
 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ  
   

 

   เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 25๖๐ มาตรา 76 วรรคสาม
กําหนดให “รัฐพึงจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อใหหนวยงานของรัฐใชเปนหลักในการกําหนดประมวล
จริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานนั้น ๆ ซึ่งตองไมต่ํากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว” การ
กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง พนักงานสวนตําบล หรือเจาหนาที่ ของรัฐ แต
ละประเภท โดยมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความรายแรงแหงการกระทํา ทั้งนี้ การฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาวใหถือวาเปน 
การกระทําผิดทางวินัย 
 

เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาจักรไทย พุทธศักราช 25๖0 มาตรา 
๗๖ วรรคสาม องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ จึงไดจัดทําประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล 
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ เพื่อเปนเครื่องกํากับ ความประพฤติของพนักงานสวนตําบลในสังกัดตาม
ประมวลจริยธรรมแนบทายนี้ 

 
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 
ประกาศ ณ วันที ่๕ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 25๖๓ 

   

 
(นายไพโรจน คุณาวิภาตตระกูล) 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่ 
นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

 

 

 

 



 

ประมวลจริยธรรม 
 

ขององคการบรหิารสวนตําบลดงมะไฟ 
 

อําเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร 
 

พ.ศ. ๒๕๖4 
 

 
 

 

องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
 



อําเภอเมืองสกลนคร จังหวดัสกลนคร 
 

 

 

คํานํา 
 
 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีสาระสําคัญประการหนึ่งที่มุงแกไขปญหา
การผูกขาดอํานาจรัฐและการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม รวมทั้งการดําเนินการทางการเมืองที่ขาดความ
โปรงใส ไมมีคุณธรรม จริยธรรม และระบบการตรวจสอบการใชอํานาจที่ลมเหลว จึงมีบทบัญญัติที่มุงเนนการ
ทําใหบานเมืองมีความโปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยกําหนดในหมวด ๖ นโยบายแหงรัฐ มาตรา 76 
วรรคสาม เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ โดยมีกลไกและระบบคือ ใหมีการจัดทํา
ประมวลจริยธรรมเพื่อเปนมาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานนั้นๆ เพื่อใหการบังคับใช
มาตรการทางจริยธรรมของ เจาหนาที่ของรัฐ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  

 
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ จึงไดจัดทําประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลดง

มะไฟขึ้นและหวังวาพนักงานสวนตําบล พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ทุกคนจะ
ไดใชประโยชน จากประมวลจริยธรรมฉบับนี้ในการนํามาเปนแนวทางปฏิบัติงาน และเปนเครื่องกํากับความ
ประพฤติในการปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมและจริยธรรมยังประโยชนสุขและผลสําเร็จมาสูหนวยงานสืบไป  
          

องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
        

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

สารบัญ 
 

            หนา 
คํานํา 
ประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล        ๑ 
หมวด ๑ บททั่วไป          ๑ 
หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม        ๑ 
 สวนที่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลักสําหรับพนักงานสวนตําบล   ๑ 
   ขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ      
 สวนที่ ๒ จรรยาวิชาชีพขององคกร        ๒ 
 สวนที่ ๓ จรรยาวิชาชีพ         ๓ 
หมวด ๓            ๓ 
 สวนที่ ๑ กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม      ๓ 
 สวนที่ ๒ ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม       ๔ 
  
หมวด ๔ ขั้นตอนการลงโทษ         ๕ 
บทเฉพาะกาล           ๕ 
ภาคผนวก 
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

-๑- 

 
ประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   
 

 ประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนตําบลนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของราชการที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ที่
ชัดเจนและเปนสากล 

๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล และเปน
เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

๓. ทําใหเกดิรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความหนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ และ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
  ๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและพนักงานสวนตําบลในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจ
ในขอบเขตขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของพนักงานสวนตําบลตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา 
ตอประชาชน และตอสังคมตามลําดับ 

๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง 
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและพนักงานสวนตําบลทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 
ขอ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้ 

 “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวน
ตําบลดงมะไฟ 
 “พนักงานสวนตําบล” หมายถึง พนักงานสวนตําบลสวนทองถิ่น พนักงานสวนตําบลสวนทองถิ่นสามัญ 
พนักงานสวนตําบลครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบพนักงานสวน
ตําบลสวนทองถิ่น รวมถึงพนักงานจาง และลูกจาง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

“คณะกรรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําองคการบริหารสวนตําบลดง
มะไฟ 

ขอ ๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 



-๒- 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

สวนที ่๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

สําหรับพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
 
ขอ ๓ พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟทุกคน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไป

ตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑๐ ประการดังนี้ 

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) การมีจิตสํานึกที่ด ีซื่อสัตย และรับผิดชอบ 
(๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตัวและไมมีผลประโยชนทับซอน 
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
(๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
(๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดีรวมกันพัฒนาชุมชนให
นาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

  
 สวนที ่๒ 

จรรยาวิชาชีพขององคกร 
 

ขอ ๔ พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย 

  ขอ ๕ พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไว
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

ขอ ๖ พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปน
พลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

ขอ ๗ พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ตองไมประพฤติตนอันกอใหเกิด
ความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่ 

ขอ ๘ พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลัง
ความสามารถ ดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 

ขอ ๙ พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 

 



-๓- 

ขอ ๑๐ พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ 
เรียบรอย มีอัธยาศัย 

ขอ ๑๑ ขาราชาการขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ตองรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติ
หนาที่ การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยพนักงานสวนตําบล/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่
และไดรับอนุญาต จากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามกฎหมายกําหนดเทานั้น 

ขอ ๑๒ พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ตองการรักษา และเสริมสรางความ
สามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ  

ขอ ๑๓ พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ตองไมใชสถานะ หรือตําแหนงไป
แสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเอง หรือผูอื่นไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสิน หรือไมก็ตาม
ตลอดจนไมรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อประโยชน
ตางๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรือการใหตามประเพณี 

ขอ ๑๔ พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ตองประพฤติตนใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของ
เพื่อนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน 

 

สวนที่ ๓ 
จรรยาวิชาชีพ 

 

ขอ ๑๕ พนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ผูประกอบวิชาชีพอื่น อาทิ แพทย 
พยาบาล วิศวกร ครู ฯลฯ ตองมีจรรยาบรรณในทางวิชาชีพนั้น ๆ และสามารถนําจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ดังกลาวมาใชบังคับเพ่ิมเติมสําหรับบุคลากรที่เปนผูประกอบวิชาชีพขางตนแลวแตรายกรณีไป 

 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

สวนที ่๑ 
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

ขอ ๑๖ ใหสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ มีหนาที่ควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี ้

(๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชที่เปนแบบอยางที่ดีและติดตาม  
สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 

(๒) สืบสวนหาขอจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบลดงมะไฟ หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผูรองขอ หรืออาจดําเนินการตามที่
นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได 
    (๓) ใหความชวยเหลือและดูแลพนักงานสวนตําบลซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยาง
ตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลง หรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีที่เห็นวานายกองคการบริหารสวน
ตําบลดงมะไฟ หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอพนักงานสวนตําบลผูนั้นตามควร อาจยื่น
เรื่องโดยไมตองผานนายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผูตรวจการ
แผนดินก็ได 
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(๔) คุมครองพนักงานสวนตําบลซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิใหถูก
กลั่นแกลง หรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม การดําเนินการตอพนักงานสวนตําบลที่อยูระหวางถูกกลาวหาวา
ไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริง หรือวินัย หรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของพนักงานสวนตําบลผูนั้นจะกระทํามิได เวนแตจะ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 

