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พุทธศักราช  ๒๕65 
_______________ 

 
  

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙  บัญญัติใหมีประมวล
จริยธรรมเพื่อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ             
แตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษ     
ตามความรายแรงแหงการกระทำ  ทั้งนี้  การฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว  ใหถือวา        
เปนการกระทำผิดทางวินัย  

 

เพื ่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  
มาตรา ๒๗๙  องคการบริหารสวนตำบลบานพลวง  จึงจัดทำเปนประมวลจริยธรรมของขาราชการองคการบริหาร
สวนตำบลบานพลวง   เพื่อเปนเครื่องกำกับความประพฤติของขาราชการในสังกัด  ตามประมวลจริยธรรมแนบ
ทายนี้ 

 

ท้ังนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  11  เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕65 
 
 

                        
 

 (นายพนม   ดวงราษี) 
นายกองคการบริหารสวนตำบลบานพลวง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ประมวลจริยธรรมของขาราชการ 

ขององคการบริหารสวนตำบลบานพลวง  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร 
พ.ศ. ๒๕65 

__________________ 
 

ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทำตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

๑. เปนเครื่องมือกำกับความประพฤติของขาราชการ ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจนและเปนสากล 

๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ  ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล  และเปน
เครื่องมือการตรวจสอบการทำงานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลบานพลวง  เพื่อใหการดำเนินงาน
เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ทำใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที ่ยอมรับ  เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผู ร ับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

๔. ทำใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ  โดยใหฝายบริหารใชอำนาจในขอบเขต 
สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอประชาชน และตอสังคม 
ตามลำดับ 

๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ังเสริมสราง
ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

ท้ังนี้  รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสำหรับองคกรและขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไป
กับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 
ขอ ๑  ในประมวลจริยธรรมนี้ 

“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของขาราชการขององคการบริหารสวนตำบล
บานพลวง   

“ขาราชการ”  หมายถึง  ขาราชการสวนทองถิ่น ขาราชการสวนทองถิ่นสามัญ ขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถ่ิน รวมถึงพนักงานจาง และ
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

“คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจำองคการบริหารสวนตำบล
บานพลวง 

ขอ ๒  ใหนายกองคการบริหารสวนตำบลบานพลวง  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
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หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 
สวนท่ี ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 
สำหรับขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานพลวง 

 
ขอ ๓  ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานพลวงทุกคน  มีหนาที่ดำเนินการใหเปนไปตาม

กฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ  ดังนี้ 

(๑) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(๒) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) การมีจิตสำนึกท่ีดี ซ่ือสัตย และรับผิดชอบ 
(๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน 
(๕) การยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
(๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
(๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
(๑๐) การสรางจิตสำนึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดีรวมกันพัฒนาชุมชนให

นาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
        

สวนท่ี ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององคกร 

ขอ ๔ ข าราชการขององค การบร ิหารส วนตำบลบ านพลวง  ต องจงร ักภ ักด ีต อชาต ิ  ศาสนา                   
และพระมหากษัตริย 

ขอ ๕ ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานพลวง  ตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

ขอ ๖ ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานพลวง  ตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี 
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

ขอ ๗ ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานพลวง ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อม
เสียตอเกียรติภูมิของตำแหนงหนาท่ี 

ขอ ๘ ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานพลวงตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกำลังความสามารถ
ดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหนาที่ท่ี
ไดรับมอบหมาย  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 

ขอ ๙ ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานพลวงตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน
ดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 

ขอ ๑๐ ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานพลวงตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ เรียบรอย      
มีอัธยาศัย   
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ขอ ๑๑ ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานพลวงตองรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติหนาท่ี 

การเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดยขาราชการ /พนักงานจะกระทำไดตอเม่ือมีอำนาจหนาท่ีและไดรับอนุญาตจาก
ผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนดเทานั้น 

ขอ ๑๒ ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานพลวงตองรักษา และเสริมสรางความสามัคคีระหวาง
ผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ 

ขอ ๑๓ ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานพลวงตองไมใชสถานะหรือตำแหนงไปแสวงหา
ประโยชนที่มิควรไดสำหรับตนเองหรือผูอื่นไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับ
ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือประโยชนตางๆ อันอาจเกิดจาก
การปฏิบัติหนาท่ีของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรม จรรยาหรือการใหตามประเพณี 

ขอ ๑๔ ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลบานพลวงตองประพฤติตนใหสามารถทำงานรวมกับผูอ่ืน
ดวยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลที่จำเปนในการปฏิบัติงานของเพื่อนรวมงาน     
และไมนำผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน 
 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 
สวนท่ี ๑ 

กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 
 

ขอ ๑๕ ใหสำนักงานปลัดมีหนาที่ควบคุมกำกับการใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและ
เครงครัด  โดยมีอำนาจหนาท่ีดังนี้ 
 (๑) ดำเนินการเผยแพร  ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดีและติดตามสอดสอง
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ำเสมอ 

(๒) สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลใหนายกองคการ
บริหารสวนตำบลบานพลวงหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดำเนินการตามท่ี
นายกองคการบริหารสวนตำบลบานพลวงหรือ คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามท่ีเห็นเองก็ได 

(๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา      
มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอำนาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีท่ีเห็นวานายกองคการบริหารสวนตำบลบานพลวงหรือ
คณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั ้นตามสมควร  อาจยื่นเรื่องโดยไมตองผานนายก
องคการบริหารสวนตำบลบานพลวงหรือ คณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได 

(๔) คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือ
ถูกใชอำนาจโดยไมเปนธรรม  การดำเนินการตอขาราชการที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงหรือวินัย 
หรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูนั้น จะกระทำมิได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมแลว 

(๕) ทำหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๖) ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมหรือ

ปลัดมอบหมาย  ท้ังนี้  โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดำรงตำแหนงในสำนักงานปลัด 
(๗) อ่ืนๆตามท่ีเห็นสมควร 
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ขอ ๑๖ ใหนายกองคการบริหารสวนตำบลบานพลวงแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน เพ่ือควบคุม กำกับ 
ใหมีการปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดวย 
(๑) ปลัดหรือรองปลัดท่ีไดรับมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการจากขาราชการซ่ึงดำรงตำแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลอืสองคน 
(๓) กรรมการ  ซ่ึงเปนขาราชการท่ีไมไดดำรงตำแหนงสายงานผูบริหารในองคการบริหารสวนตำบล

บานพลวงที่ไดรับเลือกตั้งจากขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางขององคการบริหารสวนตำบลบานพลวงนั้น  
จำนวนสองคน 

(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก  ใหกรรมการตาม(๑) –(๓) รวมกันเสนอชื่อและคัดเลือกให
เหลือสองคน 

ใหหัวหนาสำนักงานปลัด เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม 

กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน 
ขอ ๑๗ คณะกรรรมการจริยธรรมมีอำนาจหนาท่ี  ดังนี้ 

 (๑) ควบคุม กำกับ สงเสริมและใหคำแนะนำในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน 

(๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในกรณีที่มี
ขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ การลงโทษผูฝาฝนตาม
ประมวลจริยธรรมนี้  จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว 

(๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอำนาจหนาที่ ขอให
กระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง       
สงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือใหถอยคำเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

(๔) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคำหรือใหสงเอกสาร
และหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกรปกครอง
สวนทองถิ ่น เมื ่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคำวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน              
ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอื ่นภายในเกาสิบวัน   นับแตว ันท่ี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ใหคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนท่ีสุด 

(๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสำคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๗) คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา  มิใหผูบังคับบัญชาใช
อำนาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 

(๘) ดำเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้   หรือตามที่ผูตรวจการแผนดินมอบหมายการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมใหนำกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับ 
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สวนท่ี ๒ 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 
ขอ ๑๘ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุว ามีเจาหนาที ่ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม           

ใหนายกองคการบริหารสวนตำบลบานพลวงเปนผูรับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ 
ขอ ๑๙ การดำเนินการตามขอ ๑๘  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจำนวนไมนอย

กวาสามคน  เปนผูดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
ขอ ๒๐ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม         

ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ ความสำคัญและระดับตำแหนง 
ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต  สภาพแวดลอมแหงกรณี 
ผลรายอันเกิดจาการฝาฝน และเหตุอ่ืนอันควรนำมาประกอบการพิจารณา 

ขอ ๒๑ หากการดำเนินการสอบสวนตามขอ ๑๙  แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝนประมวล
จริยธรรม  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามขอ ๑๘ สั่งยุติเรื่อง  แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม  แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามขอ๑๘ สั่งลงโทษ
ผูฝาฝนตามขอ ๒๔ แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดำเนินการทางวินัย 

ขอ ๒๒ การดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ  ๑๘ ขอ ๑๙  และขอ ๒๑     
ใหนำแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดำเนินการทาง
วินัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ ๒๓ การสั ่งการของผู ร ับผิดชอบดำเนินการตามขอ ๒๑  ใหดำเนินการตามนั ้นเวนแตจะปรากฏ
ขอเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทำใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

หมวด ๔ 
ข้ันตอนการลงโทษ 

 
ขอ ๒๔ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัยหรือความผิด

ทางอาญา  ใหดำเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไขหรือดำเนินการที่ถูกตองหรือตักเตือน  หรือนำไป
ประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตำแหนง การพนจากตำแหนง การเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือการพิจารณา
ความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 

ขอ ๒๕ เมื่อมีการดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตาม ขอ ๒๑ แลว  ใหองคการ
บริหารสวนตำบลบานพลวงดำเนินการใหเปนไปตามคำสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 

ขอ ๒๖ ผูถูกลงโทษตาม ขอ ๒๔ สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมขององคการ
บริหารสวนตำบลบานพลวงภายในสามสิบวันนับแตวันไดทราบการลงโทษ 

ผูถูกลงโทษตามขอ ๑๗ (๒) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัด ภายในสามสิบวันนับแตวันไดทราบการลงโทษ 

ขอ ๒๗ เม่ือผลการพิจารณาเปนท่ีสุดแลว  ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 

บทเฉพาะกาล 

ขอ ๒๘ จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พรอมดำเนินการปรับปรุงแกไขประมวล
จริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี)  และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  คณะกรรมการ
ขาราชการสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน และผูตรวจการแผนดินทราบตอไป 
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แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานองคการบริหารสวนตำบล  
ขององคการบริหารสวนตำบลบานพลวง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร  

 
จุดมุงหมาย ประมวลจริยธรรมขาราชการ อบต.บานพลวง  

1. เพื่อใหปวงขาราชการเกิดนึกคำนึงและเที่ยงธรรมในหนาที่ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีราชการ     
ควรแกความไววางใจและเชื่อม่ันของปวงชน  

2. เพื ่อใหข าราชการดำรงตนตั ้งมั ่นเปนแบบอยางที ่ด ีงามสมกับความเปนขาราชการใน 
พระบาทสมเด็จ พระเจาอยูหัวผูทรงเปนแบบอยางแหงธรรมจรรยาอันสูงสุด 

 
 

ประมวลจริยธรรมของ พนักงานองคการ
บริหารสวนตำบลบานพลวง 

แนวทางปฏิบัติ 

1.ก า ร ยึ ด ม่ั น ใ น ร ะ บ อ บ ป ร ะ ช า 
ธิ ป ไ ต ย อั น มีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

