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พุทธศักราช  ๒๕64 
_______________ 

 
  

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙  บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรมเพื่อก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่
ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระท า  ทั้งนี้  การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  ให้ถือว่า         
เป็นการกระท าผิดทางวินัย  

 

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  
มาตรา ๒๗๙  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  จึงจัดท าเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านพลวง   เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด  ตามประมวลจริยธรรมแนบ
ท้ายนี้ 

 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน ตุลาคม    พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 
 

 (เลียงศักดิ์   เผยศิริ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 
พ.ศ. ๒๕64 

__________________ 
 

 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร ไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

๔. ท าให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจ
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อ
สังคม ตามล าดับ 

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไป
กับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
 ข้อ ๑  ในประมวลจริยธรรมนี้ 

“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
พลวง   

“ข้าราชการ”  หมายถึง  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา   ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้าง 
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

“คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลตา
บ้านพลวง 

 ข้อ 2  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตาบ้านพลวง  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
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หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 
ส่วนที่ ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
ส าหรับข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 

 
 ข้อ ๓ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวงทุกคน  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ  ดังนี้ 

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๕) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
(๑๐) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้

น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
        

ส่วนที่ ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 ข้อ ๔ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา                   
และพระมหากษัตริย์ 

 ข้อ ๕ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษา
ไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

 ข้อ ๖ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็น
พลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 ข้อ ๗ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 

 ข้อ ๘ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวงต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตาม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

 ข้อ ๙ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวงต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

 ข้อ ๑๐ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ 
เรียบร้อยมีอัธยาศัย   
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 ข้อ ๑๑ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวงต้องรักษาความลับที่ได้จากการ

ปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ /พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และ
ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 

 ข้อ ๑๒ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวงต้องรักษา และเสริมสร้างความ
สามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 

 ข้อ ๑๓ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวงต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไป
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่
รับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรม จรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

 ข้อ ๑๔ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวงต้องประพฤติตนให้สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือน
ร่วมงาน  และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ส่วนที่ ๑ 

กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

 ข้อ ๑๕ ให้ส านักงานปลัดมีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ทั่วถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 (๑) ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตามสอดส่อง
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 

(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านพลวงหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวงหรือ คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามท่ีเห็นเองก็ได้ 

(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา      
มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวงหรือ
คณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามสมควร  อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวงหรือ คณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 

(๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือ
ถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย 
หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมแล้ว 

(๕) ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๖) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมหรือ

ปลัดมอบหมาย  ทั้งนี้  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด 
(๗) อ่ืนๆตามที่เห็นสมควร 
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 ข้อ ๑๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวงแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพ่ือ
ควบคุม ก ากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน 
(๓) กรรมการ  ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนต าบล

บ้านพลวงที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวงนั้น  
จ านวนสองคน 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ให้กรรมการตาม(๑) –(๓) ร่วมกันเสนอชื่อและคัดเลือกให้
เหลือสองคน 

ให้หัวหน้าส านักงานปลัด เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม 

กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 
 ข้อ ๑๗ คณะกรรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

 (๑) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่มี
ข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตาม
ประมวลจริยธรรมนี้  จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 

(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าที่ ขอให้
กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง       
ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน              ถ้า
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวัน   นับแต่วันที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 

(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้
อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

(๘) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้   หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมายการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 
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ส่วนที่ ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
 ข้อ ๑๘ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล

จริยธรรม ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวงเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 
 ข้อ ๑๙ การด าเนินการตามข้อ ๑๘  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ

จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
 ข้อ ๒๐ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง

หรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและระดับ
ต าแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต  สภาพแวดล้อม
แห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจาการฝ่าฝืน และเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 

 ข้อ ๒๑ หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ ๑๙  แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๘ สั่งยุติเรื่อง  แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็น
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ๑๘ สั่ง
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๔ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย 

 ข้อ ๒๒ การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ  ๑๘ ข้อ ๑๙  และ
ข้อ ๒๑ ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการด าเนินการ
ทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 ข้อ ๒๓ การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ ๒๑  ให้ด าเนินการตามนั้นเว้นแต่จะ
ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
 ข้อ ๒๔ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ

ความผิดทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือน  หรือ
น าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการ
พิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 

 ข้อ ๒๕ เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตาม ข้อ ๒๑ แล้ว  ให้
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวงด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

 ข้อ ๒๖ ผู้ถูกลงโทษตาม ข้อ ๒๔ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวงภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 

ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๗ (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัด ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 

ข้อ ๒๗ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 

บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๒๘ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้   พร้อมด าเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวล
จริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี)  และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  คณะกรรมการ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 
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แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ 

  
จุดมุ่งหมาย ประมวลจริยธรรมข้าราชการ อบต.บ้านพลวง  

1. เพ่ือให้ปวงข้าราชการเกิดส านึกค านึงและเที่ยงธรรมในหน้าที่ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีราชการ 
ควรแก่ความไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวงชน  

2. เพ่ือให้ข้าราชการด ารงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีงามสมกับความเป็นข้าราชการใน
พระบาทสมเด็จ พระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งธรรมจรรยาอันสูงสุด 

 
ประมวลจริยธรรมของ  

พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 
แนวทางปฏิบัติ 

1.ก า ร ยึ ด มั่ น ใ น ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า ธิ ป ไ ต ย อั น มี  
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

1.1 ไม่ แ สด งกา รต่ อต้ า นก า รปกครอ ง ระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี พระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือ
สนับสนุ น ให้ น าก ารปกครอง  ระบอบ อ่ืนที่ ไ ม่ มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ใน ประเทศไทย 
1.2 จงรักภัคดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์ 
พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัชทายาทไม่ว่า
ทางกาย หรือทางวาจา 

2.การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา
และไม่ กระท าการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีที่มี
ข้อสงสัยหรือมีผู้ ทักท้วงว่าการกระท าดังกล่าวของ
พนักงานเทศบาลอาจขัด ประมวลจริยธรรม พนักงาน
เทศบาลต้องหยุดการกระท า ดังกล่าว  
2.2 ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และ
ประเพณีใน  กรณีทีมีข้อขัดแย้งระหว่างประมวล
จริยธรรมนี้กับหลักส าคัญ ทางศีลธรรม ศาสนาหรือ
ประเพณ ี 
2.3 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วน
ราชการทุก ระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ไต้บังคับบัญชา
ด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือ
บุญคุณส่วนตัว  
2.4หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วน
ราชการทุก ระดับชั้นต้องสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้
อยู่ไต้บังคับบัญชาที่ มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น 2.5
ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่
ไว้วางใจให้ เกิดแก่ส่วนราชการหรือราชการโดยรวม 
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ประมวลจริยธรรมของ  
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 

แนวทางปฏิบัติ 

3.การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 3.1ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เท่ียงธรรม ไม่
มุ่งหวัง และแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากการ
ปฏิบัติงาน  
3.2ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรง
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
 3.3รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง อธิบายสิ่ง
ที่ตนได้ ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง ชอบธรรม 
พร้อมยินดีแก้ไข ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน  
3.4ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
ของตน ไม่ให้กระท าการหรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ  
3.5ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง  
3.6อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความ
รอบคอบ ระมัดระวัง และเต็มก าลังความสามารถที่มีอยู่ 
ในกรณีท่ีต้องไป ปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐด้วย จะต้องไม่ท า
ให้งานในหน้าที่เสียหาย  
3.7ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสีย
หารต่อ ต าแหน่งหน้าที่ของตนเองหรือพนักงานอบต.คน
อ่ืน  
3.8ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรู้ ความสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ  
3.9เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้อง
รีบแก้ไข ให้ถูกต้องและแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการ
ทราบ  
3.10ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ 
ตรวจสอบกฎหมายหรือประชาชนต้องให้ความร่วมมือ
กับ หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย  
3.11ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิด
ความ เสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่งราชการด้วย
วาจาในเรื่อง ดังกล่าวให้ผู้ไต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่อง
เป็นลายลักษณ์อักษร ตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่ง
การต่อไป 
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ประมวลจริยธรรมของ  
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 

แนวทางปฏิบัติ 

4.การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า 
ผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