(๕) ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๖) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรม 

หรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี ้โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด 
(๗) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร 

ขอ ๑๗ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม 
กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบดวย 
(๑) ปลัด หรือรองปลัดที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 

    (๒) กรรมการจากพนักงานสวนตําบลซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือ
สองคน 
     (๓) กรรมการซึ่งเปนพนักงานสวนตําบลที่ไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในองคการ
บริหารสวนตําบลดงมะไฟ ที่ไดรับเลือกตั้งจากพนักงานสวนตําบลพนักงานจางและลูกจางขององคการบริหาร
สวนตําบลแหลมนั้น จํานวนสองคน 
     (๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) - (๓) รวมกันเสนอชื่อและคัดเลือก
ใหเหลือสองคน ใหหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม 
และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม กรรมการจริยธรรมตองไมเคย
ถูกลงโทษทางวินัยมากอน 

ขอ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที ่ดังนี้ 
(๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค

ปกครองสวนทองถิ่น 
(๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในกรณ ี

ที่มีขอสงสัย หรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรม หรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ การลงโทษ
ผูฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 

(๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรม หรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหนาที่
ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท ชี้ขอเท็จจริง 
สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทน หรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจง หรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่
สอบสวน 

(๔) เรียกผูกลาวหา หรือพนักงานสวนตําบลของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคํา หรือให
สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลัน ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด 
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(๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญ 
หรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 (๗) คุมครองพนักงานสวนตําบลซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิให
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอราชการผูนั้น 

(๘) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามทีผู่ตรวจการแผนดินมอบหมาย  
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช

บังคับ 
 

สวนที ่๒ 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 
ขอ ๑๙ กรณีมีการรองเรียน หรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม ให

นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 
 ขอ ๒๐ การดําเนินการตามขอ ๑๙ ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจํานวนไม
นอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ขอ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรง หรือไม 
ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจ หรือเจตนา มูลเหตุจูงใจความสําคัญและระดับตําแหนง 
ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอมแหงกรณ ี
ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 

ขอ ๒๒ หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ ๒๐ แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝนประมวล
จริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัยใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ สั่งลงโทษ
ผูฝาฝนตามขอ ๒๕ แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย 

 ขอ ๒๓ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนขอ ๑๙ ขอ ๒๐ และขอ ๒๒ ให
นําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทาง
วินัย ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาบังคับใชโดยอนุโลม 

 ขอ ๒๔ การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๒ ใหดําเนินตามนั้นเวนแตจะปรากฏ
ขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลง 

 
หมวด ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 
 

ขอ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัย หรือ
ความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไข หรือดําเนินการที่ถูกตอง หรือตักเตือน 
หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 

ขอ ๒๖ เมื่อมีการดําเนินสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๒ แลว ใหองคการ
บริหารสวนตําบลดงมะไฟ ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 
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ขอ ๒๗ ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๕ สามารถรองทุกข หรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมขององคการ
บริหารสวนตําบลดงมะไฟ ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ 

ผูถูกลงโทษตามขอ ๑๘ (๒) สามารถรองทุกข หรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ 

ขอ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเปนที่สุดแลว ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ ๒๙ จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พรอมดําเนินการปรับปรุงแกไข
ประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี) และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด 
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลสวนทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และ
ผูตรวจการแผนดินทราบตอไป 
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แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนตําบลพนักงานสวนตําบล  
ลูกจางประจําและพนักงานจาง 

องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร 
 

ประมวลจริยธรรม 
ของพนักงานสวนตําบล 

แนวทางปฏิบัติ 

1. การยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข  

1.1 ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข หรือสนับสนุนใหนาการปกครองระบอบอื่นท่ีไมมี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใชในประเทศไทย  
1.2 จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และไมละเมิดองคพระมหากษัตริย พระ
ราชินี และ พระรัชทายาทไมวาทางกาย หรือทางวาจา  

2. การยึดมั่นในคณุธรรมและ
จริยธรรม  

2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมาและไมกระทําการเลี่ยง
ประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีที่มีขอสงสัย หรือมีผูทักทวงวาการกระทาดังกลาว
ของพนักงานสวนตําบลอาจขัดประมวลจริยธรรม พนักงานสวนตําบลตองหยุด
การกระทําดังกลาว  
2.2 ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีที่มีขอ
ขัดแยงระหวางประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือ
ประเพณี  
2.3 หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตอง
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวยความเที่ยงธรรม โดยไมเห็นแกความสัมพันธ 
หรือบุญคุณสวนตัว  
2.4 หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตอง
สนับสนุนสงเสริมและยกยองผูอยูใตบังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย มีผลงาน
ดีเดน  
2.5 ไมกระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไมไววางใจใหเกิดแกสวน
ราชการ หรือราชการโดยรวม  

3. การมีจิตสานึกท่ีดี ซื่อสัตย
และรับผิดชอบ  

3.1 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม ไมมุงหวังและแสวงหา
ผลประโยชนอันมิควรไดจากการปฏิบัติงาน  
3.2 ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจดวยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณของ
กฎหมาย  
3.3 รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนไดปฏิบัติอยางมี
เหตุผลและถูกตอง ชอบธรรม พรอมยินดีแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น  
3.4 ควบคุม กํากับ ดูแล ผูปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไมใหกระทํา
การ หรือ มีพฤติกรรมในทางมิชอบ  
3.5 ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตนเอง  
3.6 อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวังและ
เต็มกําลังความสามารถที่มีอยู 
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4. การยึดถือประโยชน
ของประเทศชาติ
เหนือกวาผลประโยชน
สวนตนและไมมี
ผลประโยชนทับซอน  

4.1 ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่มีตอบุคคลอื่น ไมวาจะเปนญาติพ่ีนอง พรรคพวก
เพื่อนฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลยพินิจใหคุณ หรือใหโทษแก
บุคคลนั้น  
4.2 ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอานวยความสะดวก
ของทางราชการไปเพ่ือประโยชนสวนตัวของตนเอง หรือผูอื่น เวนแตไดรับอนุญาต
โดยชอบดวยกฎหมาย  
4.3 ไมกระทําการ หรือดารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัวซึ่งกอใหเกิด
ความเคลือบแคลง หรือสงสัยวาจะขัดประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบของ
หนาที่  
4.4 ในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบในหนวยงานโดยตรง หรือหนาที่อื่นตองยึดถือ
ประโยชนของทางราชการเปนหลัก  
4.5 ไมเรียก รับ หรือยอมใหผูอื่นเรียกดวย รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบแทนของตน 
หรือของญาติของตนไมวากอน หรือหลังดารงตําแหนง หรือไมเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติหนาที่แลวก็ตาม  
4.6 ไมใชตําแหนง หรือกระทําการที่เปนคณุ หรือเปนโทษแกบุคคลใดเพราะมีอคติ  
4.7 ไมเสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรม หรือสัญญา
ดวยตนเอง หรือบุคคลอื่นไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย  

