประกอบวิชาชีพราย
อ่ืน” 
  

(4)  จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกรรม 
  ข้อบังคับสภาวิศวกร ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิด 
จรรยาบรรณอันจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓ ได้ก าหนดจรรยาบรรณแห่ง
วิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ดังต่อไปนี้ 
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ข้อ  1  ไม่กระท าการใดๆ อันอาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 
บทบัญญัติในข้อนี้เป็นกฎเกณฑ์ท่ีมีลักษณะกว้างเพ่ือให้ครอบคลุมพฤติกรรม หรือลักษณะการ 

ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมของวิศวกรผู้ได้รับใบอนุญาตให้ตั้งอยู่บนพื้นฐานของความซื่อสัตย์สุจริต ยึดมั่น
อยู่ในหลักศีลธรรมอันดี มีความภาคภูมิในในเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพของตนเอง 

ข้อ  ๒. ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับท าอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ 
  บทบัญญัติในข้อนี้มีวัตถุประสงค์ในการควบคุมให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมท่ีได้รับ
ใบอนุญาตจากสภาวิศวกร ต้องรับผิดชอบในผลการปฏิบัติหน้าที่ให้ถูกต้องตามหลักปฏิบัติและ วิชาการ โดย
จะต้องศึกษาถึงหลักเกณฑ์ของงานวิศวกรรม และหลักเกณฑ์ของกฎหมายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบ
วิชาชีพ เช่น กฎหมายควบคุมอาคาร กฎหมายเกี่ยวกับการควบคุมความปลอดภัยในการท างานสาขาต่างๆ  เป็น
ต้น 
กรณีศึกษา ๑ (ค าวินิจฉัยคณะกรรมการจรรยาบรรณที่ ๙/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๔๘)  
กรณีศึกษา ๒ (ค าวินิจฉัยคณะกรรมการจรรยาบรรณที่ ๖/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๘)  
กรณีศึกษา ๓ (ค าวินิจฉัยคณะกรรมการจรรยาบรรณที่ ๑๔/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๔๘)  
กรณีศึกษา ๔ (ค าวินิจฉัยคณะกรรมการจรรยาบรรณท่ี ๓/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๘)  
กรณีศึกษา ๕ (ค าวินิจฉัยคณะกรรมการจรรยาบรรณที่ ๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๖) 
กรณีศึกษา ๖ (ค าวินิจฉัยคณะกรรมการจรรยาบรรณที่ ๔/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๖)  
กรณีศึกษา ๗ (ค าวินิจฉัยคณะกรรมการจรรยาบรรณที่ ๑๑/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๒ พฤศจิกายน ๒๕๔๗) 
กรณีศึกษา ๘ (ค าวินิจฉัยคณะกรรมการจรรยาบรรณที่ ๘/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑๔ สิงหาคม ๒๕๔๖) 

ข้อ  ๓. ต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
  บทบัญญัติในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ต้องประกอบ
วิชาชีพด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เพื่อเป็นการส่งเสริมมิให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อ่ืน หากเป็นกรณีที่มิใช่เรื่อง
เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม แต่ผู้ประกอบวิชาชีพได้กระท าการใดๆ อย่างไม่ซื่อสัตย์สุจริตต่อ
ผู้อื่น และไต่สวนแล้วเห็นว่ามีความผิดจริง อาจลงโทษโดยไม่ใช้บทบัญญัตินี้ แต่ไปใช้บทบัญญัติตามข้อ ๑ คือ
กระท าการใดๆ อันอาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพแทนได้ 
กรณีศึกษา ๑ (ค าวินิจฉัยคณะกรรมการจรรยาบรรณที่ ๑/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๘)  
กรณีศึกษา ๒ (ค าวินิจฉัยคณะกรรมการจรรยาบรรณที่ ๑๒/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๗) 