4.1ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่
ว่าจะเป็น ญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูง หรือผู้มี
บุญคุณส่วนตัว มา ประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือ
ให้โทษแก่บุคคลนั้น  
4.2ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ 
หรือสิ่ง อ านวยความสะดวกของทางราชการไปเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัว ของตนเองหรือผู้ อ่ืน เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 
4.3ไม่กระท าการ หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใด
ในฐานะ ส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือ
สงสัยว่าจะขัดกับ ประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ ในความ
รับผิดชอบของหน้าที่  
4.4ในการปฏิบัติหน้าที่ที่ รับผิดชอบในหน่วยงาน
โดยตรงหรือ หน้าที่ อ่ืนต้องยึดถือประโยชน์ของทาง
ราชการเป็นหลัก  
4.5ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก 
รับ หรือ ยอมรับซึ่งของตอบแทนของตนหรือของญาติ
ของตนไม่ว่ าก่อน  หรือหลังด ารงต าแหน่งหรือไม่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่แล้ว ก็ตาม  
4.6ไม่ใช้ต าแหน่งหรือกระท าการที่เป็นคุณหรือเป็น
โทษแก่ บุคคลใด เพราะมีอคต ิ 
4.7ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือ
การท านิติ กรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้
ประโยชน์อันมิควร ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

5.การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูก 
กฎหมาย 

5.1ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา 
และไม ่กระท าการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้  
5.2เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ 
พนักงาน ส่วนต าบลต้องมีหน้าที่รายงานการฝ่าฝืน
ดังกล่าวพร้อมหลักฐาน พยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
5.3ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทน
และไม่ได้ รับค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วน
ราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วน
ท้องถิ่น ต่อหัวหน้าส่วนราชการใน กรณีที่การด ารง
ต าแหน่งนั้นๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่  
 
 
 
 



-9- 
 

ประมวลจริยธรรมของ  
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 

แนวทางปฏิบัติ 

5.การยืนหยัดท าในสิ่ งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูก 
กฎหมาย 

5.4ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลเข้าร่วมประชุมและ
พบว่ามี การกระท าซึ่งมีลักษณะตามข้อ 5.2 หรือข้อนี้
พนักงานส่วน ท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระท า
ดังกล่าว  
5.5ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะ
ในการ ด าเนินงานปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในความ
ถูกต้องเที่ยงธรรม ถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบ
ปฏิบัติ  
5.6ตัดสินใจและกระท าการใดๆโดยยึดประโยชน์
ส่วนรวมของ ประเทศชาติ ประชาชนมากกว่าประโยชน์
ส่วนตน  
5.7ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ไต้บังคับบัญชา
ยึดมั่น ความถูกต้อง เที่ยงธรรม ยึดถือผลประโยชน์ของ
ชาติ 

6.การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มี  
อัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

6.1 ปฏิบัติให้ลุล่วง โดยไม่หลีเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น 
การใช้ อ านาจเกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย  
6.2 ปฏิบัติหน้าที่ หรือด าเนินการอื่น โดยค านึงศักดิ์ศรี
ความ เป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่
กระท าการให้กระทบ สิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนก่อ
ภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มี อ านาจตามกฎหมาย 
6.3 ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชน
โดยมี อัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ
ต่อบุคคลผู้มา ติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นก าเนิด 
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรืสังคม 
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความ
คิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะ
ด าเนินการตามมาตรการที่ รัฐก าหนหด เ พ่ือขจัด 
อุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและ
เสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นการเลือก
ปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็น ธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 
6.4 ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดง
ปาฐกถา การบรรยาย หรือการวิพากษ์วิจารณ์อัน
กระทบต่อความเป็น กลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการ
แสดงความคิดเห็นทาง วิชาการตามหลักวิชา  
6.5 ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรค
พวก เพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเที่ยง ธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด  
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6.การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มี  
อัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

6.6 ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นของตนเอง
โดยมิได้ ระบุแหลงที่มา  
6.7 ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้
เกียรต ิผู้รับบริการ  
6.8 สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วย
ความ สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ยุติธรรม และมี
อัธยาศัยไมตรี  
6.9 ให้บริการด้วยภาษาถ้อยค าสุภาพ ชัดเจน เข้าใจ
ง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิค หรือถ้อยค าภาษา
กฎหมายที่ ผู้รับบริการไม่เข้าใจ  
6.10 ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว 
ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือกระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน 
6.11 เปิ ดช่ อ งทา งการรั บ ฟั งคว ามคิ ด เห็ นของ
ประชาชน ผู้มี ส่วนได้เสียในสถานที่ให้บริการและน า
ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ใน การแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงานและการให้บริการ ประชาชน 

7. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

7.1 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการ
อ่ืน อัน ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือ
เอ้ือประโยชน์แก ่ตนเองหรือบุคคลอื่น  
7.2 ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณี
ที่กระท า การอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพบุคคลอ่ืน 
ไม่อนุญาตหรือไม่ อนุมัติตามค าขอของบุคคล หรือเมื่อ
บุ ค ค ล ร้ อ ง ข อ ต า ม ก ฎ ห ม า ย  เ ว้ น แ ต่ ก า ร อั น
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ ก าหนด
ยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการภายในสิบห้าวันท า 
การ นับแต่กระท าการดังกล่าวหรือได้รับการร้องขอ  
7.3 เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้
ผู้รับบริการ ได้รับทราบ รวมถึงให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มา
ร้องขอตามกรอบ ของระเบียบ กฎหมาย  
7.4 ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็น
ประโยชน์ ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวัง ไม่เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เป็น ความลับของทางราชการ  
7.5 ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ใน
ความ รับผิดชอบของหน่วยงาน 
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ประมวลจริยธรรมของ  
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 

แนวทางปฏิบัติ 

8.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มี 
คุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

8.1 ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานให้ เกิดผลดีที่สุดจนเต็มก าลังความสามารถ 
8.2 ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทาง
ราชการ จัดให้ ด้วยความประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 
8.3 ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการ
ปฏิบัติ หน้าที่ ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดย
เคร่งครัด  
8.4 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความ
รอบคอบ ระมัดระวัง และเต็มก าลังความสามารถที่มีอยู่ 
ในกรณีที่ต้องไป ปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐด้วย จะต้องไม่ท า
ให้งานในหน้าที่เสียหาย  
8.5 ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อ ต าแหน่งหน้าที่ของตนหรือของพนักงาน
ส่วนต าบลอ่ืน ไม่ก้าว ก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานส่วนต าบ 
8.6 ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรู้  ความสามารถ เยี่ ย งที่ ปฏิบั ติ ในวิ ชาชีพ
ตรงไปตรงมาปราศจาก  อคติส่วนตัว ตามข้อมูล
พยานหลักฐานและความเหมาะสมของ แต่ละกรณ ี 
8.7 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ต้องรีบ แก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการ
ทราบโดยพลัน  
8.8 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ 
ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนต้องให้ความ
ร่วมมือกับ หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย
หรือประชาชนใน การตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริง
และครบถ้วน เมื่อได้รับค า ร้องขอในการตรวจสอบ  
8.9 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิด
ความ เสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่งราชการด้วย
วาจาในเรื่อง ดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่อง
ลายลักษณ์อักษรตาม ค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการ
ต่อไป 
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ประมวลจริยธรรมของ  
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 

แนวทางปฏิบัติ 

8.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มี 
คุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

8.10 ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม 
มุ่งมั่นและ ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่
ก าหนดงานในความ รับผิดชอบให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายภายในเวลาได้ ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย คุ้มค่า
ด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่ก าหนด โดย วิธีการ กระบวนการ 
ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ ประเทศชาติ 
ประชาชน  
8.11 ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถ และหน่วยงาน โดยใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัด และอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ 
ระมัดระวัง เพ่ือ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็ม
ความสามารถ  
8.12 พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ 
ความสามารถทักษะ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
8.13 พัฒนาระบบการท างานให้ ได้ผลงานที่ดี  มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นแบบอย่าง
ได ้ 
8.14 จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้ง
สถานที่ให้เป็น ระบบระเบียบ เอ้ืออ านวยต่อการท างาน
ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย  
8.15 ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง 
ประหยัด คุ้มค่าเหมาะสม ด้วยความระมัดระวัง มิให้
เสียหาย  หรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของ
ตนเองลอื่น โดยมิชอบ 

