
 
 
 

 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหลก็ 
เร่ือง  ประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล ป  2561 - 2563 

 

  ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนตําบลนี้  จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐   มาตรา   ๒๗๙   เพ่ือถือปฏิบัติดังนี้ 
  1. ขอบังคับนี้ใชเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของพนักงานสวนตําบล เพ่ือสรางความ
โปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
  2. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคล 
และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆของ องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการ
และประชาชนท่ัวไป  ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
  4. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและพนักงานสวนตําบลในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใช
อํานาจในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอ
ประชาชน และตอสังคม ตามลําดับ 
  5. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน  

  ท้ังนี้ รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 

 หมวด  ๑ 
บทท่ัวไป 

 ขอ ๑ ประกาศนี้เรียกวา “ประกาศองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  เรื่อง ประมวลจริยธรรมของ
พนักงานสวนตําบล ป 2561 - 2563”  
  2.  ประกาศประมวลนี้ใหมีผลบังคับใชตั้งแตวันประกาศเปนตนไป 
  3. ในขประกาศประมวลฉบับนี้ คําวา “พนักงานสวนตําบล” หมายความวา  พนักงานสวน
ตําบล  พนักงานครูสวนตําบล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 
  4.  “คณะกรรมการ” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําองคการบริหารสวนตําบล
ข้ีเหล็ก 
 ขอ ๒   ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  รักษาการตามประมวลจรยิธรรมนี้ 
 



หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 

สวนท่ี ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

สําหรับขาราชการ   ของ องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

 ขอ ๓   พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก ทุกคน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้ 
  (๑) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  (๒) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
  (๓) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย และรับผิดชอบ 
  (๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผล ประโยชน   
ทับซอน 
  (๕) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
  (๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
  (๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
  (๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
  (๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
  (๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดี 
รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
 

สวนท่ี ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององคกร 

 ขอ ๔ พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  ตองจงรักภักดีตอชาติศาสนาและ
พระมหากษัตริย 
 ขอ ๕  พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไว
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
 ขอ ๖  พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการเปน
พลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 
 ขอ ๗  พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิด
ความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี 
 ขอ ๘  พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  ตองปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลัง
ความสามารถดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตาม
ภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 
 ขอ ๙  พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  ตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 
 ขอ ๑๐  พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ 
เรียบรอย มีอัธยาศัย 

 
 



- ๓ - 
  

ขอ ๑๑  พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  ตองรักษาความลับท่ีไดจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีการเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดยขาราชการ/พนักงาน จะกระทําไดตอเม่ือมีอํานาจหนาท่ีและ
ไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น 
 ขอ ๑๒  พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  ตองรักษา และเสริมสรางความ
สามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ 
 ขอ ๑๓  พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก   ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไป
แสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจน
ไมรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือประโยชนตางๆอันอาจ
เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี 
 ขอ ๑๔  พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  ตองประพฤติตนใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของเพ่ือน
รวมงานและไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน 
 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

สวนท่ี ๑ 
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

 ขอ ๑๖  ใหสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  มีหนาท่ีควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อยางท่ัวถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
  (๑)  ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีและติดตาม
สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสมํ่าเสมอ 
  (๒)  สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ท้ังนี้โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการตามท่ี 
นายกองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็กหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็ได 
  (๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา 
มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีท่ีเห็นวา นายกองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควรอาจยื่นเรื่องโดยไมตองผาน นายกองคการ
บริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผูตรวจการแผนดนิก็ได 
  (๔)  คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิใหถูกกลั่นแกลง
หรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม การดําเนินการตอขาราชการท่ีอยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนข้ันเงินเดือนตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงหรือวินัย 
หรือกระทบตอสิทธิหนาท่ีของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิไดเวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมแลว 
  (๕) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (๖) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมหรือ
ปลัดมอบหมาย ท้ังนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด 
 



- ๔ – 
 
  ขอ ๑๗  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึนเพ่ือควบคุม กํากับ 
ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

  คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบดวย 
  (๑)  ปลัดหรือรองปลัดท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 
  (๒)  กรรมการจากพนักงานสวนตําบลซ่ึงดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือ
สองคน 
  (๓)  กรรมการ ซ่ึงเปนพนักงานสวนตําบลท่ีไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในองคการ
บริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  ท่ีไดรับเลือกตั้งจากพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และลูกจางขององคการบริหาร
สวนตําบลข้ีเหล็กนั้น  จํานวนสองคน 
  (๔)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอชื่อและคัดเลือก
ใหเหลือสองคน 
  ใหหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก   เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม 
และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม 

กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน 

ขอ ๑๘   คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาท่ี   ดังนี้ 
  (๑)   ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
  (๒)  สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในกรณี
ท่ีมีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ การลงโทษผูฝาฝน
ตามประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 
  (๓)  ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหนาท่ี 
ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือหาง หุนสวน บริษัท ชี้แจง
ขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือใหถอยคําเก่ียวกับเรื่องท่ี
สอบสวน 
  (๔)  เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคําหรือใหสง
เอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
  (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เม่ือไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน 
ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ใหคํา วินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนท่ีสุด 
  (๖)  สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (๗)  คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิใหผูบังคับบัญชา
ใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 
  (๘)  ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดินมอบหมายการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับ 
 
 



 
 

สวนท่ี ๒ 
ระบบบังคับใชขอบังคับจริยธรรม 

 

 ขอ ๑๙   กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาท่ีประพฤติปฏิบัติฝาฝนขอบังคับจริยธรรมให
นายกองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 
 ขอ ๒๐   การดําเนินการตาม ขอ ๑๙ ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจํานวน
ไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
 ขอ ๒๑   การประพฤติปฏิบัติฝาฝนขอบังคับจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม 
ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหนง 
ตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอมแหงกรณี 
ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 
 ขอ ๒๒   หากการดําเนินการสอบสวนตาม ขอ ๒๐ แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝนประมวล
จริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตาม ขอ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตาม ขอ ๑๙ สั่งลงโทษ
ผูฝาฝนตาม ขอ ๒๕ แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย 
 ขอ ๒๓   การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตาม ขอ ๑๙ ขอ ๒๐ และขอ ๒๒ 
ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย และการรักษาวินัยและการดําเนินการทาง
วินัย ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มาบังคับใชโดยอนุโลม 
 ขอ ๒๔   การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตาม ขอ ๒๒ ใหดําเนินการตามนั้นเวนแตจะปรากฏ
ขอเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
 
 

หมวด   ๔ 
ข้ันตอนการลงโทษ 

 

 ขอ ๒๕   การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัยหรือความ 
ผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไขหรือดําเนินการท่ีถูกตองหรือตักเตือน หรือนําไป
ประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนงการเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือการพิจารณา
ความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 
 ขอ ๒๖   เม่ือมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตาม ขอ ๒๒  แลวให องคการ
บริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 
 ขอ ๒๗   ผูถูกลงโทษตาม ขอ ๒๕ สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมของ 
องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ ผูถูกลงโทษตามขอ ๑๘ (๒) 
สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแตวันได
ทราบการลงโทษ 
 ขอ ๒๘   เม่ือผลการพิจารณาเปนท่ีสุดแลว ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 
 
 
 
 



 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 ขอ ๒๙  จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พรอมดําเนินการปรับปรุงแกไขประมวล
จริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี) และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด คณะกรรมการ
ขาราชการสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน และผูตรวจการแผนดินทราบตอไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
                            
 

   ประกาศองคการบริหารสวนตําบลขี้เหล็ก 

เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล  

ป 2561 - 2563 
 

            
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
องคการบริหารสวนตําบลขี้เหล็ก 
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