5. การยืนหยัดทําในสิ่ง
ที่ถูกตองเปนธรรมและ
ถูกกฎหมาย  

5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา และไมกระทําการเลี่ยง
ประมวลจริยธรรมนี้  
5.2 เมื่อรู หรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานสวนตําบลตองมี
หนาที่รายงานการฝาฝนดังกลาวพรอมหลักฐานพยานตอหัวหนาสวนราชการ  
5.3 ตองรายงานการดํารงตําแหนงที่ไดรับคาตอบแทนและไมไดรับคาตอบแทนใน
นิติบุคคลซึ่งมิใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรมหาชน ราชการสวนทองถิ่น ตอ
หัวหนาสวนราชการในกรณีที่การดํารงตําแหนงนั้นๆอาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาที่  
5.4 ในกรณีที่พนักงานสวนตําบลเขารวมประชุมและพบวามีการกระทําซึ่งมีลักษณะ
ตามขอ 5.2 หรือขอนี้พนักงานสวนทองถิ่นมีหนาที่ตองคดัคานการกระทําดังกลาว  
5.5 ปฏิบัติหนาที่ดวยความรูความสามารถ และทักษะในการดําเนินงานปฏิบัติ
หนาที่โดยยึดมั่นในความถูกตองเที่ยงธรรมถูกตองตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ  
5.6 ปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพื่อประโยชนสุขของประชาชน 
รวมทั้งละเวนการแสวงหาตําแหนง บําเหน็จความชอบและประโยชนอื่นใดจาก
บุคคลอ่ืนโดยมิชอบ  
5.7 ตัดสินใจและกระทําการใดๆโดยยึดประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ 
ประชาชนมากกวาประโยชนสวนตน  
5.8 ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของผูใตบังคับบัญชายึดมั่นความถูกตอง เที่ยง
ธรรม ยึดถือผลประโยชนของชาติ  
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6. การใหบริการแก
ประชาชนดวยความ
รวดเร็ว มีอัธยาศัย และ
ไมเลือกปฏิบัต ิ 

6.1 ปฏิบัติใหลลุวง ไมหลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเวน ใชอํานาจเกินกวาที่มีอยูตามกฎหมาย  
6.2 ปฏบิัติหนาที่ หรือดาเนนิการอื่น โดยคํานึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสทิธิเสรีภาพ
ของบุคคล ไมกระทําการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นกอภาระ หรือหนาที่ใหบุคคล
โดยไมมีอํานาจตามกฎหมาย  
6.3 ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติและ
ไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรมในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาต ิภาษา เพศ 
อายุ ความพิการ สภาพกาย หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสงัคม 
ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอ
รัฐธรรมนูญ เวนแตการดาเนนิการตามมาตราที่รัฐกําหนด เพื่อขจัดอุปสรรค หรือสงเสริมให
บุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพได เชนเดียวกับบุคคลอื่น หรือเปนการเลือกปฏิบัติที่มี
เหตุผล เปนธรรม และเปนที่ยอมรับกันทั่วไป  
6.4 ละเวนการใหสัมภาษณ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมือง เวนแตเปนการแสดงความคิดเห็น
ทางวชิาการตามหลักวิชา  
6.5 ไมเอ้ือประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพี่นอง พรรคพวกเพื่อนฝูง หรือผูมีบุญคุณและตอง
ปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด  
6.6 ไมลอก หรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนของตนเองโดยมไิดระบุแหลงที่มา  
6.7 ใหบริการดวยความกระตือรือรน เอาใจใสและใหเกียรติผูรับบริการ  
6.8 สอดสองดูแล และใหบริการแกผูรับบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค 
ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตร ี 
6.9 ใหบริการดวยภาษาถอยคําสุภาพ ชัดเจน เขาใจงาย หลีกเลี่ยงการใชโทรศัพทเทคนิค 
หรือถอยคําภาษากฎหมายที่ผูรบับริการไมเขาใจ  
6.10 การปฏิบัติดวยความถูกตอง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวงัไมใหเสื่อมเสีย หรือ
กระทบสิทธิของบุคคลอื่น  
6.11 เปดชองทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสยีในสถานที่
ใหบริการและนําขอมูลดังกลาวมาใชในการแกไขปญหา ปรับปรุงพัฒนาหนวยงานและการ
ใหบริการประชาชน  

7. การใหขอมูลขาวสาร
แกประชาชนอยาง
ครบถวน ถูกตองและไม
บิดเบือนขอเท็จจริง  

7.1 ไมใชขอมูลทีไ่ดจากการดาํเนินงานไปเพื่อการอื่น อันมิใชการการปฏิบตัิหนาที่
โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเอ้ือประโยชนตอตนเอง หรือบุคคลอื่น  
7.2 ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แทจรงิอยางครบถวน กรณีที่กระทาํกระทบตอสิทธิและเสรีภาพ
บุคคลอื่นไมอนุญาต หรือไมอนมุัติตามคําขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลรองขอตามกฎหมาย 
เวนแตการอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดกาํหนดยกเวนไว ทั้งนี ้จะตอง
ดําเนินการภายในสบิหาวนัทําการ นบัแตกระทาํการดังกลาว หรือไดรับการ รองขอ  
7.3 เปดเผยหลักเกณฑ ขั้นตอน วิธีปฏบิัติงาน ใหผูรับบริการไดรับทราบ รวมถึงใหขอมูล
ขาวสารแกผูมารองขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย  
7.4 ใชขอมูลขาวสารของทางราชการในทางที่เปนประโยชนถูกตอง ดวยความระมัดระวงั 
ไมเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนความลับของทางราชการ  
7.5 ปกปดขอมูลสวนบุคคลอันไมควรเปดเผยที่อยูในความรบัผดิชอบของหนวยงาน  
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8. การมุงผลสัมฤทธิ์
ของงานรักษามาตรฐาน 
มีคุณภาพ โปรงใสและ
ตรวจสอบได  

8.1 ปฏิบัตงิานโดยมุงประสิทธภิาพและประสิทธผิลของงานใหเกิดผลดีที่สุดจนเต็มกําลัง
ความสามารถ  
8.2 ใชงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิและประโยชนทีท่างราชการจัดให ดวยความประหยัด
คุมคา ไมฟุมเฟอย  
8.3 ใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที ่ตามคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพโดยเครงครัด  
8.4 อุทิศตนใหกับการปฏิบัตงิานในหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มกําลัง
ความสามารถที่มีอยู ในกรณีที่ตองไปปฏบิัติงานอื่นของรัฐดวย จะตองไมทาํใหงานในหนาที่
เสียหาย  
8.5 ละเวนจากการกระทําทั้งปวงที่กอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนงหนาที่ของตน หรือ
ของพนักงานสวนตาํบลอื่น ไมกาวกาย หรือแทรกแซงการปฏิบตัิหนาที่ของพนักงานสวน
ตําบลอืน่โดยมชิอบ  
8.6 ใชดุลยพนิิจและตัดสนิใจการปฏิบัติหนาที่ดวยความรู ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติใน
วิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติสวนตัว ตามขอมูลพยานหลกัฐานและความเหมาะสม
ของแตละกรณ ี 
8.7 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึน้จากการปฏิบัติหนาที ่ตองรีบแกไขใหถูกตอง และแจงให
หัวหนาสวนราชการทราบโดยพลัน  
8.8 ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมาย หรือ
ประชาชนตองใหความรวมมือกับหนวยงานทีมีหนาที่ตรวจสอบโดยใชขอมูลที่เปนจริงและ
ครบถวน เมื่อไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ  
8.9 ไมสัง่ราชการดวยวาจาในเรื่องที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ ในกรณีที่สั่ง
ราชการดวยวาจาในเร่ืองดังกลาว ใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณอักษรตามคําสัง่
เพื่อใหผูสั่งพิจารณาสั่งการตอไป  
8.10 ปฏิบัตงิานดวยความเอาใจใส มานะพยายาม มุงมั่นและปฏิบัติหนาที่เสร็จสมบูรณ
ภายในเวลาที่กําหนดงานในความรับผิดชอบใหบรรลุผลสาํเร็จตามเปาหมายภายในเวลาได
ผลลัพธตามเปาหมาย คุมคาดวยวิธีการที่ถูกตองที่กําหนด โดยวิธีการกระบวนการ ถูกตอง
ชอบธรรม เกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาต ิประชาชน  
8.11 ปฏิบัตงิานอยางมืออาชีพ โดยใชทักษะ ความรู ความสามารถ และหนวยงานโดยใช
ทรัพยากรอยางประหยัดและอยางเต็มที่ดวยความถูกตอง รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อรักษา
ผลประโยชนสวนรวมอยางเต็มความสามารถ  
8.12 พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรอบรู และมีความรู ความสามารถทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานในหนาที ่ 
8.13 พัฒนาระบบการทางานใหไดผลงานทีด่ ีมีคุณภาพประสทิธิภาพ ประสิทธผิลและเปน
แบบอยางได  
8.14 จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ขอมูล รวมทั้งสถานที่ใหเปนระเบียบเอ้ืออานวยตอการ
ทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย  
8.15 ดูแลรักษาและใชทรัพยสนิของทางราชการอยางประหยดั คุมคาเหมาะสม ดวยความ
ระมัดระวัง มิใหเสียหาย หรือสิ้นเปลืองเสมือนเปนทรัพยสนิของตนเอง  
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ประมวลจริยธรรม 
ของพนักงานสวนตําบล 