ข้อ  ๔. ไม่ใช้อ านาจหน้าที่โดยไม่ชอบธรรม หรือใช้อิทธิพล หรือให้ผลประโยชน์แก่บุคคลใด 
เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับหรือไม่ได้รับงาน 
  บทบัญญัติข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม ที่มี
อ านาจหน้าที่ในต าแหน่งที่สามารถให้คุณให้โทษแก่ผู้อ่ืนในด้านต่างๆ ใช้อ านาจหน้าที่อันเป็นการ บีบบังคับ 
เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อื่นได้รับงาน หรือบังคับผู้อ่ืนไม่ให้งานนั้นแก่ฝ่ายตรงกันข้าม ทั้งนี้งานนั้น ไม่จ าเป็นจะต้อง
เป็นงานเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม และบุคคลทั่วไปหากต้องเสียประโยชน์จากการกระท า
ของผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมดังกล่าว ก็ถือว่าเป็นผู้เสียหาย สามารถร้องเรียนกล่าวหาผู้ได้รับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมนั้น เพ่ือให้คณะกรรมการจรรยาบรรณพิจารณาความผิดทาง
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพได้ 
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ข้อ  ๕. ไม่เรียก รับ หรือยอมรับทรัพย์สิน หรือผลประโยชน์อย่างใดส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
โดยมิชอบ จากผู้รับเหมา หรือบุคคลใดซึ่งเกี่ยวข้องในงานที่ท าอยู่กับผู้ว่าจ้าง 
  บทบัญญัติข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเมื่อ
ได้รับงานจากผู้ว่าจ้างแล้ว ต้องรักษาผลประโยชน์ของผู้ว่าจ้าง เสมือนกับที่วิญญูชนทั่วไปพึงรักษาผลประโยชน์
ของตนเอง จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพในข้อนี้ มีเจตนารมณ์เพ่ือควบคุมให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม
ประกอบวิชาชีพของตนเองด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ไม่รับผลประโยชน์อื่นที่มิควรได้ นอกจากค่าจ้างที่ได้รับ
ท างานให้กับผู้ว่าจ้าง เพราะหากปล่อยให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เอารัดเอาเปรียบผู้ว่าจ้างแล้ว 
ความเสื่อมศรัทธาต่อบุคคลและสถาบันแห่งวิชาชีพจะเกิดขึ้น บทบัญญัติในข้อนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครอง
ผลประโยชน์ของบุคคลทั่วไปด้วย 

ข้อ  ๖. ไม่โฆษณา หรือยอมให้ผู้อ่ืนโฆษณา ซึ่งการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกิน 
ความเป็นจริง 
  บทบัญญัติข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมแข่งขันกันรับงานโดยการโฆษณา ซึ่งอาจก่อให้เกิดการแตกแยก เนื่องจากการแย่งงานกันท า และส่งผล
ให้เกิดการแตกความสามัคคีในกลุ่มผู้ประกอบวิชาชีพเดียวกัน 
กรณีศึกษา ๑ (ค าวินิจฉัยคณะกรรมการจรรยาบรรณที่ ๑๑/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๔๖) 

ข้อ  ๗. ไม่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความสามารถที่ตนเองจะกระท าได้ 
  บทบัญญัติข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันมิให้ผู้ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมรับงานโดยไม่ค านึงถึงความสามารถที่ตนเองมีอยู่ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อประชาชนและสังคม
ได้ อนึ่ง การประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความสามารถท่ีตนเองจะท าได้นั้น หมายถึงการประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความสามารถตามท่ีกฎหมายก าหนด และรวมถึงความสามารถที่ตนเองจะท าได้ตาม
ความเป็นจริงด้วย 
กรณีศึกษา ๑ (ค าวินิจฉัยคณะกรรมการจรรยาบรรณที่ ๑๐/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘)  
กรณีศึกษา ๒ ( ค าวินิจฉัยคณะกรรมการจรรยาบรรณที่ ๑๓/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๔๗ ) 

ข้อ  ๘. ไม่ละท้ิงงานที่ได้รับท าโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
  บทบัญญัติในข้อนี้มีวัตถุประสงค์เป็นการควบคุมให้ผู้ประกอบวิชาชีพ เมื่อรับปฏิบัติงานแล้ว 
ต้องมีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับท า เพราะหากปล่อยให้มีการละทิ้งงาน อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ชีวิต
และทรัพย์สินของประชาชนได้ อีกทั้งเป็นการป้องกันมิให้มีการประกอบวิชาชีพอันอาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสีย
แห่งวงการวิชาชีพ 
กรณีศึกษา ๑ (ค าวินิจฉัยคณะกรรมการจรรยาบรรณที่ ๒/๒๕๔๘ ลงวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๔๘)  
กรณีศึกษา ๒ (ค าวินิจฉัยคณะกรรมการจรรยาบรรณที่ ๑๐/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๓ กันยายน ๒๕๔๗) 

