
 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการองคการบริหารสวนตําบล 

ประจําป  พ.ศ. ๒๕๕7 
*************** 

 ประมวลจริยธรรมของขาราชการน้ีจัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

๑. เปนเคร่ืองมือกํากับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใสมีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล 

๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  ทั้งในระดับองคกรและ
ระดับบุคคล   และเปนเคร่ืองมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆขององคการบริหารสวนตําบล             
บางเปา  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ  เพิ่มความนาเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก
ผูรับบริการและประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

๔.ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ  โดยใหฝายบริหารใช
อํานาจในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง องคกร ผูบังคับบัญชา ประชาชนและ
ตอสังคม ตามลําดับ 

๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจ
เกิดขึ้น  รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งน้ี  รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังน้ี   

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

  
ขอ ๑  ในประมวลจริยธรรมน้ี 

                                    “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของขาราชการขององคการ
บริหารสวนตําบล 
                                    “ขาราชการ”  หมายถึง  ขาราชการสวนทองถิ่น  ขาราชการสวนทองถิ่นสามัญ 
ขาราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวน
ทองถิ่น  รวมถึงพนักงานจาง  และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
                                    “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจําองคการ
บริหารสวนตําบล 

ขอ ๒  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางเปารักษาการตามประมวลจริยธรรมน้ี  
  

 
 



 ๒ 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

  
สวนท่ี ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 
สําหรับขาราชการ  ของ องคการบริหารสวนตําบลบางเปา 

  
  ขอ ๓  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบางเปาทุกคน  มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม  เปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ  ดังน้ี 

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) การมีจิตสํานึกที่ดี  ซื่อสัตย  และรับผิดชอบ  
(๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี

ผลประโยชนทับซอน  
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน

ขอเท็จจริง   
(๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส  และตรวจสอบได  
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
(๑๐)การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดีรวมกัน

พัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
 

สวนท่ี ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององคกร 

ขอ ๔ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบางเปาตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย 

ขอ ๕ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบางเปาตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไว
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

ขอ ๖ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบางเปาตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปน
พลเมืองดี    เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

ขอ ๗ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบางเปาตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิด
ความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่ 

ขอ ๘  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบางเปาตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลัง
ความสามารถดวยความเสียสละ  ทุมเทสติปญญา  ความรูความสามารถ  ใหบรรลุผลสําเร็จและมีระสิทธิภาพ
ตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 

ขอ ๙  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบางเปาตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนดวยความเปนธรรม  รวดเร็ว  และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 



 ๓ 

ขอ ๑๐ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบางเปาตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ 
เรียบรอยมีอัธยาศัย 

ขอ ๑๑ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบางเปาตองรักษาความลับที่ไดจากการ
ปฏิบัติหนาที่    การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่
และไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเทาน้ัน 

ขอ ๑๒ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบางเปาตองรักษา และเสริมสรางความ
สามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

ขอ ๑๓ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบางเปาตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไป
แสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือผู อ่ืน  ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไม ก็
ตาม  ตลอดจนไมรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อ
ประโยชนตางๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน  เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตาม
ประเพณี 

ขอ ๑๔ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบางเปาตองประพฤติตนใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนดวยความสุภาพ   มีนํ้าใจ  มีมนุษยสัมพันธอันดี  ตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของ
เพื่อนรวมงาน  และไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน 
  
 

สวนท่ี ๓ 
จรรยาวิชาชีพ 

ขอ ๑๕  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบางเปาตองรักษาจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ตามวิชาชีพที่ตนเปนผูประกอบวิชาชีพน้ันดวย  

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

  
สวนท่ี ๑ 

กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 
  

ขอ ๑๖  ใหสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมน้ีอยางทั่วถึงและเครงครัด  โดยมีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

 (๑) ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง  สงเสริม  ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดี
และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางสม่ําเสมอ 
     (๒) สืบสวนหาขอเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมน้ี  เพื่อรายงานผลให
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางเปาหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งน้ี โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจ
ดําเนินการตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลบางเปาหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามที่
เห็นเองก็ได 

 (๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยาง
ตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีที่เห็นวานายกองคการบริหารสวน
ตําบลบางเปาหรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูน้ันตามควร อาจยื่นเร่ืองโดยไม
ตองผานนายกองคการบริหารสวนตําบลบางเปาหรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได 



 ๔ 

 (๔) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางตรงไปตรงมามิใหถูก
กลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  การดําเนินการตอขาราชการที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมน้ี  อันมีผลกระทบตอการแตงต้ัง โยกยาย เลื่อนขั้นเงินเดือน ต้ังกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูน้ัน จะกระทํามิได  เวนแตจะไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 
     (๕)  ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครอง     
สวนทองถิ่น 

 (๖) ดําเนินการอ่ืนตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมน้ี  หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย  ทั้งน้ี โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด 

ขอ ๑๗  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางเปา แตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพื่อ
ควบคุม กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี 

                                    คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดวย  
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ไดรับมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ   
(๒) กรรมการจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือ

สองคน 
(๓) กรรมการ ซึ่งเปนขาราชการที่ไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในองคการ

บริหารสวนตําบลบางเปาที่ไดรับเลือกต้ังจากขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล
บางเปาน้ัน  จํานวนสองคน 

(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกใหเหลือสองคน   

ใหหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนเลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรม  และอาจแตงต้ังผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม   กรรมการจริยธรรม
ตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน  

ขอ ๑๘  คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่  ดังน้ี 
(๑) ควบคุม  กํากับ  สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมน้ีใน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบั ติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครอง           

สวนทองถิ่น  ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการ
อุทธรณ  การลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมน้ี จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว         

(๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมอบหมายมีอํานาจ
หนาที่ใหกระทรวง  กรม  หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ  หรือหางหุนสวน บริษัท  ชี้แจง
ขอเท็จจริง  สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับเร่ือง
ที่สอบสวน 

(๔) เรียกผูถูกกลาวหา  หรือขาราชการของหนวยงานน้ีมาชี้แจง  หรือให
ถอยคํา  หรือใหสงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเร่ืองที่สอบสวน 

(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมน้ีใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
โดยพลัน  ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเร่ือง  ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด 



 ๕ 

(๖)  สงเร่ืองใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเร่ืองน้ันเปนเร่ือง
สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๗) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางตรงไปตรงมา   มิให
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจ  โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูน้ัน 

(๘)  ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมน้ี  หรือตามที่ผูตรวจการแผนดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับ 
 

สวนท่ี ๒ 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

ขอ ๑๙  กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรม  ให นายกองคการบริหารสวนตําบลบางเปา เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 

ขอ ๒๐ การดําเนินการตามขอ ๑๙ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการ
จํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ขอ ๒๑  การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมน้ี  จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรง
หรือไม  ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับ
ตําแหนง  ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติ  ในอดีต สภาพแวดลอม
แหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน  และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา  

ขอ ๒๒ หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ ๒๐ แลว  ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ สั่งยุติเร่ืองแตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปน
การฝาฝนประมวลจริยธรรม  แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ 
๑๙  สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๕  แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย   

ขอ ๒๓ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๑๙ ขอ ๒๐ และ
ขอ ๒๒  ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการรักษาวินัย  และการ
ดําเนินการทางวินัย  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ ๒๔ การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๒ ใหดําเนินการตามน้ันเวนแตจะ
ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของการสั่งการน้ันเปลี่ยนแปลงไป   

 
หมวด ๔ 

ข้ันตอนการลงโทษ 
ขอ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมน้ี  ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัย

หรือความผิดทางอาญา  ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนินการที่ถูกตอง  หรือ
ตักเตือน  หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงต้ัง  การเขาสูตําแหนง  การพนจากตําแหนง    การเลื่อนขั้น
เงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งใหผูฝาฝนน้ันปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนา
แลวแตกรณี 

ขอ ๒๖ เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามขอ๒๒  แลวให 
องคการบริหารสวนตําบลบางเปาดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 

ขอ ๒๗ ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๕  สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลบางเปา ภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดทราบการลงโทษ  ผูถูกลงโทษตามขอ ๑๘ (๒) 
สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน นับแตวันได
ทราบการลงโทษ       



 ๖ 

ขอ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเปนที่สุดแลว  ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 
  

บทเฉพาะกาล 
ขอ ๒๙  จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี  พรอมดําเนินการปรับปรุง

แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี)  และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวั ด   คณะกรรมการข า ราชการส วนท อ งถิ่ น   ซึ่ ง เป นองค ก รกลางการบ ริหารงานบุ คคล                         
สวนทองถิ่น  และผูตรวจการแผนดินทราบตอไป  
  
  ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่  4   ธันวาคม  ๒๕๕7 

 

                                                                            
 

 (นายละดม  เชื้อชวย) 
   นายกองคการบริหารสวนตําบลบางเปา 

 