แนวทางปฏิบัติ 

9. การยึดมั่นในหลัก
จรรยาวิชาชีพของ
องคกร  

9.1 จงรักภักดีตอชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย  
9.2 เปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏบิัติตามรัฐธรรมนญูแหงราชอาณาจักรไทย
ทุกประการไมละเมิดรัฐธรรมนญู กฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวย
กฎหมายในกรณีที่มีขอสงสัย หรือมีขอทักทวงวาการกระทาไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ
กฎหมาย กฎขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมายพนักงานสวนตําบลตอง
แจงใหหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะดําเนนิการตอได
ตอเมือ่ไดขอยุติจากหนวยงานทีม่อีํานาจหนาที่แลว  
9.3 เปนแบบอยางที่ดีในการพลเมืองด ีเคารพและปฏิบัตติามกฎหมายอยางเครงครัด  
9.4 ไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกดิความสูญเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที ่ 
-รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนพนักงานสวนตําบลที่ด ีอยู
ในระเบียบวนิัย กฎหมาย และเปนผูมีคุณธรรมที่ด ี 
9.5 ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกาลงัความสามารถ ดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญาความรู
ความสามารถ ใหบรรลุผลสาํเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหนาที่ทีไ่ดรับมอบหมาย 
เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน  
9.6 มุงแกปญหาความเดือดรอน ของประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุง
เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน  
9.7 ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ เรียบรอย มีอัธยาศัย  
9.8 รักษาความลับทีไ่ดจากการปฏิบัติหนาที ่การเปดเผยขอมลูทีเ่ปนความลับโดย
พนักงานสวนตําบล/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่และไดรบัอนุญาตจาก
ผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามกฎหมายกําหนดเทานัน้  
9.9 รักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงานพรอมกับใหความชวยเหลือ
เก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ  
- เคารพตอความเชื่อ และคานิยมของบุคคล หรือเพื่อนรวมงาน  
- ยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง และบริหารจัดการความขัดแยงอยางมีเหตุผล  
- ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของดวยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัตงิาน  
9.10 ไมใชสถานะ หรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเอง หรือผูอื่น 
9.11 ประพฤติตนใหสามารถทาํงานรวมกับผูอื่นดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพนัธ
อันดี ตองไมปดบังขอมูลที่จาํเปนในการปฏบิัติงานของเพื่อนรวมงาน และไมนําผลงาน
ของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน  
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ประมวลจริยธรรม 
ของพนักงานสวนตําบล 

แนวทางปฏิบัติ 

10. การสรางจิตสํานึก
ใหประชาชนในทองถิ่น
ประพฤติตนเปนพลเมือง
ที่ดีรวมกันพัฒนาชุมชน
ใหนาอยูคูคุณธรรมและ
ดูแลสภาพแวดลอมให
สอดคลองรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบัน  

10.1 ปลูกฝงจิตใจใหประขาชนมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม สรางคุณธรรม 
จริยธรรม รูจักเสียสละ รวมแรงรวมใจ มีความรวมมือในการทําประโยชนเพื่อ
สวนรวม ชวยลดปญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ชวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเปน
หลักการในการดําเนินชีวิต ชวยแกปญหาและสรางสรรคใหเกิดประโยชนสุขแกสังคม  
10.2 สรางจิตสาธารณะเพื่อประโยชนตอตนเองและสังคม  
-สรางวินัยในตนเองตระหนักถึงการมีสวนรวมในระบบประชาธิปไตย รูถึงขอบเขต
ของสิทธิเสรีภาพหนาที่ความรับผิดชอบ ตอตนเองและสังคม  
-ใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม ตระหนักเสมอวาตนเองคือสวนหนึ่งของสังคมตองมี
ความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดลอมซึ่งเปนเรื่องของสวนรวมทั้งตอประเทศชาติ
และโลกใบนี้  
-ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต เพราะหลักธรรม หรือคําสั่งสอนในทุกศาสนาที่นับ
ถือสอนใหคนทําความดี  
10.3 การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง 
โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีภูมิคุมกันที่ดี ภายใตเงื่อนไขความรูและ
คุณธรรม  
-ยึดหลักความพอประมาณ โดยดํารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคม 
พัฒนาตนเองใหมีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีข้ึนเปนลําดับ  
-ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอยางมีระบบ มีเหตุผล 
ถูกตองโปรงใส เปนธรรม กอนตัดสินใจดําเนินการใดๆตองคํานึงถึงผลที่คาดวาจะ
เกิดข้ึนตอสวนรวมและตอตนเอง  
-ยึดหลักการมีภูมิคุมกันที่ดี ดวยการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมีเปาหมายมีการ
วางแผนดําเนินการไปสูเปาหมายดวยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออมบน
พื้นฐานความรูและคุณธรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย  
-ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีในการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสูการปฏิบัติ  
10.4 ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบ
ดวยกฎหมาย  

 

 
(นายไพโรจน คุณาวิภาตตระกูล) 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่ 
นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

 



 
คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

ที ่          /๒๕6๓ 
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานการจัดทําประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล 

   

 

   ตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ประกอบกับคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) ไดจัดทําคูมือแนวทางการจัดทําประมวลจริยธรรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อแจกจายใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและหนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนคูมือ
ในการศึกษาและจัดทําประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อใหพนักงานสวนตําบลและลูกจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยทั่วไปมีหลักการและแนวทางปฏิบัติและเพื่อใชเปนเครื่องกํากับความ
ประพฤติของตน ในการปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม นั้น 
 

  ดังนั้น เพื่อใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอยและเปนไปตามระเบียบ
กฎหมาย องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ จึงแตงตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําประมวลจริยธรรมของพนักงาน
สวนตําบล ดังตอไปนี้ 
๑. ไพโรจน คุณาวิภาตตระกูล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอรอุมา ไตรภพ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล กรรมการ 
๓. นายภัคพงษ ธารชัย ผูอํานวยการกองชาง กรรมการ 
๔. นายอดุลย เวียงสมุทร หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล กรรมการ 
๕. นายกิตติพงษ ดานลาพล ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ 
๖. นางสิริกานดา ลาวงศเกิด นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรรมการ/เลขานุการ 
๗. นายวีระชัย ปาระมี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 
 