1.1ไม แ ส ดง ก า ร ต อต าน ก า รป ก ค ร อง ร ะบ อบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข หรือ สนับ สนุน
ใหนำการปกครองระบอบอื ่นที ่ไมมี พระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุขมาใชใน ประเทศไทย  
1.2 จงร ักภ ัคด ีต อพระมหากษ ัตร ิย   และไม ละเม ิดองค  
พระมหากษัตริย พระราชินี และพระรัชทายาทไมวาทางกาย 
หรือทางวาจา 

2.การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา และไม
กระทำการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีที่มี ขอสงสัยหรือมีผู
ทักทวงวาการกระทำดังกลาวของ พนักงานเทศบาลอาจขัด 
ประมวลจริยธรรม พนักงาน เทศบาลตองหยุดการกระทำ 
ดังกลาว  
2.2 ไมละเมิดหลักสำคัญทางศีลธรรม ศาสนา และ ประเพณีใน 
กรณีทีมีขอขัดแยงระหวางประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสำคัญ    
ทางศีลธรรมศาสนาหรือ ประเพณี  
2.3 หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวน ราชการทุก 
ระดับชั้นตองปกครองผูอยูไตบังคับบัญชา ดวยความเที่ยงธรรม 
โดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือ บุญคุณสวนตัว  
2.4หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวน ราชการทุก 
ระดับชั้นตองสนับสนุนสงเสริมและยกยองผู อยูไตบังคับบัญชาท่ี 
มีความซ่ือสัตย มีผลงานดีเดน  
2.5 ไมกระทำการใดอันอาจนำความเสื่อมเสียและไม ไววางใจให
เกิดแกสวนราชการหรือราชการโดยรวม 
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ประมวลจริยธรรมของ พนักงานองคการ
บริหารสวนตำบลบานพลวง 

แนวทางปฏิบัติ 

3.การมีจิตสำนึกท่ีดี ซ่ือสัตยและรับผิดชอบ 3.1ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม ไมมุงหวัง 
และแสวงหาผลประโยชนอันมิควรไดจากการ ปฏิบัติงาน  
3.2ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจดวยความยุติธรรม ตรงตาม
เจตนารมณของกฎหมาย  
3.3รับผิดชอบตอผลการกระทำของตนเอง อธิบายสิ่ง ที่ตนได
ปฏิบัติอยางมีเหตุผลและถูกตอง ชอบธรรม พรอมยินดีแกไข 
ขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน  
3.4ควบคุม กำกับ ดูแล ผูปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ ของตน 
ไมใหกระทำการหรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ  
3.5ไมนำผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนเอง  
3.6อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความ รอบคอบ 
ระมัดระวัง และเต็มกำลังความสามารถที่มีอยู ในกรณีที่ตองไป 
ปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐดวย จะตองไมทำใหงานในหนาท่ีเสียหาย  
3.7ละเวนจากการกระทำทั้งปวงที่กอใหเกิดความเสียหายตอ 
ตำแหนงหนาท่ีของตนเองหรือพนักงานอบต.คน อ่ืน  
3.8ใชดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที ่ดวยความรู
ความสามารถเยี่ยงท่ีปฏิบัติในวิชาชีพ  
3.9เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ตองรีบแกไข 
ใหถูกตองและแจงใหหัวหนาสวนราชการทราบ  
3.10ไม ข ัดขวางการตรวจสอบของหน วยงานท ี ่ม ีหน  า ท่ี  
ตรวจสอบกฎหมายหร ือประชาชนตองให ความร วมมือกับ 
หนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบตามกฎหมาย  
3.11ไมสั ่งราชการดวยวาจาในเรื ่องที ่อาจกอใหเกิด ความ 
เส ียหายแกราชการในกรณีที ่ส ั ่งราชการดวย วาจาในเร ื ่อง 
ดังกลาวใหผู ไตบังคับบัญชาบันทึกเรื ่อง เปนลายลักษณอักษร 
ตามคำสั่งเพ่ือใหผูสั่งพิจารณาสั่ง การตอไป 
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ประมวลจริยธรรมของ พนักงานองคการ
บริหารสวนตำบลบานพลวง 

แนวทางปฏิบัติ 

 4.การย ึดถ ือประโยชนของประเทศชาติ
เหนือกว า ผลประโยชนส วนตนและไมมี
ผลประโยชนทับซอน 

4.1ไมนำความสัมพันธสวนตัวที่เคยมีตอบุคคลอื่นไมวาจะเปน
ญาติพี ่น องพรรคพวกเพื ่อนฝูงหรือผู มี บุญคุณสวนตัวมา
ประกอบการใชดุลยพินิจใหคุณหรือ ใหโทษแกบุคคลนั้น  
4.2ไมใชเวลาราชการเงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่ง
อำนวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อ ประโยชนสวนตัว
ของตนเองหรือผูอ่ืนเวนแตไดรับ อนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย  
4.3ไมกระทำการหรือดำรงตำแหนงหรือปฏิบตัิการใด ในฐานะ
สวนตัวซึ่งกอใหเกิดความเคลือบแคลงหรือ สงสัยวาจะขัดกับ
ประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความ รับผิดชอบของหนาท่ี  
4.4ในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบในหนวยงาน โดยตรงหรือ
หนาท่ีอ่ืนตองยึดถือประโยชนของทาง ราชการเปนหลัก  
4.5ไมเรียกรับหรือยอมจะรับหรือยอมใหผู อื ่นเรียกรับหรือ
ยอมรับซ่ึงของตอบแทนของตนหรือของญาติ  ของตนไมวากอน
หรือหลังดำรงตำแหนงหรือไมเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีแลว
ก็ตาม  
4.6ไมใชตำแหนงหรือกระทำการที่เปนคุณหรือเปนโทษแก
บุคคลใดเพราะมีอคติ  
4.7ไมเสนอหรืออนุมัติโครงการการดำเนินการหรือการทำนิติ
กรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นได ประโยชนอันมิควร
ไดโดยชอบดวยกฎหมาย 