9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 9.1 จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
9.2 เป็นแบบย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการไม่
ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย กฎหมายในกรณีมีข้อสงสัย 
หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระท าไม่ ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
กฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนรี ที่ชอบด้วย
กฎหมายพนักงานส่วนต าบลต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วน 
ราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะ 
ด าเนินการต่อได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มี
อ านาจหน้าที่ แล้ว  
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ประมวลจริยธรรมของ  
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 

แนวทางปฏิบัติ 

9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 9.3 เป็นแบบอย่างที่ดีในการพลเมืองดี เคารพและ
ปฏิบัติตาม กฎหมายอย่างเคร่งครัด  
9.4 ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ 
เกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ - รักศักดิ์ศรีของตนเอง 
โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น พนักงานส่วน
ต าบลที่ดี อยู่ในระเบียบวินัย กฎหมาย และเป็นผู้  มี
คุณธรรมที่ดี  
9.5 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วย
ความ เสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ 
ให้บรรลุผล ส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่
ที่ ได้รับมอบหมาย  เ พ่ือให้ เกิดประโยชน์สู งสุดแก่
ประเทศชาติและประชาชน  
9.6 มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย
ความเป็น ธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่าง หน่วยงานและประชาชน  
9.7 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
9.8 รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่  การ
เปิดเผยข้อมูล ที่เป็นความลับโดยพนักงานส่วนต าบล/
พนักงานจะกระท าได้ ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าท่าและได้รับ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือ เป็นไปตามกฎหมาย
ก าหนดเท่านั้น  
9.9 รักษาและเสริมสร้ า งความสามัคคีระหว่ า ง
ผู้ร่วมงานพร้อม กับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและ
กันในทางที่ชอบ 
-เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพ่ือน
ร่วมงาน - ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหาร
จัดการความ ขัดแย้งอย่างมีเหตุผล - ไม่ผูกขาดการ
ปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงาน อันอาจท าให้เกิดการ แตก
ความสามัคคีในหน่วยงาน - ประสานงานกับทุกฝ่ายที่
เกี่ยวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพ ในการปฏิบัติงาน 
9.10 ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่
มิควรได้ ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์
ในทางทรัพย์สิน หรือไม่ก็ตาม ตลอดคนไม่รับของขวัญ
หรือประโยชน์ อ่ืนใดจากผู้  ร้องเรียน หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิด จากการปฏิบัติ
หน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือ
การให้ตามประเพณ ี 
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ประมวลจริยธรรมของ  
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 

แนวทางปฏิบัติ 

9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 9.11 ประพฤติตนให้สามรถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วย
ความ สุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบัง
ข้อมูลที่จ าเป็น ในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน 
และไม่น าผลงานของผู้อ่ืน มาแอบอ้างเป็นผลงานของ
ตน 

10.การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่น ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่า อยู่คู่
คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้อง 
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

10.1 ปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเอง และสังคม สร้างคุณธรรมจริยธรรม รู้จักเสียสละ 
ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการท าประโยชน์เพ่ือ
ส่วนรวมช่วยลดปัญหาที่ เกิดข้ึนในสังคม ช่วยกันพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพ่ือเป็นหลักการใน การด าเนินชีวิต ช่วย
แก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์ สุขแก่สังคม 
10.2 สร้างจิตสาธารณะเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและ
สังคม - สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วม
ในระบบ ประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ 
หน้าที่ความ รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม  - ให้
ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือ
ส่วน หนึ่งของสังคมต้องมีความรับผิดชอบในการรักษา
สิ่งแวดล้อมซึ่ง เป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อประเทศชาติ 
และโลกใบนี้ - ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิด
ขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็น ปัญหา ของตนเอง เช่น กัน
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข - ยึดหลักธรรมในการ
ด าเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือค าสั่ง  สอนในทุก
ศาสนาที่นับถือ สอนให้คนท าความด 
10.3 การด ารงชีวิตตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ด าเนิน ชีวิตบนสายกลาง โดยยึดหลักความพอประมาณ 
ความมี  ภูมิคุ้มกันที่ดี  ภายใต้ เงื่อนไขความรู้และ
คุณธรรม - ยึดหลักความพอประมาณ โดยด ารงชีวิต
เหมาะสมกับฐานะ ของตนเองและสังคม พัฒนาตนเอง
ให้มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีขึ้น
เป็นล าดับ - ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตน
และปฏิบัติงานอย่างมี ระบบ มีเหตุผล ถูกต้อง โปร่งใส 
เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจ ด าเนินการใดๆ ต้องค านึงถึงผล
ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อส่วนรวม และต่อตนเอง - ยึด
หลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี  ด้วยการด าเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายมีการวางแผนและด าเนินการ
ไปสู่เป้าหมายด้วย ความรอบคอบ ประหยัด อดทน อด
ออม บนพ้ืนฐานความรูและ คุณธรรมเพ่ือให้บรรลุ
เป้าหมาย - ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการ 
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ประมวลจริยธรรมของ  
พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบล 