ข้อ  ๙. ไม่ลงลายมือชื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ในงานที่ตนเองไม่ได้รับท า  
ตรวจสอบ หรือควบคุมด้วยตนเอง 
  บทบัญญัติในข้อนี้มีวัตถุประสงค์มุ่งควบคุมให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมมีความ 
ซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน หากไม่สามารถรับปฏิบัติงานที่เก่ียวกับการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมได้แล้ว 
ก็ไม่ควรลงลายมือชื่อเป็นผู้รับท างานนั้น เพราะจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อผู้ว่าจ้าง และบุคคลภายนอกได้ 
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ข้อ  ๑๐. ไม่เปิดเผยความลับของงานที่ตนได้รับท า เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง 
  บทบัญญัติข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือคุ้มครองวงการของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมให้เป็นที่
ไว้วางใจของบุคคลทั่วไป เนื่องจากหากบุคคลทั่วไปไม่เชื่อถือผู้ประกอบวิชาชีพแล้ว ก็จะเกิดความเสื่อมศรัทธาต่อ
ผู้ประกอบวิชาชีพและสถาบันแห่งวิชาชีพได้ ผู้ประกอบวิชาชีพอยู่ในฐานะที่รู้ความลับของ ผู้ว่าจ้าง ซึ่งถือว่าเป็น
เอกสิทธิ์และหน้าที่ที่จะไม่เปิดเผยความลับนั้น ถ้าเปิดเผยความลับโดยประการ ที่น่าจะก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ผู้ว่าจ้างก็ถือว่าเป็นการผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 

ข้อ  ๑๑. ไม่แย่งงานจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืน 
  บทบัญญัติข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือป้องกันมิให้เกิดความแตกแยก ไม่มีความสามัคคี โดยมุ่งให้
เกิดความสามัคคีระหว่างผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้วยกัน 

ข้อ ๑๒. ไม่รับท างาน หรือตรวจสอบงานชิ้นเดียวกันกับที่ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 
อ่ืนท าอยู่ เว้นแต่เป็นการท างานหรือตรวจสอบตามหน้าที่ หรือแจ้งให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืนนั้น
ทราบล่วงหน้าแล้ว 
  บทบัญญัติข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นการป้องกันมิให้เกิดความแตกแยกความสามัคคีในกลุ่ม
ของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้วยกัน 
กรณีศึกษา ๑ (ค าวินิจฉัยคณะกรรมการจรรยาบรรณที่ ๗/๒๕๔๗ ลงวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๔๗) 

ข้อ ๑๓. ไม่รับด าเนินงานชิ้นเดียวกันให้แก่ผู้ว่าจ้างรายอ่ืน เพ่ือการแข่งขันราคา เว้นแต่ได้แจ้ง 
ให้ผู้ว่าจ้างรายแรกทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้าง
รายแรก และได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายอื่นนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว 

ข้อ ๑๔. ไม่ใช้หรือคัดลอกแบบ รูป แผนผัง หรือเอกสาร ที่เกี่ยวกับงานของผู้ประกอบวิชาชีพ 
วิศวกรรมควบคุมอ่ืน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืนนั้น 
  บทบัญญัติข้อนี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมความประพฤติของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
ควบคุมให้มีความซื่อสัตย์สุจริตต่อเพ่ือนร่วมวิชาชีพเดียวกัน มิให้เอารัดเอาเปรียบซึ่งกันและกัน เกี่ยวกับรายการ
ค านวณอันเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม 

ข้อ ๑๕. ไม่กระท าการใดๆ โดยจงใจให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียง หรืองานของ ผู้ประกอบ 
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืน 
  บทบัญญัติข้อนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะเสริมสร้างความสามัคคีของกลุ่มผู้มีวิชาชีพเดียวกัน คือต้องมี
ความซื่อสัตย์ต่อเพ่ือนร่วมวิชาชีพ โดยไม่กระท าการใดๆ ให้เป็นที่เสื่อมเสียชื่อเสียง หรืองานของ ผู้ประกอบ
วิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืน 
 
 

(5)  จรรยาบรรณวิชาชีพบัญชี 
ส าหรับผู้ประกอบวิชาชีพที่เก่ียวข้องกับการบัญชี  แต่เดิมตามพระราชบัญญัติผู้สอบ 

บัญชี  พ.ศ.  2505  ใช้ค าว่า  “ มรรยาท�  เพ่ือก าหนดแนวทางการประพฤติปฏิบัติทางวิชาชีพของผู้ที่
ประกอบการวิชาชีพสอบบัญชี  เป็นมารยาทของผู้ประกอบวิชาชีพสอบัญชี (Code  of  professional   
ethics-Auditor) 
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ข้อ 1  กระท าการใด ๆ  อันอาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพบัญชี 
ข้อ 2  ไม่ปฏิบัติหน้าที่ของตนตามมาตรฐานการบัญชี  มาตรฐานการสอบบัญชี  หรือ 

มาตรฐานอ่ืนใดที่เก่ียวข้องที่ก าหนดตามพระราชบัญญัติวิชาชีพบัญชี  พ.ศ.  2547 
ข้อ 3  ไม่ประกอบวิชาชีพบัญชีด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ข้อ 4  ใช้อ านาจหน้าที่โดยไม่ชอบธรรม  หรือใช้อิทธิพลหรือให้ผลประโยชน์แก่บุคคล 