5.การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรมและ
ถูก กฎหมาย 

5.1ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมาและไม
กระทำการเลี่ยงประมวลจรยิธรรมนี้  
5.2เมื่อรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้พนักงาน
สวนตำบลตองมีหนาที ่รายงานการฝาฝน ดังกลาวพรอม
หลักฐานพยานตอหัวหนาสวนราชการ  
5.3ตองรายงานการดำรงตำแหนงที่ไดรับคาตอบแทน และ
ไมไดรับคาตอบแทนในนิติบุคคลซ่ึงมิใชสวนราชการรัฐวิสาหกิจ
องคการมหาชนราชการสวน ทองถิ่นตอหัวหนาสวนราชการใน
กรณีท่ีการดำรงตำแหนงนั้นๆอาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาท่ี 
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ประมวลจริยธรรมของ พนักงานองคการ
บริหารสวนตำบลบานพลวง 

แนวทางปฏิบัติ 

5.การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรม
และถูก กฎหมาย 

5.4ในกรณีที่พนักงานสวนตำบลเขารวมประชุมและพบวามีการ
กระทำซึ่งมีลักษณะตามขอ 5.2 หรือขอนี้ พนักงานสวนทองถิ่นมี
หนาท่ีตองคัดคานการกระทำ ดังกลาว  
5.5ปฏิบัติหนาที ่ด วยความรู ความสามารถและทักษะในการ
ดำเนินงานปฏิบัติหนาที ่โดยยึดมั ่นในความถูกตองเที ่ยงธรรม
ถูกตองตามหลักกฎหมายระเบียบ ปฏิบัติ  
5.6ตัดสินใจและกระทำการใดๆโดยยึดประโยชนสวนรวมของ
ประเทศชาติประชาชนมากกวาประโยชน สวนตน  
5.7ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีของผูไตบังคับบัญชายึดม่ันความ
ถูกตองเท่ียงธรรมยึดถือผลประโยชนของชาต ิ

6.การใหบริการแกประชาชนดวยความ
รวดเร็ว มีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัต 

6.1 ปฏิบัติใหลุลวงโดยไมหลีเลี่ยงละเลยหรือละเวนการใชอำนาจ
เกินกวาท่ีมีอยูตามกฎหมาย  
6.2 ปฏิบัติหนาที่หรือดำเนินการอื่น โดยคำนึงศักดิ์ศรีความเปน
มนุษยและสิทธิเสรีภาพของบุคคลไมกระทำการใหกระทบสิทธิ
เสรีภาพของบุคคลอื่นกอภาระหรือหนาที่ใหบุคคลโดยไมมีอำนาจ
ตามกฎหมาย  
6.3 ใหบริการและอำนวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัย
ที่ดีปราศจากอคติและไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไม
เปนธรรมในเรื่องถ่ินกำเนิดเชื้อชาติภาษาเพศอายุความพิการสภาพ
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรืสังคม
ความเชื่อทางศาสนาการศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการ
เมืองอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ เวนแตจะดำเนินการตามมาตรการท่ี
รัฐกำหนหด เพื่อขจัด อุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใช
สิทธิและ เสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื ่นหรือเปนการเลือก 
ปฏิบัติท่ีมีเหตุผลเปนธรรมและเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป  
6.4 ละเวนการใหสัมภาษณ การอภิปราย การแสดง ปาฐกถา การ
บรรยายหรือการวิพากษวิจารณอัน กระทบตอความเปน กลางทาง
การเมืองเวนแตเปนการแสดงความคิดเห็นทาง วิชาการตามหลัก
วิชา  
6.5 ไมเอ้ือประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพ่ีนองพรรคพวกเพ่ือนฝูง
หรือผูมีบุญคุณและตองปฏิบัติหนาที่ดวย ความเที่ยงธรรมไมเห็น
แกหนาผูใด 
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ประมวลจริยธรรมของ พนักงานองคการ

บริหารสวนตำบลบานพลวง 
แนวทางปฏิบัติ 

6.การให บร ิการแก ประชาชนด วยความ
รวดเร็ว มีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัต 

6.6 ไมลอกหรือนำผลงานของผูอ่ืนมาใชเปนของตนเองโดยมิได
ระบุแหลงท่ีมา  
6.7 ใหบริการดวยความกระตือรือรนเอาใจใสและใหเกียรติ
ผูรับบริการ  
6.8 สอดสองดูแลและใหบริการแกผู ร ับบริการดวยความ
สะดวกรวดเร็วเสมอภาคยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี  
6.9 ให บร ิการด วยภาษาถอยคำส ุภาพชัดเจนเข าใจงาย 
หลีกเลี ่ยงการใชศัพทเทคนิค หรือถอยคำภาษากฎหมายท่ี
ผูรับบริการไมเขาใจ  
6.10 ปฏิบัติงานดวยความถูกตองรอบคอบรวดเร็วระมัดระวัง
ไมใหเสื่อมเสียหรือกระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน  
6.11 เปดชองทางการรับฟงความคิดเห็นของ ประชาชน ผูมี
สวนไดเสียในสถานที่ใหบริการและนำขอมูลดังกลาวมาใชใน
การแกไขปญหาปรับปรุงพัฒนา หนวยงานและการใหบริการ
ประชาชน 

7. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยาง
ครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