    ใหคณะกรรมการดังกลาว ทําหนาที่รวมจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟและมาตรการที่จะนําไปสูการปฏิบัติ รวมรับฟงความคิดเห็น ระดมสมองจาก
พนักงานสวนตําบล ลูกจางและประชาชนตลอดจนผูเกี่ยวของ โดยยึดถือหลักการมีสวนรวมในการคิดรวมจัดทํา 
รวมปฏิบัติและผลักดันประมวลจริยธรรมไปสูความสําเร็จ 
 

  ทั้งนี ้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

    สั่ง ณ วันที ่๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕6๓ 

 
(นายไพโรจน คุณาวิภาตตระกูล) 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่ 
นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 



 
คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

ที ่          /๒๕6๓ 
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

   

 
  ดวยองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ไดมีการจัดทําประมวลจริยธรรมของพนักงานสวน
ตําบลและพนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ เพื่อใหพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางของ
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงาน  เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของ
ตนเองในการปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมและจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ จึงขอแตงตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรม ดังตอไปนี ้
๑. ไพโรจน คุณาวิภาตตระกูล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ประธานกรรมการ 
๒. นางสาวอรอุมา ไตรภพ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล กรรมการ 
๓. นายภัคพงษ ธารชัย ผูอํานวยการกองชาง กรรมการ 
๔. นายอดุลย เวียงสมุทร หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล กรรมการ 
๕. นายกิตติพงษ ดานลาพล ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม กรรมการ 
๖. นางสิริกานดา ลาวงศเกิด นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ กรรมการ/เลขานุการ 
๗. นายวีระชัย ปาระมี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ กรรมการ/ผูชวยเลขานุการ 
   
    โดยใหคณะกรรมการจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ  มีหนาที่ดังนี้ 
   (๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
    (๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในกรณี
ที่ขอสงสัย หรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรม หรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ การลงโทษ
ผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมคีําวินิจฉัยโดยเร็ว 
   (๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรม หรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหนาที่ 
ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท ชี้แจง
ขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทน หรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจง หรือใหถอยคําเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีสอบสวน 
    (๔) เรียกผูถูกกลาวหา หรือพนักงานสวนตําบลของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคํา หรือ
ใหสงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
    (๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น   เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลัน  ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ใหคํา วินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด 



-๒- 
 
    (๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญ 
หรือผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
    (๗) คุมครองพนักงานสวนตําบลซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิให
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอพนักงานสวนตําบลผูนั้น 
    (๘) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผูตรวจการแผนดินมอบหมาย 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
    สั่ง ณ วันที ่๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕6๓ 

 

 
(นายไพโรจน คุณาวิภาตตระกูล) 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่ 
นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
รายงานการประชุมพนักงานองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

วันศุกรที่ ๙ ตุลาคม พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. 
ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

   
ผูมาประชุม 
ลําดับที่ ชื่อ – นามสกุล ตําแหนง 

๑ ไพโรจน คุณาวิภาตตระกูล ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่  
นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

๒ นางสาวอรอุมา ไตรภพ รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
๓ นายภัคพงษ ธารชัย ผูอํานวยการกองชาง 
๔ นายอดุลย เวียงสมุทร หัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล 
๕ นายกิตติพงษ ดานลาพล ผูอํานวยการกองสวัสดิการสังคม 
๖ นางสิริกานดา ลาวงศเกิด นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ 
๗ นายวีระชัย ปาระมี นักวิเคราะหนโยบายและแผนชํานาญการ 
๘ นางสาวแพรววลี เวียงคํา นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
๙ นายทรงศักดิ์ แสนอุบล นายชางเขียนแบบชํานาญงาน 

 ๑๐ นายชุมศักดิ์ แสนนาม นายชางโยธาปฏิบัติงาน 
 ๑๑ นายอุไทย เครือบุดดี เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน 
 ๑๒ นางสาวเกตุวดี อุปพงษ เจาพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
 ๑๓ นายประกาศิต พันธรักษ เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัยชํานาญงาน 
 ๑๔ นางธมน ชาตะวราหะ ผูชวยเจาพนักงานธุรการ 
 ๑๕ นายอภิเชษฐ ศรีมุกดา ผูชวยนายชางสํารวจ 
 ๑๖ นายยันยงค ศรีทิน ผูชวยนายชางไฟฟา 
 ๑๗ นายบรรเทิง โคตรสํานวน ผูชวยเจาพนักงานสงเสริมการทองเที่ยว 
 ๑๘ นายนพดล ดงภูยาว พนักงานขับรถยนต 
 ๑๙ นายโฉมชาย คําบอน ผูชวยเจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 ๒๐ นายพงศกร ลาสแดง จางเหมาบริการ 
 ๒๑ นายบุญมี วงศเตชะ จางเหมาบริการ 
 ๒๒ นายธนธรณ ลีทนทา จางเหมาบริการ 
 ๒๓ นายศรายุทธ พละศักดิ์ จางเหมาบริการ 
 ๒๔ นายเกียรติศักดิ์ ไชยรักษ จางเหมาบริการ 
 ๒๕ นายวิริยพล ทีดี จางเหมาบริการ 
 ๒๖ นายอนุชา วงศเตชะ จางเหมาบริการ 
 ๒๗ นายยุพชัย คุณปญญา คนตกแตงสวน 
 ๒๘ นายอนุรักษ ลีทนทา พนักงานขับรถยนต 
 ๒๙ นายกฤษฎา มอมพะเนาว จางเหมาบริการ 
 ๓๐ นายวิทยา คิดรวม จางเหมาบริการ 

๓๑ นายสมศักดิ์… 



-๒- 
 

๓๑ นายสมศักดิ์ สาระคํา คนงานทั่วไป 
๓๒ นายสวรรค ดงภูยาว คนงานทั่วไป 
๓๓ นายสมศักดิ์ พะโคนิราช จางเหมาบริการ 
๓๔ นายชาญวิทย งอยผาลา จางเหมาบริการ 
๓๕ นายอนุชา ยิ้มแยม จางเหมาบริการ 
๓๖ นางสาวรัชวิน พนารี จางเหมาบริการ 
๓๗ นางสาวปราณปริยา ชาตะวราหะ จางเหมาบริการ 
๓๘ นางสาวสุรีวรรณ โพธิ์ศรี จางเหมาบริการ 
๓๙ นางสาวฐิตินันท อธิลา จางเหมาบริการ 

  

เริ่มประชุม เวลา 14.๐0 น. 
 

    เมื่อท่ีประชุมสวนใหญมาพรอมแลว นายไพโรจน คุณาวิภาตตระกูล ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล ปฏิบัติหนาที่ นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ในฐานะประธานในที่ประชุม ฯ ไดกลาวเปดการ
ประชุม และแจงวาระการประชุมใหที่ประชุม ฯ รับทราบ พรอมแลว จึงดําเนินการตามวาระการประชุมตอไป
  

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
 

ประธาน ฯ  แจงใหที่ประชุมทราบวา ในวันนี้ เปนการประชุมของพนักงานสวนตําบล/พนักงาน 
     จางขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ประจําเดือน ตุลาคม 2563 

 

ที่ประชุม  -รับทราบ- 
 

ประธาน ฯ    สอบถามหัวหนาสวนราชการทานใดมีใครมีเรื่องจะแจงใหที่ประชุมทราบ หรือไม 
 

หัวหนาสํานักปลัด -ในสวนของสํานักปลัด ไดมอบหมายงานการเจาหนาที่ นําเสนอท่ีประชุมตอไปครับ-
  

ที่ประชุม  -รับทราบ- 
 

ประธาน ฯ  ถาหัวหนาสวนราชการอื่นๆ ไมมีเรื่องจะแจงใหที่ประชุมทราบก็ขอเชิญทานรองปลัด  
     นางสาวอรอุมา ไตรภพ ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชุมตอไป 

