
 
 

 
 

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ 
ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม อําเภอศรีมหาโพธ ิ จังหวัดปราจีนบุรี 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
___________ 

 
หลักการและเหตุผล 

  ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
  ๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
  ๒.  ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคล  
และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๓.  ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก
ผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป  ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
  ๔.  ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจ
ในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชน  
และตอสังคม  ตามลําดับ 
  ๕.  ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน  
รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
  ท้ังนี้  รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืน ๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
 

หมวด  ๑ 
บทท่ัวไป 

 
  ขอ  ๑  ในประมวลจริยธรรมนี้ 
   “ประมวลจริยธรรม”หมายถึงประมวลจริยธรรมของขาราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลดงกระทงยาม 
   “ขาราชการ” หมายถึง  ขาราชการสวนทองถ่ิน  ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญ
ขาราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถ่ิน  
รวมถึงพนักงานจาง  และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําองคการบริหาร
สวนตําบลดงกระทงยาม 
  ขอ  ๒  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 

 
 

 
 



หมวดท่ี 
มาตรฐานจริยธรรม 

 
สวนท่ี  ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 
สําหรับขาราชการ  ขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 

 
  ขอ  ๓ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยามทุกคน  มีหนาท่ีดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม  เปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและใหบริการ
แกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก  ๑๐ ประการ  ดังนี้ 
   (๑) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   (๒) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (๓) การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย  และรับผิดชอบ 
   (๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมี
ผลประโยชนทับซอน 
   (๕) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
   (๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
   (๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง 
   (๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
   (๙)  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
   (๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดีรวมกัน
พัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
 

สวนท่ี  ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององคกร 

 
  ขอ  ๔  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม ตองจงรักภักดีตอชาติ  
ศาสนา  และพระมหากษัตริย 
  ขอ  ๕  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการ
รักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
  ขอ ๖ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการ
เปนพลเมืองที่ดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 
  ขอ ๗ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม ตองไมประพฤติตนอันอาจ
กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี 
  ขอ ๘ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม ตองปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็ม
กําลังความสามารถดวยความเสียสละ  ทุมเทสติปญญา  ความรูความสามารถใหบรรลุผลสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 
  ขอ ๙ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  ตองมุงม่ันแกปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนดวยความเปนธรรม  รวดเร็ว  และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและ
ประชาชน 



  ขอ ๑๐ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
สุภาพ  เรียบรอย  มีอัธยาศัย 
  ขอ ๑๑ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  ตองรักษาความลับท่ีไดจาก
การปฏิบัติหนาท่ี  การเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเม่ือมีอํานาจหนาท่ี
และไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา  หรือเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น 
  ขอ ๑๒ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม ตองรักษา และเสริมสราง
ความสามัคคีระหวางผูรวมงาน  พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ 
  ขอ ๑๓ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  ตองไมใชสถานะหรือ
ตําแหนงไปแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน  ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็
ตาม ตลอดจนไมรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวของ เพ่ือ
ประโยชนตาง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน  เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตาม
ประเพณี 
  ขอ ๑๔ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  ตองประพฤติตนใหสามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน
ของเพ่ือนรวมงาน  และไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน 
 

หมวด  ๓ 
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 
สวนท่ี  ๑ 

กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 
 
  ขอ ๑๕  ใหสํานักปลัด อบต.  มีหนาท่ีควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
นี้อยางท่ัวถึงและเครงครัด  โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

(๑) ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง  สงเสริม  ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดี 
และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสมํ่าเสมอ 
   (๒) สืบสวนหาขอเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้  เพ่ือรายงานผลให
นายกองคการบริหารสวนตําบล หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ท้ังนี้ โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการ
ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบล  หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็ได 
   (๓)  ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยาง
ตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีท่ีเห็นวา นายกองคการบริหารสวน
ตําบล หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควรอาจยื่นเรื่องโดยไมตองผาน
นายกองคการบริหารสวนตําบล  หรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได 
   (๔) คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตาม   ประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิให
ถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  การดําเนินการตอขาราชการท่ีอยูระหวางถูกกลาวหาวาไม
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนข้ันเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบตอสิทธิหนาท่ีของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 
   (๕) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของ คณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน    