7.1 ไมใชขอมูลที่ไดมาจากการดำเนินงานไปเพื่อการ อื่นอัน
ไมใชการปฏิบัติหนาที่โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อ เอื้อประโยชนแก
ตนเองหรือบุคคลอ่ืน  
7.2 ชี้แจงแสดงเหตุผลที่แทจริงอยางครบถวนในกรณีที่กระทำ
การอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่น ไมอนุญาตหรือไม 
อนุมัติตามคำขอของบุคคลหรือเมื่อบุคคลรองขอตามกฎหมาย
เวนแตการอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได
กำหนดยกเวนไว ทั้งนี้ จะตองดำเนินการภายในสิบหาวันทการ
นับแตกระทำการดังกลาวหรือไดรับการรองขอ  
7.3 เปดเผยหลักเกณฑขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานให ผูรับบริการได
รับทราบรวมถึงใหขอมูลขาวสารแกผูมารองขอตามกรอบของ
ระเบียบกฎหมาย  
7.4 ใชขอมูลขาวสารของทางราชการในทางที่เปนประโยชน
ถูกตองดวยความระมัดระวัง ไมเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปน
ความลับของทางราชการ 
7.5 ปกปดขอมูลสวนบุคคลอันไมควรเปดเผยที่อยูในความ 
รับผิดชอบของหนวยงาน 
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ประมวลจริยธรรมของ พนักงานองคการ

บริหารสวนตำบลบานพลวง 
แนวทางปฏิบัติ 

 8.การม ุ  ง ผลส ัมฤทธ ิ ์ ของ งาน  ร ั กษา
มาตรฐานมีคุณภาพโปรงใสและตรวจสอบได 

 8.1 ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน
ใหเกิดผลดีท่ีสุดจนเต็มกำลังความสามารถ  
8.2 ใชงบประมาณทรัพยสินสิทธิและประโยชนที่ทางราชการ
จัดใหดวยความประหยัดคุมคาไมฟุมเฟอย  
8.3 ใชความรู ความสามารถความระมัดระวังในการปฏิบัติ
หนาท่ีตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดย เครงครัด  
8.4 อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรอบคอบ
ระมัดระวังและเต็มกำลังความสามารถที่มีอยูในกรณีที่ตองไป
ปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐดวยจะตองไมทำ ใหงานในหนาท่ีเสียหาย  
8.5 ละเวนจากการกระทำทั้งปวงที่กอใหเกิดความเสียหายตอ
ตำแหนงหนาที่ของตนหรือของพนักงาน สวนตำบลอื่นไมกาว
กายหรือแทรกแซงการปฏิบัติ หนาท่ีของพนักงานสวนตำบล  
8.6 ใชดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ดวยความรู
ความสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ ตรงไปตรงมาปราศจาก
อคติสวนตัวตามขอมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของ 
แตละกรณี  
8.7 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที ่ตองรีบ
แกไขใหถูกตองและแจงใหหวัหนาสวนราชการ ทราบโดยพลัน  
8.8 ไม ข ัดขวางการตรวจสอบของหน วยงานที ่ม ีหน า ท่ี  
ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนตองใหความรวมมือกับ
หนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมาย หรือประชาชนใน
การตรวจสอบโดยใชขอมูลที่เปนจริง และครบถวนเมื่อไดรับคำ
รองขอในการตรวจสอบ  
8.9 ไมสั ่งราชการดวยวาจาในเรื ่องที ่อาจกอใหเกิดความ
เสียหายแกราชการในกรณีที ่ส ั ่งราชการดวยวาจาในเร ื ่อง 
ดังกลาวใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณอักษรตาม
คำสั่งเพ่ือใหผูสั่งพิจารณาสั่งการ ตอไป 
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8.การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน              
มีคุณภาพโปรงใสและตรวจสอบได 

8.10 ปฏิบัติงานดวยความเอาใจใสมานะพยายาม มุงมั่นและ
ปฏิบัติหนาที่เสร็จสมบูรณภายในเวลาท่ี กำหนดงานในความ
รับผิดชอบใหบรรลุผลสำเร็จตาม เปาหมายภายในเวลาได
ผลลัพธตามเปาหมายคุมคา ดวยวิธีการที่ถูกตองที่กำหนด โดย
วิธีการกระบวนการ ถูกตองชอบธรรมเกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประเทศชาติ ประชาชน  
8.11 ปฏ ิบ ัต ิ งานอย า งม ืออาช ีพโดยใช ท ั กษะความรู  
ความสามารถและหนวยงานโดยใชทรัพยากรอยาง ประหยัด
และอยางเต็มที่ดวยความถูกตองรอบคอบระมัดระวังเพื่อรักษา
ผลประโยชนสวนรวมอยางเต็ม ความสามารถ  
8.12 พัฒนาตนเองให เป นผ ู ม ีความรอบร ู และมีความรู 
ความสามารถทักษะ ในการปฏิบัติงานในหนาท่ี  
8.13 พัฒนาระบบการทำงานใหได ผลงานที ่ด ีม ีค ุณภาพ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและเปนแบบอยาง ได  
8.14 จัดระบบการจัดเก็บเอกสารขอมูลรวมท้ัง สถานท่ีใหเปน
ระบบระเบียบเอ้ืออำนวยตอการทำงาน ใหสำเร็จตามเปาหมาย  
8.15 ด ูแลร ักษาและใช ทร ัพย ส ินของทางราชการอย าง
ประหยัดคุมคาเหมาะสมดวยความระมัดระวังมิใหเสียหายหรือ
สิ้นเปลืองเสมือนเปนทรัพยสินของ ตนเองลอ่ืนโดยมิชอบ 

9. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพของ
องคกร 

9.1 จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย  
9.2 เปนแบบยางท่ีดีในการรักษาไวและปฏิบัติตาม รัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยทุกประการไม ละเมิดร ัฐธรรมนูญ 
กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติ คณะรัฐมนตรีที ่ชอบดวย 
กฎหมายในกรณีมีขอสงสัย หรือมีขอทักทวงวาการกระทำไม
ชอบดวยรัฐธรรมนูญ กฎหมายกฎขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนรี
ท่ีชอบดวย กฎหมายพนักงานสวนตำบลตองแจงใหหัวหนาสวน 
ราชการและคณะกรรมการจร ิยธรรมพิจารณา และจะ 
ดำเนินการตอไดตอเมื ่อไดขอยุติจากหนวยงานที ่มี อำนาจ
หนาท่ีแลว 
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บริหารสวนตำบลบานพลวง 
แนวทางปฏิบัติ 

9. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพของ
องคกร 

9.3 เปนแบบอยางที่ดีในการพลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายอยางเครงครัด  
9.4 ไม ประพฤติตนอันอาจกอให เก ิดความเส ื ่อมเส ียตอ 
เกียรติภูมิของตำแหนงหนาท่ีรักศักดิ์ศรีของตนเองโดยประพฤติ
ตนใหเหมาะสมกับการเปนพนักงานสวน ตำบลที ่ด ีอย ู  ใน
ระเบียบวินัยกฎหมายและเปนผูมีคุณธรรมท่ีดี  
9.5 ปฏิบัติหนาที ่อยางเต็มกำลังความสามารถดวยความ
เสียสละทุมเทสติปญญาความรูความสามารถใหบรรลุผลสำเร็จ
และมีประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ี ที่ไดรับมอบหมายเพื่อให
เกิดประโยชนสูงสุดแก ประเทศชาติและประชาชน  
9.6 มุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวยความเปน
ธรรมรวดเร ็วและมุ งเสร ิมสรางความเขาใจอันด ีระหว าง 
หนวยงานและประชาชน  
9.7 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพเรียบรอย มีอัธยาศัย  
9.8 รักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่การเปดเผยขอมูล 
ที่เปนความลับโดยพนักงานสวนตำบล/พนักงานจะกระทำได
ตอเมื่อมีอำนาจหนาทาและไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา
หรือเปนไปตามกฎหมายกำหนดเทานั้น  
9.9 รักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงานพรอม
กับใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบเคารพ
ตอความเชื่อและคานิยมของบุคคลหรือเพื่อนรวมงานยอมรับ
ความคิดเห็นที่แตกตางและบริหารจัดการความขัดแยงอยางมี
เหตุผลไมผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงานอันอาจทำใหเกิด
การแตกความสามัคคีในหนวยงานประสานงานกับทุกฝายท่ี
เก่ียวของดวยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน  
9.10 ไมใชสถานะหรือตำแหนงไปแสวงหาประโยชนท่ีมิควรได
สำหรับตนเองหรือผูอื่นไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสิน 
หรือไมก็ตามตลอดคนไมรับของขวัญหรือประโยชนอื่นใดจากผู
รองเรียนหรือบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนตางๆอันอาจเกิด 
จากการปฏิบัติหนาที่ของตนเวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา 
หรือการใหตามประเพณี 
9.11 ประพฤติตนใหสามรถท างานรวมกับผู อื ่นดวยความ 
สุภาพมีนําใจมีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลที่จำเปน 
ในการปฏิบัติงานของเพื่อนรวมงานและไมนำผลงานของผูอ่ืน 
มาแอบอางเปนผลงานของตน 
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10.การสรางจิตสำนึกใหประชาชนในทองถ่ิน 
ประพฤติตนเปนพลเมืองที ่ดีรวมกันพัฒนา
ชุมชนใหนาอยู ค ู ค ุณธรรมและดูแลสภาพ
สิ ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับ
ปจจุบัน 

10.1 ปลูกฝงจิตใจใหประชาชนมีความรับผิดชอบตอ ตนเอง 
และสังคม สรางคุณธรรมจริยธรรมรูจักเสียสละรวมแรงรวมใจ 
มีความรวมมือในการทำประโยชนเพื่อสวนรวมชวยลดปญหาท่ี 
เกิดขึ้นในสังคมชวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตเพื่อเปนหลักการใน 
การดำเนินชีวิตชวยแกปญหาและสรางสรรคใหเกิดประโยชน
สุขแกสังคม  
10.2 สรางจิตสาธารณะเพื ่อประโยชนตอตนเองและสังคม 
สร างว ิน ัยในตนเองตระหนักถ ึงการมีส วนร วม ในระบบ 
ประชาธิปไตยรู ถ ึงขอบเขตของสิทธิเสรีภาพ หนาที ่ความ 
รับผิดชอบตอตนเองและสังคมใหความสำคัญตอสิ่งแวดลอม 
ตระหนักเสมอวาตนเองคือสวนหนึ ่งของสังคมตองมีความ
รับผิดชอบในการรักษา สิ่งแวดลอมซ่ึง เปนเรื่องของสวนรวมท้ัง
ตอประเทศชาติและโลกใบนี้ตระหนักถึงปญหาและผลกระทบท่ี
เกิดข้ึนกับสังคมใหถือวาเปนปญหาของตนเองเชนกัน หลีกเลี่ยง
ไมไดตองชวยกันแกไขยึดหลักธรรมในการดเนินชีวิตเพราะ
หลักธรรมหรือคำสั่งสอนในทุกศาสนาที่นับถือสอนใหคนทำ
ความดี  
10.3 การดำรงชีวิตตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงดำเนิน 
ช ีว ิตบนสายกลางโดยยึดหลักความพอประมาณความมี
ภูมิคุมกันที่ดีภายใตเงื่อนไขความรูและ คุณธรรมยึดหลักความ
พอประมาณโดยดำรงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเองและ
สังคมพัฒนาตนเอง ใหมีความอุตสาหะขยันหม่ันเพียร ประหยัด 
และดีข้ึนเปนลำดับยึดหลักความมีเหตุผลโดยถือปฏิบัติตน และ
ปฏิบัติงานอยางมีระบบมีเหตุผลถูกตอง โปรงใส เปนธรรม กอน
ตัดสินใจดำเนินการใดๆ ตองคำนึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นตอ
สวนรวมและตอตนเองยึดหลักการมีภูมิคุ มกันที ่ดีดวยการ
ดำเนินชีวิตและปฏิบัติงานโดยมีเปาหมายมีการวางแผนและ
ดำเนินการไปสูเปาหมายดวยความรอบคอบ ประหยัด อดทน 
อดออมบนพ้ืนฐานความรูและคุณธรรมเพ่ือใหบรรลุเปาหมาย - 
ประพฤติตนเปนแบบอยางที ่ด ีในการนอมนำปรัชญาของ 
เศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัต ิ 
10.4 ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีชอบดวยกฎหมาย 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ประธานกรรมการ 
ปลัด องคการบริหารสวนตำบลบานพลวง  