แนวทางปฏิบัติ 

10.การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่น ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่า อยู่คู่
คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้อง 
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

น้อมน าปรัชญาของ เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
10.4 ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ
หรือมต ิคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประธานกรรมการ 
ปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  

 
องค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม 

 คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดตั้งขึ้นเพ่ือควบคุม  และก ากับให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  และเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  มีองค์ประกอบของคณะกรรมการ
จริยธรรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  คณะท างานจัดท าร่างประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้
ก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม  และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการขึ้น  รายละเอียดปรากฏอยู่ใน
หมวด ๓  ส่วนที่ ๑  ข้อ ๑๗ และ ๑๘ 
 

แผนผังคณะกรรมการจริยธรรม 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพข้ันตอนการจัดท าประมวลจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แต่งตั้งคณะท างานฯ 

คณะท างานฯ 
จัดท าประมวลจริยธรรม 

เสนอ 
ผู้บริหารพิจารณา 

คณะท างานมีหน้าที่ 
๑. จัดท าประมวลจริยธรรม (และมาตรการ
ที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ) 
๒.  รับฟังความคิดเห็น / ระดมสมองจาก
ข้าราชการ  และลูกจ้าง  ประชาชน 
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง 
๓.  เสนอประมวลฯต่อผู้บริหาร 
๔.  ผลักดันประมวลฯสู่ความส าเร็จ 

เห็นชอบ เห็นเป็นอย่างอ่ืน 

ลงนามประกาศ/ 
แจ้งทุกคนทราบ  

ติดประกาศ 

คณะท างานฯ น ามา
แก้ไขปรับปรุง 

คณะกรรมการข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น  

ช่วยเหลือ  ให้ค าปรึกษา  แนะน า 

กรรมการ 
ผู้อ านวยการกองคลัง 
ผู้อ านวยการกองช่าง 

 

กรรมการ 
หัวหน้าส านักปลัด 

ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 

กรรมการ 
ก านันต าบลบ้านพลวง 

ผอ.โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพลวง 



 
 
 
 

 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
    ที่ 849/๒๕63 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะท างานจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 

…………………………….. 

  ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มีสาระส าคัญประการหนึ่งที่มุ่ง
แก้ไขปัญหาการผูกขาดอ านาจรัฐและการใช้อ านาจอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งการด าเนินการทางการเมืองที่ขาดความ
โปร่งใส ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม  และระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจหน้าที่ล้มเหลว  จึงมีบทบัญญัติที่มุ่งเน้น
การท าให้บ้านเมืองมีความโปร่งใส  มีคุณธรรมและจริยธรรม  โดยก าหนดในหมวด  ๑๓  จริยธรรมของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

  หมวด ๑๓ มาตรา ๒๗๙  เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยมีกลไกและระบบคือ ให้มีการจัดท าประมวลจริยธรรมเพ่ือเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทและเพ่ือให้การบังคับใช้มาตรการทาง
จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ  รวมทั้งก าหนดโทษของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมให้ถือเป็นการกระท าผิด
ทางวินัย  และในมาตรา ๒๘๐  ได้ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้ค าแนะน าในการ
จัดท าหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรม   