 

ประชุม   -รับทราบ- 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรบัรองรายงานการประชุมของพนักงานสวนตําบล/พนักงานจางขององคการ 
      บริหารสวนตําบลดงมะไฟ เมื่อวันที ่4 กันยายน 2563 

 

ประชุม   -รับรอง- 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓… 



-๓- 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องเพ่ือทราบ 
 
      3.1 การใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 มอบใหหัวหนางาน
นโยบายและแผน นายวีระชัย ปาระมี นําเสนอ 
 
นายวีระชัย ปาระม ี ตามที่องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟไดดําเนินการจัดทําขอบัญญัติรายจาย    

ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 เสร็จเรียบรอยแลว เพื่อใหการปฏิบัติงานของ
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ เปนไปดวยความเรียบรอย จึงขอแจงใหพนักงาน
ทุกคนทราบวาองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟไดดําเนินการประกาศใชขอบัญญัติ
งบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564 พรอมทั้งเผยแพรเว็บไซตแลว 

 
ที่ประชุม ฯ  รับทราบ 
 
ประธาน ฯ 3.2 เนื่องจากเดือนตุลาคมนี้เปนเดือนแรกของปงบประมาณ พ.ศ. 2564 จึงขอแจง   

ใหพนักงานทุกทาน ไดทราบวา ในการปฏิบัติราชการขอใหพนักงานทุกทานตั้งใจ
ปฏิบัติหนาที่ของตนเองอยางเต็มความสามารถ ปฏิบัติราชการตามระเบียบขั้นตอน
ตามระเบียบการปฏิบัติราชการดวยความโปรงใส ปลอดทุจริต รักษาประโยชนของ
ทางราชการ หากมีผลการปฏิบัติงานดี เพื่อเปนการสรางขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงานดานตางๆ จึงขอแจงใหพนักงานทุกทานทราบ ดังนี้ 

 
1. ดานผลงาน จะมีการประกาศรายชื่อผูมีผลการปฏิบัติงานดีเดน เปนประจําทุก
รอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อสรางขวัญและกําลังใจในการปฏิบัติงาน และ
ยกยองเชิดชูเกียรติใหบุคคลอ่ืนยึดถือเปนแบบอยางที่ดีตอไป 
 
2. ดานพฤติกรรมการปฏิบัติงาน จะมีการประกาศยกยองเชิดชูเกียรติ ผูมีความ
ประพฤติดีเชน มาทํางานตรงตอเวลา ทุมเทเวลาในการทํางาน แตงกายเปนระเบียบ
เรียบรอย บริการประชาชนดวยความสุภาพเรียบรอย เปนตน 
 
3. การพิจารณาความดีความชอบ คือ การเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนคาจาง หรือ
คาตอบแทน โดยพิจารณาตามผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการประชุม
คณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบดวยความโปรงใส เสมอภาคและเปนธรรม 
และใหไดรับการเลื่อนขั้นเงินเดือน 2 ขั้นกันในปนี้ดวย พนักงานทุกคนจึงตองตั้งใจ
ปฏิบัติหนาที่และใหบริการประชาชนกับอยางเต็มที่ดวย 

 
ที่ประชุม ฯ  รับทราบ 
 

ประธาน ฯ 3.3 การจัดสง… 
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ประธาน ฯ 3.3 การจัดสงบันทึกขอตกลงในการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 (ระหวางเดือนตุลาคม 

2563 – มีนาคม 2564) มอบ หัวหนางานการเจาหนาที่ นางสิริกานดา ลาวงศเกิด 
นางสิริกานดา ลาวงศเกิด แจงการจัดสงบันทึกขอตกลงในการปฏิบัติราชการรอบที่1 
ระหวางเดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564 ดังนี้ 
 
ตําแหนง ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่ นายกองคการบริหารสวน
ตําบลดงมะไฟ จัดทํากับ นายอําเภอเมืองสกลนคร 

      ตําแหนง รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล จัดทํากับ ปลัดองคการบริหารสวน
ตําบล      ตําแหนง ผูอํานวยการกอง/หัวหนาสวน จัดทํากับ ปลัดองคการบริหารสวนตําบล 

ตําแหนง พนักงานสวนตําบล/พนักงานครู/ลูกจางประจํา/พนักงานจาง จัดทํากับ  
ผูอํานวยการกอง/รักษาราชการแทนและใหดําเนินการจัดสงตนรอบภายในตุลาคม   
2563 

 
ที่ประชุม ฯ  รับทราบ 
 

3.4 การประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมพนักงานสวนตําบล พนักงาน 
และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

 
ประธาน ฯ ตามที่ไดกําหนดใหดําเนินการจัดทําประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล 

พนักงานและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ เพื่อใหเปนไปตาม
เจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา 76 
วรรคสาม โดยมีวัตถุประสงค ดังนี้ 
 
๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของพนักงานสวนตําบลที่สรางความโปรงใส มี
มาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล 
 
๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมาเสมอ ทั้งในระดับองคกรและ
ระดับบุคคล และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตาง ๆ ขององคการ
บริหารสวนตําบลดงมะไฟ เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจ แก
ผูรับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
 
๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและพนักงานสวนตําบลในทุกระดับ โดยใหฝาย
บริหารใชอํานาจในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของพนักงานสวนตําบลตอ
ตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอประชาชน และตอสังคม ตามลําดับ 

๕. ปองกัน… 
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๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจ
เกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใชเปน
คานิยมรวมสําหรับองคกรและพนักงานสวนตําบลทุกคน ใหพึงยึดถือเพื่อเปน
แนวทางปฏิบัติ ควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่น ๆ อยางทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ ใหสามารถนําไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ ไดทันเวลาและทัน
เหตุการณจะสงผลใหการปฏิบัติงานของคนในองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟไดมี
การจัดการความรู (Knowledge Management) เกิดการพัฒนาคุณภาพไดอยางมี
ประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทําใหองคกรบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจ
และเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) ที่ยั่งยืน อาศัยอํานาจตาม
บทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ องคการ
บริหารสวนตําบลดงมะไฟ จึงออกประกาศไว ดังนี้ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
      ขอ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้ 

“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนตําบลพนักงาน 
และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
“พนักงานสวนตําบล” หมายถึง พนักงานสวนตําบลสวนทองถิ่น พนักงานสวนตําบล
สวนทองถิ่นสามัญ พนักงานสวนตําบลครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติ
ไวในพระราชบัญญัติระเบียบพนกังานสวนตําบลสวนทองถิ่น 
“พนักงาน” หมายถึง พนักงานสังกัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
“ลูกจาง” หมายถึง ลูกจางสังกัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําองคการบริหาร
สวนตําบลดงมะไฟ 

 
ขอ ๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 

 
หมวด ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 
 

สวนที่ ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

สําหรับพนักงานสวนตําบล ขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
 

ขอ 3 พนักงาน… 
 



-6- 
 

ขอ 3 พนักงานสวนตําบล พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลดง
มะไฟทุกคนมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม 
เปนกลางทางการเมืองอํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรร
มาภิบาลโดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้ 
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) การมีจิตสานึกที่ดีซื่อสัตยและรับผิดชอบ 
(๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี
ผลประโยชนทับซอน 
 (๕) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย 
(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง 
(๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
(๑๐) การสรางจิตสานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดีรวมกัน
พัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองกับ
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

 
สวนที่ ๒ 

จรรยาวิชาชีพขององคกร 
 

ขอ ๔ พนักงานสวนตําบล พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลดง
มะไฟ ตองจงรักภักดีตอชาติศาสนา และพระมหากษัตริย 
 