 
องคประกอบคณะกรรมการจริยธรรม 

 คณะกรรมการจริยธรรมประจำองคกรปกครองสวนทองถิ่น  จัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุม  และกำกับใหมีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  และเพื่อใหองคกรปกครองสวนทองถิ่นทุกแหง  มีองคประกอบของคณะกรรมการ
จริยธรรมใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  คณะทำงานจัดทำรางประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นจึงได
กำหนดองคประกอบคณะกรรมการจริยธรรม  และอำนาจหนาที่ของคณะกรรมการขึ้น  รายละเอียดปรากฏอยูใน
หมวด ๓  สวนท่ี ๑  ขอ ๑๗ และ ๑๘ 
 

แผนผังคณะกรรมการจริยธรรม 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แผนภาพข้ันตอนการจัดทำประมวลจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แตงตั้งคณะทำงานฯ 

คณะทำงานฯ 
จัดทำประมวลจรยิธรรม 

เสนอ 
ผูบริหารพิจารณา 

คณะทำงานมีหนาท่ี 
๑. จัดทำประมวลจริยธรรม (และมาตรการ
ท่ีจะนำไปสูการปฏิบัติ) 
๒.  รับฟงความคิดเห็น / ระดมสมองจาก
ขาราชการ  และลูกจาง  ประชาชน 
ตลอดจนผูเก่ียวของ 
๓.  เสนอประมวลฯตอผูบริหาร 
๔.  ผลักดันประมวลฯสูความสำเร็จ 

เห็นชอบ เห็นเปนอยางอ่ืน 

ลงนามประกาศ/ 
แจงทุกคนทราบ  

ติดประกาศ 

คณะทำงานฯ นำมา
แกไขปรับปรุง 

คณะกรรมการขาราชการ 
สวนทองถ่ิน  

ชวยเหลือ  ใหคำปรึกษา  แนะนำ 

กรรมการ 

ผูอำนวยการกองคลัง 

ผูอำนวยการกองชาง 

 

กรรมการ 

หัวหนาสำนักปลัด 

ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ 

กรรมการ 

กำนันตำบลบานพลวง 

ผอ.โรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานพลวง 



 
 
 
 

 

คำส่ังองคการบริหารสวนตำบลบานพลวง 
    ท่ี  28/๒๕65 

เรื่อง   แตงตั้งคณะทำงานจัดทำประมวลจริยธรรมของขาราชการ 
องคการบริหารสวนตำบลบานพลวง 

…………………………….. 

  ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มีสาระสำคัญประการหนึ่งท่ีมุง
แกไขปญหาการผูกขาดอำนาจรัฐและการใชอำนาจอยางไมเปนธรรม รวมทั้งการดำเนินการทางการเมืองที่ขาดความ
โปรงใส ไมมีคุณธรรม จริยธรรม  และระบบการตรวจสอบการใชอำนาจหนาที่ลมเหลว  จึงมีบทบัญญัติที่มุงเนน
การทำใหบานเมืองมีความโปรงใส  มีคุณธรรมและจริยธรรม  โดยกำหนดในหมวด  ๑๓  จริยธรรมของผูดำรง
ตำแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ 

  หมวด ๑๓ มาตรา ๒๗๙  เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดำรงตำแหนงทางการเมืองและ
เจาหนาที่ของรัฐ  โดยมีกลไกและระบบคือ ใหมีการจัดทำประมวลจริยธรรมเพื่อเปนมาตรฐานทางจริยธรรมของ           
ผูดำรงตำแหนงทางการเมือง  ขาราชการ  และเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภทและเพื่อใหการบังคับใชมาตรการ
ทางจริยธรรมของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง  ขาราชการและเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภทเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ  รวมท้ังกำหนดโทษของการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมใหถือเปนการกระทำผิด
ทางวินัย  และในมาตรา ๒๘๐  ไดกำหนดใหผูตรวจการแผนดินมีอำนาจหนาที่เสนอแนะหรือใหคำแนะนำในการ
จัดทำหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรม   

เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 
๒๗๙  องคการบริหารสวนตำบลบานพลวง   จึงขอแตงตั้งคณะทำงานจัดทำประมวลจริยธรรมของขาราชการ 
องคการบริหารสวนตำบลบานพลวง   ดังนี้ 
  ๑. นายพนม           ดวงราษี  นายก อบต.        ประธานคณะทำงาน 
  ๒. นายแถม           อิดประโคน  รองนายก อบต.    รองประธานคณะทำงาน 
  3. นายมานิตย        กอปรกิจงาม  ผูอำนวยการกองชาง                 คณะทำงาน 

4. นางธนาภัทร       ลัทธ ิ  ผูอำนวยการกองคลงั                 คณะทำงาน 

5. นายวินิจ            วิญูธรรม  หัวหนาสำนักปลัด                 คณะทำงาน 
6. นางสุมาลี           ดังคนึก  ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ              คณะทำงาน 

  7. นางหนึ่งฤทัย       พรหมบุตร  นักวิเคราะหนโยบายและแผนฯ           คณะทำงาน 
           8. นายเสนอ            บุญมา  ผูแทนประชาชน                            คณะทำงาน 