ใด เพ่ือให้ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับหรือไม่ได้รับงาน 
ข้อ 5  เรียก  รับ  หรือยอมรับทรัพย์สิน  หรือผลประโยชน์อย่างใดส าหรับตนเอง  หรือผู้อื่น 

โดยมิชอบจากผู้ว่าจ้างหรือบุคคลใดซึ่งเกี่ยวข้องในงานที่ท าอยู่กับผู้ว่าจ้าง 
ข้อ 6  โฆษณา  หรือยอมให้ผู้อื่นโฆษณา  ซึ่งการประกอบวิชาชีพเกินความเป็นจริง 
ข้อ 7 ประกอบวิชาชีพเกินความสามารถที่ตนเองจะกระท าได้ 
ข้อ 8  ละทิ้งงานที่ได้รับท าโดยไม่มีเหตุอันสมควร 
ข้อ 9  ลงลายมือชื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพบัญชีในงานที่ตนเองไม่ได้รับท า  ตรวจสอบ  หรือ 

ควบคุมด้วยตนเอง 
ข้อ 10  เปิดเผยความลับของงานที่ตนเองได้รับท าโดยมิได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง 
ข้อ 11  แย่งงานจากผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืนในด้านเดียวกัน 
ข้อ 12  รับท างาน  หรือตรวจสอบงานชิ้นเดียวกันกับผู้ที่ประกอบวิชาชีพอ่ืนท าอยู่  โดยไม่ใช่ 

การตรวจสอบตามหน้าที่  และไม่ได้แจ้งให้ผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืนนั้นทราบล่วงหน้า 
ข้อ 13  ใช้  หรือคัดลอกแบบ  รูป  หรือเอกสารที่เกี่ยวกับงานของผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืนใน 

ด้านเดียวกัน  โดยไม่ได้รับอนุญาต 
ข้อ 14  กระท าใด ๆ  โดยจงใจให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียง  หรืองานของผู้ประกอบวิชาชีพ 

อ่ืนในด้านเดียวกัน 
ข้อ 15  อ่ืน ๆ  
 
 

(7)  จรรยาบรรณวิชาชีพตรวจสอบภายใน 
เพ่ือเป็นการยกฐานะและศักดิ์ศรีของวิชาชีพตรวจสอบภายในให้ได้รับการยกย่องและยอมรับ 

จากบุคคลทั่วไปรวมทั้งให้การปฏิบัติหน้าที่เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  ผู้ตรวจสอบภายในจึงต้องพึงประพฤติ
ปฏิบัติตนภายใต้กรอบความประพฤติที่ดีงามในอันที่จะน ามาซึ่งหลักประกันความเชื่อมั่นที่เที่ยงธรรมและที่
ปรึกษาท่ีเปี่ยมด้วยคุณภาพ  ดังนี้ 

ข้อ ๑  หลักปฏิบัติที่ก าหนดในจริยธรรมของผู้ตรวจสอบภายในเป็นหลักการพ้ืนฐานในการ
ปฏิบัติหน้าที่ท่ีผู้ตรวจสอบภายในพึงปฏิบัติโดยใช้สามัญส านึกและวิจารณญาณอันเหมาะสม 

ข้อ ๒  ผู้ตรวจสอบภายในควรประพฤติปฏิบัติตนตามกรอบจริยธรรมนี้นอกเหนือจากการ
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการ  และกฎหมายหรือระเบียบอ่ืนที่เก่ียวข้อง 

ข้อ ๓  ผู้ตรวจสอบภายในควรยึดถือและด ารงไว้ซึ่งหลักปฏิบัติดัง  ต่อไปนี้ 
๓.๑  ความมีจุดยืนที่มั่นคง (Integrity)  ความมีจุดยืนที่มั่นคงของผู้ตรวจสอบภายในจะช่วยให้

เกิดความเชื่อถือและยอมรับจากบุคคลทั่วไป 
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๓.๒  ความเที่ยงธรรม (Objectivity)  ผู้ตรวจสอบภายในต้องรวบรวมข้อมูล  ประเมินผลและ 
รายงานผลการตรวจสอบด้วยความเที่ยงธรรม  ผู้ตรวจสอบภายในต้องท าหน้าที่ประเมินอย่างเป็นธรรมใน
ทุก  ๆ  สถานการณ์และไม่ปล่อยให้ความรู้สึกส่วนตัว  หรือความรู้สึกนึกคิดของบุคคลอ่ืนเข้ามามีอิทธิพลเหนือ
การประเมิน  นั้น 

๓.๓  การปกปิดความลับ (Confidentiality)  ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องเคารพต่อค่าและสิทธิ 
แห่งข้อมูลที่ตนได้รับทราบจาการปฏิบัติงานและไม่เปิดเผยข้อมูลดังกล่าวโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้ที่มีอ านาจ
หน้าที่โดยตรงเสียก่อนยกเว้นในกรณีที่มีพันธะในแง่ของงานอาชีพและเกี่ยวข้องกับกฎหมายเท่านั้น 

๓.๔  ความสามารถในหน้าที่ (Competency)  ผู้ตรวจสอบภายในจะต้องน าความรู้  ทักษะ 
และประสบการณ์ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ให้บริการตรวจสอบภายในอย่างเต็มที่ 

 
……………………………………………………………………………………………….. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลโนนดินแดง 
อ าเภอโนนดินแดง  จังหวัดบุรีรัมย์ 
ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 

เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลโนนดินแดง มีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคลากรทุกคน  และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหา รงานภาครัฐ  
ดังนั้น เทศบาลต าบลโนนดินแดง จึงก าหนดแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 ดังนี้  

 
 
 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

มาตรการ 
2563 2564 2565 

1. ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และการสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 

เพ่ือเสริมสร้างและเสริมสร้าง
จิตส านึกและค่านิยมในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่
ให้มีคุณธรรม  และความ
รับผิดชอบในการป้องกัน
ปัญหาการทุจริต 

1. ร้อยละของบุคลากร  
ที่ได้รับทราบและถือ
ปฏิบัติตามจรรยา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
และประมวลจริยธรรม
ข้าราชการท้องถิ่น 

100 
 
 
 
 

 

100 
 
 
 
 

 

100 
 
 
 
 
 

 

ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
ของรัฐทุกระดับได้
เรียนรู้และปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ด้วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

  2.จ านวนที่เพ่ิมข้ึนของ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตการปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ 

ไม่เกิน 8 
เรื่อง 

ไม่เกิน 5 
เรื่อง 

ไม่เกิน 3 
เรื่อง 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

มาตรการ 
2563 2564 2565 

2. บูรณาการหน่วยงานทุกส่วนในการเสริมสร้าง
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 
 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริต 
 
 

1.ร้อยละของระดับความ
เหมาะสมในการเปิดช่องทาง
การแจ้งเบาะแส/การ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริต  (จาก
การส ารวจความคิดเห็น) 

65 70 75 2.1 ประสานความ
ร่วมมือหน่วยงาน
ภาครัฐและภาคเอกชน
ในการเสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการ
ทุจริต 
 
 

  2.ร้อยละของระดับความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่
หรือพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่
(จากการส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชน/ผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนได้เสีย) 

65 70 75 

  3.ร้อยละของการตอบสนอง
ต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

100 100 100 2.2 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคเอกชนใน
การติดตามตรวจสอบ
การฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม/วินัยและ
การทุจริต 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2563 2564 2565 

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
 
 
 

เพ่ือพัฒนากลไกในการสร้าง
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
การตรวจสอบถ่วงดุลการใช้
อ านาจ 

1.ร้อยละของหน่วยงานที่มี
ส่วนร่วมในการสร้าง
มาตรฐาน/การประเมินความ
โปรงใส 

- 100 100 3.1 พัฒนาระบบและ
กลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุมและถ่วงดุลการ
ใช้อ านาจให้เหมาะสม 

  2.ร้อยละของส านวนการ
สอบสวน (ตามประเด็นที่ 
ป.ป.ช.แจ้งให้ทราบ)  มีการ
ด าเนินการได้ครบถ้วน 

100 100 100 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

มาตรการ 
2563 2564 2565 

4.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม  
จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 

เพ่ือพัฒนาขีดความสามารถของ
เจ้าหน้าที่ในการปฏิบัติงานได้อย่าง
ถูกต้องตามกฎระเบียบ มีวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงจากการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

1.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
ซึ่งผ่านการพัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

- - 65 4.1 พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
เสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจริต 

  2.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
ซึ่งผ่านการพัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกับกฎระเบียบ ด้านการเงิน
และการพัสดุ 

80 82 85  

  3.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เก่ียวข้อง
ซึ่งผ่านการพัฒนาศักยภาพ
เกี่ยวกับการสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริต 

80 82 85 

  4.จ านวนเรื่อง/ข้อมูลที่น าขึ้น
เว็บไซต์ เกี่ยวกับการเผยแพร่กรณี
ตัวอย่าง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กับการสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริต 

- 50 60  



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