ขอ ๕ พนักงานสวนตําบล พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลดง
มะไฟ ตองเปนแบบอยางที่ดี ในการรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
 
ขอ ๖ พนักงานสวนตําบล พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลดง
มะไฟ ตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมาย
อยางเครงครัด 

 
ขอ ๗ พนักงานสวนตําบล พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลดง
มะไฟ ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนง
หนาที่ 

ขอ ๘ พนักงาน… 
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ขอ ๘ พนักงานสวนตําบล พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลดง
มะไฟ ตองปฏิบัติหนาที่ อยางเต็มกําลัง ความสามารถ ดวยความเสียสละ ทุมเท
สติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตาม
ภาระหนาที่ที่ ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและ
ประชาชน 

 
ขอ ๙ พนักงานสวนตําบล พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลดง
มะไฟ ตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวยความเปนธรรมรวดเร็วและ
มุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 

 
ขอ ๑๐ พนักงานสวนตําบล พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลดง
มะไฟ ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ เรียบรอย 
 
ขอ ๑๑ พนักงานสวนตําบล พนักงานและลูกจาง องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
ตองรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่ การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยจะ
กระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่และไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไป
ตามที่กฎหมายกาหนดเทานั้น 

 
ขอ ๑๒ พนักงานสวนตําบล พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลดง
มะไฟ ตองรักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความ
ชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

 
ขอ ๑๓ พนักงานสวนตําบล พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลดง
มะไฟ ตองไมใชสถานะ หรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเอง 
หรือผูอื่น ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสิน หรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับ
ของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อ
ประโยชนตาง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแตเปนการใหโดย
ธรรมจรรยา หรือการใหตามประเพณ ี

 
ขอ ๑๔ พนักงานสวนตําบล พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลดง
มะไฟ ตองประพฤติตนใหสามารถทางานรวมกับผูอื่นดวยความสุภาพ มีนาใจ มี
มนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของเพื่อนรวมงาน 
และไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน 

 
สวนที่ ๒… 
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สวนที่ ๒ 
จรรยาวิชาชีพวิชาชีพ 

 
ขอ ๑๕ จรรยาบรรณวิชาชีพคร ู
1. ครูตองรักและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใสชวยเหลือสงเสริมใหกาลังใจใน
การศึกษาเลาเรียนแกศิษยโดยเสมอหนา 
๒. ครูตองอบรม สั่งสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะและนิสัย ที่ถูกตองดีงามให
เกิดแกศิษยอยางเต็มความสามารถ ดวยความบริสุทธิ์ใจ 
๓. ครูตองประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยทั้งทางกาย วาจาและจิตใจ๔. 
ครูตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ
และสังคมของศิษย 
๕. ครูตองไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษย ในการปฏิบัติหนาที่
ตามปกติและไมใชใหศิษยกระทําการใด ๆ อันเปนการหาประโยชน ใหแกตนโดยมิ
ชอบ 
๖. ครูยอมพัฒนาตนเองทั้งทางดานวิชาชีพ ดานบุคลิกภาพและวิสัยทัศนใหทันตอ
การพัฒนาทาง วิทยาการ เศรษฐกิจสังคม และการเมืองอยูเสมอ 
๗. ครูยอมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเปนสมาชิกท่ีดีตอองคกรวิชาชีพครู 
๘. ครูพึงชวยเหลือเก้ือกูลครูและชุมชนในทางสรางสรรค 
๙. ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เปนผูนําในการอนุรักษพัฒนาภูมิปญญาและวัฒนธรรม
ไทย 

 
หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 
สวนที่ ๑ 

กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 
 

ขอ ๑6 ใหสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ มีหนาที่ควบคุมกํากับการ
ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่
ดังนี้ 
(๑) ดําเนินการเผยแพรปลูกฝง สงเสริม ยกยองพนักงานสวนตําบลที่เปนแบบอยางที่
ดีและติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสมาเสมอ 
(๒) สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้เพื่อรายงานผลใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมี
ผูรองขอ หรืออาจดําเนินการตามที่นายองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็ได 

 
(๓) ใหความชวยเหลือ… 
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(๓) ใหความชวยเหลือและดูแลพนักงานสวนตําบลซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลง หรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีที่
เห็นวานายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมให
ความคุมครองตอพนักงานสวนตําบลผูนั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไมตองผานนายก
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ หรือคณะกรรมการจริยธรรมไปยังผูตรวจการ
แผนดินก็ได 
(๔) คุมครองพนักงานสวนตําบลซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา 
มิใหถูกกลั่นแกลง หรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม การดําเนินการตอพนักงานสวน
ตําบลที่อยูระหวางถูกกลาวหา วาไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อันมีผลกระทบ
ตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง หรือวินัย 
หรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของพนักงานสวนตําบลผูนั้น จะกระทามิไดเวนแตจะไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 
(๕) ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
(๖) ดําเนินการอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมมอบหมาย ทั้งนี้โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงใน
สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

 
ขอ ๑7 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
ขึ้น เพื่อควบคุม กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

 
      คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบดวย 

(๑) ปลัด หรือรองปลัดที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการจากพนักงานสวนตําบลซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารคัดเลือก
กันเองใหเหลือสองคน 
(๓) กรรมการ ซึ่งเปนพนักงานสวนตําบลที่ไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารใน
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ที่ไดรับการคัดเลือกจากพนักงานสวนตําบล 
พนักงานจางและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ จํานวนสองคน 
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกใหเหลือสองคน  
  ใหหัวหนาสํานักปลัด องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ เปนเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมและอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได
ตามความเหมาะสม 

        คณะกรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน 
 

ขอ ๑8 คณะกรรมการ… 
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      ขอ ๑8 คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
(๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ ใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในกรณีที่มีขอสงสัย หรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรม หรือจรรยา 
หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ การลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้จะตองไตสวน
ขอเท็จจริง และมีคาวินิจฉัยโดยเร็ว 
(๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรม หรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอํานาจ
หนาที่ ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ 
หรือหางหุนสวน บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สง
ผูแทน หรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจง หรือใหถอยคําเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
(๔) เรียกผูถูกกลาวหา หรือพนักงานสวนตําบลของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือให
ถอยคํา หรือใหสงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด 
(๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่อง
สําคัญ หรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๗) คุมครองพนักงานสวนตําบลซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา 
มิใหผูบังคับบัญชาใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอพนักงานสวนตําบลผูนั้น 
(๘) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดินมอบหมาย 
  การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองมาใชบังคับ 

 
สวนที่ ๒ 

ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 
 

ขอ ๑9 กรณีมีการรองเรียน หรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝน
ประมวลจริยธรรมใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ เปนผูรับผิดชอบ
พิจารณาดําเนินการ 

 
ขอ 20 การดําเนินการตามขอ ๑9 ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

 
ขอ ๒1 การประพฤติ… 
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ขอ ๒1 การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรม
รายแรง หรือไมใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจ หรือเจตนา 
มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและ ระดับตําแหนง ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของ
ผูฝาฝน อายุประวัติและความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอมแหงกรณีผลรายอัน
เกิดจากการฝาฝน และเหตุอ่ืนอันควรนามาประกอบการพิจารณา 

 
ขอ ๒2 หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ 20 แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวา มีการ
ฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑9 สั่งยุติเรื่อง 
แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม แตไมถึงกับเปน
ความผิดทางวินัย ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑9 สั่งลงโทษผูฝาฝน
ตามขอ ๒๔ แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย 