          9. นางลำดวน          ยอดภิรมย  ปลัด อบต.                                   คณะทำงาน 
          10.นางสาวกาญจนา  ทรงนาค  นักทรัพยากรบุคคล                         เลขานุการฯ 
 11.นางสาวปวีณา     ดอกศรีจันทร เจาพนักงานธุรการ                   ผูชวยเลขานุการฯ 
 
 
 

/มีหนาท่ี... 
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มีหนาท่ี 

  ใหผูที่ไดรับการแตงตั้ง รวมจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ  องคการ
บริหารสวนตำบลบานพลวง  จัดทำประกาศและยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ โดยยึดหลักการมีสวนรวมในการจัดทำ 
รวมคิด รวมทำ รวมปฏิบัติ ท้ังนี้ ใหผูท่ีไดรับการแตงตั้ง ปฏิบัติหนาท่ีดวยความเสียสละ เอาใจใส อยาใหเกิดความ
เสียหายได  หากมีปญหาใหรายงานนายกองคการบริหารสวนตำบลบานพลวงทันที  

 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
สั่ง   ณ   วันท่ี 11 เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕65 
 

 

 
   (นายพนม  ดวงราษี) 

  นายกองคการบรหิารสวนตำบลบานพลวง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

    คำส่ังองคการบริหารสวนตำบลบานพลวง 
     ท่ี  29/๒๕65 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองคการบริหารสวนตำบลบานพลวง  
............................................ 

 
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙  บัญญัติใหมีประมวล

จริยธรรมเพื่อกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐ             
แตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังกำหนดข้ันตอนการลงโทษตาม
ความรายแรงแหงการกระทำ  ทั้งนี้การฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมดังกลาวใหถือวาเปนการ
กระทำผิดทางวินัย  

เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 
๒๗๙  องคการบริหารสวนตำบลบานพลวง  จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองคการบริหารสวนตำบล              
บานพลวง  ดังนี้ 

 ๑. ปลัดองคการบริหารสวนตำบลบานพลวง                           ประธานกรรมการ 
 ๒. ผูอำนวยการกองคลัง       กรรมการ 
 ๓. ผูอำนวยการกองชาง       กรรมการ 
 ๔. หัวหนาสำนักปลัด       กรรมการ 
 ๕. ผูอำนวยการกองการศึกษาฯ       กรรมการ 
 ๖. กำนันตำบลบานพลวง       กรรมการ 
 ๗. ผูอำนวยการโรงพยาบาลสงเสริมสุขภาพตำบลบานพลวง       กรรมการ 
 8. นักทรพัยากรบุคคล      เลขานุการ 
 ๘. เจาพนักงานธุรการ       ผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 
  (๑)  ควบคุม  กำกับ  สงเสริมและใหคำแนะนำในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ ในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(๒)  สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ในกรณีท่ี
มีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ  การลงโทษผูฝาฝน
ตามประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว  

(๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอำนาจหนาที่ ขอให
กระทรวง  กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ  หรือหางหุนสวน บริษัท  ชี้แจงขอเท็จจริง  
สงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ  สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือใหถอยคำเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

 
 

/(๔)เรียกผูถูก... 
 



         - ๒ - 
 

  (๔)  เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคำ  หรือใหสง
เอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
  (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น  เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคำวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน  ถา
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ใหคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนท่ีสุด 
  (๖)  สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสำคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

(๗)  คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา  มิใหผูบังคับบัญชา
ใชอำนาจ  โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 
  (๘)  ดำเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดิน มอบหมาย 
 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

สั่ง   ณ  วันท่ี  11 เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕65 
 
 

 
     (นายพนม   ดวงราษี) 

  นายกองคการบรหิารสวนตำบลบานพลวง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตำบลบานพลวง  
  เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ 

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

ตามท่ี องคการบริหารสวนตำบลบานพลวง  ไดมีประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานองคการ
บริหารสวนตำบลบานพลวง  อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร  โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
  1. เปนเครื่องมือกำกับความประพฤติของพนักงานองคการบริหารสวนตำบลบานพลวง ที่สราง
ความโปรงใส  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
  2. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคลและ
เปนเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานดานตางๆ 
  3. ทำใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความเชื่อม่ันแกผูรับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
  4. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและพนักงานองคการบริหารสวนตำบลบานพลวงในทุก
ระดับ โดยฝายบริหารใชอำนาจในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบตอตนเอง ตอองคกร ผูบังคับบัญชา 
ประชาชน และสังคม ตามลำดับ 
  5. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดข้ึน 
รวมท้ังสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

  ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสำหรับองคกรและพนักงานองคการบริหารสวนตำบลบาน
พลวงทุกคน  พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎบังคับขออ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
  ในการนี้ เพ่ือใหการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเปนไปในแนวทางเดียวกัน อันกอใหเกิดบรรทัด
ฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไว จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ของขาราชการองคการบริหารสวนตำบลบานพลวง อำเภอปราสาท  จังหวัดสุรินทร รายละเอียดปรากฏตามแนบ
ทายประกาศนี้หากไมไดรับความเปนธรรมตามแนวทางปฏิบัติตามประมวลคุณธรรมจริยธรรม  องคการบริหาร
สวนตำบลบานพลวง  หรือมีขอเสนอแนะ รองเรียน เกี่ยวกับเรื่องดังกลาวสามารถติดตอทางหมายเลขโทรศัพท  
044 – 558 916  หรือเว็บไซต www.banpluang.go.th/ หรือทางชองทางรับฟงขอคิดเห็นองคการบริหารสวน
ตำบลบานพลวงโดยตรง 

 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  11 เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕65 
 
 

                        
 

 (นายพนม  ดวงราษี) 
นายกองคการบริหารสวนตำบลบานพลวง 
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