ประมวลจริยธรรมของขาราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
พ.ศ. ๒๕๕๘
___________
หลักการและเหตุผล
ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล
๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล
และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทํ า ให เ กิ ด รู ป แบบองค ก รอั น เป น ที่ ย อมรั บ เพิ่ ม ความน า เชื่ อ ถื อ เกิ ด ความมั่ น ใจแก
ผูรับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจ
ในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชน
และตอสังคม ตามลําดับ
๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่น ๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม”หมายถึงประมวลจริยธรรมของขาราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลดงกระทงยาม
“ข าราชการ” หมายถึ ง ข าราชการส ว นทอ งถิ่น ขา ราชการสว นท องถิ่ น สามั ญ
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น
รวมถึงพนักงานจาง และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําองคการบริหาร
สวนตําบลดงกระทงยาม
ขอ ๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้

หมวดที่
มาตรฐานจริยธรรม
สวนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก
สําหรับขาราชการ ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม
ขอ ๓ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยามทุกคน มีหนาที่ดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการ
แกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
(๔) การยึ ด ถื อ ประโยชน ข องประเทศชาติ เ หนื อ กว า ประโยชน ส ว นตนและไม มี
ผลประโยชนทับซอน
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๗) การใหขอมูล ข าวสารแกป ระชาชนอย างครบถ ว น ถู กต อง และไม บิดเบื อน
ขอเท็จจริง
(๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
(๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดีรวมกัน
พัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
สวนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององคกร
ขอ ๔ ข า ราชการขององค การบริ ห ารส ว นตํ า บลดงกระทงยาม ตอ งจงรั ก ภั ก ดีต อ ชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย
ขอ ๕ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม ตองเปนแบบอยางที่ดีในการ
รักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ขอ ๖ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม ตองเปนแบบอยางที่ดีในการ
เปนพลเมืองที่ดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
ขอ ๗ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม ตองไมประพฤติตนอันอาจ
กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่
ขอ ๘ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม ตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็ ม
กํ า ลั ง ความสามารถด ว ยความเสี ย สละ ทุ ม เทสติ ป ญญา ความรู ค วามสามารถให บ รรลุ ผ ลสํ า เร็ จ และมี
ประสิทธิภาพตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน
ขอ ๙ ขาราชการขององคการบริห ารสวนตําบลดงกระทงยาม ตองมุ งมั่นแกปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและ
ประชาชน

ขอ ๑๐ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความ
สุภาพ เรียบรอย มีอัธยาศัย
ขอ ๑๑ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม ตองรักษาความลับที่ไดจาก
การปฏิบัติหนาที่ การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่
และไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น
ขอ ๑๒ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม ตองรักษา และเสริมสราง
ความสามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ขอ ๑๓ ขา ราชการขององค ก ารบริ ห ารส ว นตํ า บลดงกระทงยาม ต องไม ใ ช ส ถานะหรื อ
ตําแหนงไปแสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่น ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็
ตาม ตลอดจนไมรั บ ของขวั ญ ของกํ า นั ล หรื อประโยชน อื่น ใดจากผู ร อ งเรี ย น หรื อบุ คคลที่เกี่ ย วของ เพื่ อ
ประโยชนตาง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตาม
ประเพณี
ขอ ๑๔ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม ตองประพฤติตนใหสามารถ
ทํางานรวมกับผูอื่นดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
ของเพื่อนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
สวนที่ ๑
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๑๕ ใหสํานักปลัด อบต. มีหนาที่ควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
นี้อยางทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดี
และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ
(๒) สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให
นายกองคการบริหารสวนตําบล หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการ
ตามทีน่ ายกองคการบริหารสวนตําบล หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได
(๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยาง
ตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีที่เห็นวา นายกองคการบริหารสวน
ตําบล หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควรอาจยื่นเรื่องโดยไมตองผาน
นายกองคการบริหารสวนตําบล หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได
(๔) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิให
ถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม การดําเนินการตอขาราชการที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไม
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว
(๕) ทําหนาที่ฝายเลขานุการของ คณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น

(๖) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรม หรือปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารง
ตําแหนงในสํานักปลัด อบต.
ขอ ๑๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพื่อควบคุม
กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบดวย
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานธรรมการ
(๒) กรรมการจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือ
สองคน
(๓) กรรมการ ซึ่งเปนขาราชการที่ไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในองคการ
บริหารสวนตําบลดงกระทงยาม ที่ไดรับเลือกตั้งจากขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางขององคการบริหาร
สวนตําบลดงกระทงยาม นั้น จํานวนสองคน
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอชื่อ
และคัดเลือกใหเหลือสองคน
ใหหั ว หน า สํา นั ก ปลั ด เป น เลขานุการคณะกรรมการจริ ย ธรรม และอาจแต งตั้ ง
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม
กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน
ขอ ๑๗ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๒) สอดสองดู แลให มีการปฏิ บัติ ตามประมวลจริย ธรรม ในองคกรปกครองสว น
ทองถิ่น ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ
การลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรม หรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจ
หนาที่ ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท ชี้แจง
ขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับ
เรื่องที่สอบสวน
(๔) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคําหรือ
ใหสงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค กรปกครองสว นทองถิ่น เมื่อไดวินิจ ฉัย ให คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลระดับ จังหวั ดโดยพลัน ถ า
คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลระดั บ จั ง หวั ด มิ ไ ด วิ นิ จ ฉั ย เป น อย า งอื่ น ภายในเก า สิ บ วั น นั บ แต วั น ที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัดรับเรื่องใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด
(๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่อง
สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๗) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิให
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น
(๘) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผูตรวจการแผนดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริ ย ธรรมให นํ ากฎหมายว าด ว ยวิ ธีป ฏิบั ติ ร าชการทาง
ปกครองมาใชบังคับ

สวนที่ ๒
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๑๘ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรม ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ
ขอ ๑๙ การดําเนินการตามขอ ๑๘ ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
จํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ขอ ๒๐ การประพฤติปฏิบัติฝาฝน ประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรง
หรือไม ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับ
ตํ า แหน ง ตลอดจนหน า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของผู ฝ า ฝ น อายุ ประวั ติ และความประพฤติ ใ นอดี ต
สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน และเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา
ขอ ๒๑ หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ ๑๙ แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๘ สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปน
การฝาฝนประมวลจริยธรรม แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๘
สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๔ แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย
ขอ ๒๒ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๑๘ ขอ ๑๙
และขอ ๒๑ ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ดําเนินการทางวินัย ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๒๓ การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๑ ใหดําเนินการตามนั้นเวนแตจะ
ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ขอ ๒๔ การประพฤติปฏิบัติฝาฝน ประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนินการที่ถูกตองหรือตักเตือน
หรือนําไปประกอบพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี
ขอ ๒๕ เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๑ แลว
ใหองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา
ขอ ๒๖ ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๔ สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ
ผู ถู ก ลงโทษตามข อ ๑๗ (๒) สามารถร อ งทุ ก ข ห รื อ อุ ท ธรณ ต อ คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ
ขอ ๒๗ เมื่อผลการพิจารณาเปนที่สุดแลว ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว

บทเฉพาะกาล
-------------------------------------ขอ ๒๘ จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พรอมดําเนินการปรับปรุง
แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี) และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเปนนองค
องคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และผูตรวจการ
แผนดินทราบตอไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓๐ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

(นายพิศณุ เข็มเงิน)
นายกองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม