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 
๒๗๙  องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง   จึงขอแต่งตั้งคณะท างานจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง   ดังนี้ 
  ๑.  นายเลียงศักดิ์   เผยศิริ  นายก อบต.              ประธานคณะท างาน 
  ๒.  นายเกียว     พันธ์เสน  รองนายก อบต.              รองประธานคณะท างาน 
  3.  นายมานิตย์      กอปรกิจงาม   ผู้อ านวยการกองช่าง             คณะท างาน 

4.  นางธนาภัทร     ลัทธ ิ             ผู้อ านวยการกองคลัง               คณะท างาน 

5. นายวินิจ          วิญญูธรรม      หัวหน้าส านักปลัด        คณะท างาน 
6. นางสุมาลี          ดังคนึก          ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ   คณะท างาน 

  7. นางหนึ่งฤทัย      พรหมบุตร   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน    คณะท างาน 
           8. นายเสนอ          บุญมา           ผู้แทนประชาชน    คณะท างาน 

          9.นางล าดวน    ยอดภิรมย์   ปลัด อบต.              เลขานุการคณะท างาน 
         10.นางสาวกาญจนา  ทรงนาค        เจ้าพนักงานธุรการ                  ผู้ช่วยเลขานุการฯ 
 
 
 
 
 
 



 
    

มีหน้าที่ 

  ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ร่วมจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ  องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  จัดท าประกาศและยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ โดยยึดหลักการมีส่วนร่วมในการจัดท า 
ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมปฏิบัติ ทั้งนี้ ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสียสละ เอาใจใส่ อย่าให้เกิดความ
เสียหายได้  หากมีปัญหาให้รายงานนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวงทันที  

 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง   ณ   วันที ่  1  เดือน ตุลาคม    พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 

   (นายเลียงศักดิ์    เผยศิริ) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
 

    ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 
     ที่ 850/๒๕63 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  
............................................ 

 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙  บัญญัติให้มีประมวล

จริยธรรมเพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่
ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระท า  ทั้งนี้การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการ
กระท าผิดทางวินัย  

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 
๒๗๙   องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
พลวง  ดังนี้ 

 ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง                           ประธานกรรมการ 
 ๒. ผู้อ านวยการกองคลัง       กรรมการ 
 ๓. ผู้อ านวยการกองช่าง       กรรมการ 
 ๔. หัวหน้าส านักปลัด       กรรมการ 
 ๕. ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ       กรรมการ 
 ๖. ก านันต าบลบ้านพลวง       กรรมการ 
 ๗. ผู้อ านวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบลบ้านพลวง       กรรมการ 
 ๘. เจ้าพนักงานธุรการ       เลขานุการ 

มีหน้าที ่
  (๑)  ควบคุม  ก ากับ  ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในกรณีที่
มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์  การลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว  

(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอ านาจหน้าที่ ขอให้
กระทรวง  กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท  ชี้แจงข้ อเท็จจริง  
ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
  (๔)  เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค า  หรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
  (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน             



ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 
  (๖)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(๗)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  มิให้ผู้บังคับบัญชา
ใช้อ านาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
  (๘)  ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน มอบหมาย 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

สั่ง   ณ วันที่  1  เดือน ตุลาคม    พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 

     (นายเลียงศักดิ์    เผยศิริ) 
  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  
  เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

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

ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  ได้มีประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานองค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านพลวง  อ าเภอปราสาท   จังหวัดสุรินทร์  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง ที่สร้าง
ความโปร่งใส  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ 
  3. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวงในทุก
ระดับ โดยฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา 
ประชาชน และสังคม ตามล าดับ 
  5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

  ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
พลวงทุกคน  พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎบังคับข้ออ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  ในการนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัด
ฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง อ าเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร์ รายละเอียดปรากฏตามแนบ
ท้ายประกาศนี้หากไม่ได้รับความเป็นธรรมตามแนวทางปฏิบัติตามประมวลคุณธรรมจริยธรรม  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านพลวง  หรือมีข้อเสนอแนะ ร้องเรียน เกี่ยวกับเรื่องดังกล่าวสามารถติดต่อทางหมายเลขโทรศัพท์  
044 – 558 916  หรือเว็บไซต์ www. .banpluang.go.th/ หรือทางช่องทางรับฟังข้อคิดเห็นองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบ้านพลวงโดยตรง 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 
 

 (เลียงศักดิ์   เผยศิริ) 
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบ้านพลวง 