   (๖) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีคณะกรรมการ
จริยธรรม หรือปลัดองคการบริหารสวนตําบลมอบหมาย ท้ังนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารง
ตําแหนงในสํานักปลัด อบต. 
  ขอ  ๑๖  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึนเพ่ือควบคุม  
กํากับ  ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
   คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดวย 
   (๑)  ปลัดหรือรองปลัดท่ีไดรับมอบหมาย  เปนประธานธรรมการ 
   (๒)  กรรมการจากขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือ
สองคน 
   (๓)  กรรมการ  ซ่ึงเปนขาราชการท่ีไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในองคการ
บริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  ท่ีไดรับเลือกตั้งจากขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางขององคการบริหาร
สวนตําบลดงกระทงยาม นั้น จํานวนสองคน 
   (๔)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอชื่อ
และคัดเลือกใหเหลือสองคน 
   ใหหัวหนาสํานักปลัด เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแตงตั้ง
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม 
   กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน  

ขอ  ๑๗  คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 
   (๑)  ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   (๒)  สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ  
การลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 
   (๓)  ใหคณะกรรมการจริยธรรม หรือผูท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจ
หนาท่ี ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท  ชี้แจง
ขอเท็จจริง  สงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ  สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด  มาชี้แจงหรือใหถอยคําเก่ียวกับ
เรื่องท่ีสอบสวน 
   (๔)  เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคําหรือ
ใหสงเอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
   (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เม่ือไดวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน  ถา
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัดรับเรื่องใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนท่ีสุด 
   (๖)  สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่อง
สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   (๗)  คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิให
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจ  โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 
   (๘)  ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดินมอบหมาย 
   การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใชบังคับ 



สวนท่ี  ๒ 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 
  ขอ ๑๘  กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาท่ีประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรม  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล  เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ   

ขอ ๑๙ การดําเนินการตามขอ ๑๘  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
จํานวนไมนอยกวาสามคน  เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

  ขอ ๒๐ การประพฤติปฏิบัติฝาฝน ประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรง
หรือไม  ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับ
ตําแหนง  ตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูฝาฝน  อายุ  ประวัติ  และความประพฤติในอดีต  
สภาพแวดลอมแหงกรณี  ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน  และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 
  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 ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ดําเนินการทางวินัย  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มาบังคับใชโดยอนุโลม 
  ขอ ๒๓  การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ  ๒๑  ใหดําเนินการตามนั้นเวนแตจะ
ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
 

หมวด  ๔ 
ข้ันตอนการลงโทษ 

 
  ขอ ๒๔  การประพฤติปฏิบัติฝาฝน ประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา  ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไขหรือดําเนินการท่ีถูกตองหรือตักเตือน  
หรือนําไปประกอบพิจารณาการแตงตั้ง  การเขาสูตําแหนง  การพนจากตําแหนง  การเลื่อนข้ันเงินเดือน  หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 
  ขอ ๒๕  เม่ือมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๑ แลว  
ใหองคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 
  ขอ ๒๖ ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๔ สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลดงกระทงยาม  ภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดทราบการลงโทษ 
   ผูถูกลงโทษตามขอ ๑๗ (๒) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ 
  ขอ ๒๗  เม่ือผลการพิจารณาเปนท่ีสุดแลว  ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 
 
 
 
 
 
 



  ขอ ๒๘ จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พรอมดําเนินการปรับปรุง
แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม  
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน  ซ่ึงเป
แผนดินทราบตอไป 
   

ประกาศ  ณ  วันท่ี 

บทเฉพาะกาล 
-------------------------------------- 

จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พรอมดําเนินการปรับปรุง
แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม  (ถามี)  และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน  ซ่ึงเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  และผูตรวจการ

ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๓๐  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 
 
 
 
 

(นายพิศณุ   เข็มเงิน) 
นายกองคการบ  ริหารสวนตําบลดงกระทงยาม 

จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พรอมดําเนินการปรับปรุง
และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  

นองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  และผูตรวจการ