 
ขอ ๒3 การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๑9 ขอ 
20 และขอ ๒2 ใหนาแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย 
และการรักษาวินัย และ การดําเนินการทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมา
บังคับใชโดยอนุโลม 

 
ขอ ๒4 การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒2 ใหดําเนินการตามนั้น เวน
แตจะปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทาใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 

ขอ ๒5 การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใชเปนความผิด
ทางวินัย หรือความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไข 
หรือดําเนินการที่ถูกตอง หรือตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง
การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณา
ความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือไดรับการพัฒนา
แลวแตกรณี 
 
ขอ 26 เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ 22 
แลวใหองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดย
ไมชักชา 
  
ขอ ๒๗ ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๕ สามารถรองทุกข หรืออุทธรณตอคณะกรรมการ
จริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ภายในสามสิบวันนับแตวันไดทราบ
การลงโทษ ผูถูกลงโทษ ตามขอ ๑๘ (๒) สามารถรองทุกข  หรืออุทธรณตอ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบ
การลงโทษ 
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ขอ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเปนที่สุดแลว ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดิน
โดยเร็ว 
  

บทเฉพาะกาล 
  
ขอ 29 จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พรอมดําเนินการ
ปรับปรุงแก ไขประมวลจริยธรรมให มี ความเหมาะสม (ถ ามี ) และแจ งให
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลสวน
ทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น/ผูตรวจการแผนดิน
ทราบตอไป  

 
ทั้งนี้ ตั้งแตวันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 

  
ประธาน ฯ  ทั้งนี้ ใหถือวาการประชุมนี้ เปนการแจงประกาศฯ ทุกคนรับทราบและถือปฏิบัตแิลว
  
มติที่ประชุม  -รับทราบ/ถือปฏิบัติ- 

  

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
  

ประธาน ฯ มีทานใดมีเรื่องจะแจงใหที่ประชุมทราบอีก หรือไม ถาไมมีเรื่องใดแลว ผมขอขอบคุณ
ทุกคนทีเ่ขารวมประชุมประจําเดือนตุลาคมวันนี้โดยพรอมเพียงกัน/ขอปดการประชุม
  

เลิกประชุมเวลา 15.30 น. 
 
 
 

(ลงชื่อ)   ผูจดบันทึกรายงานการประชุม (ลงชื่อ)   ผูตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
   (นางสิริกานดา ลาวงศเกิด)           (นางสาวอรอุมา ไตรภพ)  
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ    รองปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ โทร. 0 4270 7342 ; 0 4270 7348   

ที ่ สน ๗๗๓๐๓/ วันท่ี ๖ ตุลาคม ๒๕๖๓  

เร่ือง  เชิญประชุมพนักงานองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๓  
 

เรียน  รองปลัดองคการบริหารสวนตําบล/ผูอํานวยการกอง/หัวหนาสวนราชการ/พนักงานในสังกัด ทุกทาน 
 

    ตามมติของที่ประชุมพนักงานองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ประจําเดือนกันยายน 
๒๕๖๓ เมื่อวันศุกรที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ ไดกําหนดใหจัดการประชุมพนักงานฯ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๓ 
ในวันศุกรที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
 

    จึงขอเชิญประชุม รายละเอียดปรากฎตามรางระเบียบวาระการประชุมตามที่ระบุไวดานลางนี้
  

    จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาแจงบุคลากรในสังกัดไดรับทราบและเขาประชุมตามวัน เวลา สถานที่
ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 

 
(นายไพโรจน คุณาวิภาตตระกูล) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
มติที่ประชุม  ................................................................................................................................ 
ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา เมื่อวันศุกรที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๓ 
มติที่ประชุม  ............................................................................................................................... 
ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครัง้ที่แลว (ถาม)ี 
มติที่ประชุม  ................................................................................................................................ 
ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ (ถามี) 
มติที่ประชุม  ................................................................................................................................ 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

๕.1 การใชขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ. 2564 
๕.๒ ขอกําชับเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการตามระเบียบขั้นตอนตามระเบียบการปฏบิัติ
ราชการดวยความโปรงใส ปลอดทุจริต รักษาประโยชนของทางราชการ หากมีผล
การปฏิบัติงานดี เพื่อยกยองเชิดชูเกียรติ เปนการสรางขวัญและกําลังใจในการ
ปฏิบัติงาน 1) ดานผลงาน 2) ดานพฤติกรรมการปฏิบัติงาน 3) ดานความดีความชอบ 

      ๕.3 ขอตกลงในการปฏิบัติราชการ รอบที ่1 (ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
๕.4 การประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

มติที่ประชุม  ............................................................................................................................... 
ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ 
   ................................................................................................................................ 



 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ โทร. 0 4270 7342 ; 0 4270 7348   

ที ่ สน ๗๗๓๐๓/ วันท่ี ๑ ตุลาคม ๒๕๖๓  

เร่ือง  การแจงคําสั่งฯ และเชิญประชุมคณะทํางานการจัดทําประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล  

เร่ือง  และคณะกรรมการจริยธรรมองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ  
 

เรียน  ประธานกรรมการและคณะทํางานการจัดทําประมวลจริยธรรม/คณะกรรมการจริยธรรม ทุกทาน 
 

    ตามอนุสนธิคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ที ่      -      /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๔ เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานการจัดทําประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล และคณะกรรมการ
จริยธรรมองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ตามลําดับแลวแตกรณี เพื่อใหการขับเคลื่อนการจัดทํามาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟและมาตรการที่จะนําไปสูการปฏิบัติ รวมรับ
ฟงความคิดเห็น ระดมสมองจากพนักงานสวนตําบล ลูกจางและประชาชนตลอดจนผูเกี่ยวของ โดยยึดถือ
หลักการมีสวนรวมในการคิดรวมจัดทํา รวมปฏิบัติและผลักดันประมวลจริยธรรมไปสูความสําเร็จไดอยางบรรลุ
วัตถุประสงคตามหลักธรรมาภิบาลและเปนไปตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ประกอบกับคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) ไดจัดทําคูมือแนวทางการจัดทํา
ประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อแจกจายใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนคูมือในการศึกษาและจัดทําประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เพื่อใหพนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยทั่วไปมีหลักการและแนวทางปฏิบัติ
เพื่อใชเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม ความแจงแลว นั้น
  

  ในการนี้ องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ จึงขอแจงคําสั่งคณะทํางานเพื่อจัดทําประมวล
จริยธรรมของพนักงานสวนตําบล และคณะกรรมการจริยธรรมองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ โดยมีหนาที่
ในการรวมพิจารณาจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟและ
มาตรการที่นําไปสูการปฏิบัติอยางเปนเปนรูปธรรม รวมรับฟงความคิดเห็น ระดมสมองจากพนักงานสวนตําบล 
ลูกจางและประชาชน ตลอดจนผูเกี่ยวของ โดยยึดถือหลักการมีสวนรวมในการคิดรวมจัดทํา รวมปฏิบัติและ
ผลักดันประมวลจริยธรรมไปสูความสําเร็จ เพื่อท่ีจะรวบรวม จัดระบบ เผยแพร ถายโอนความรูที่เปนประโยชน
ตอการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ใหสามารถนําไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ ได
ทันเวลาและทันเหตุการณจะสงผลใหการปฏิบัติงานของคนในองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟไดมีการจัดการ
ความรู (Knowledge Management) เกิดการพัฒนาคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทําให
องคกรบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจและเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization) ที่ยั่งยืน
  

    ดังที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๑๑ ซึ่งกําหนดใหสวนราชการ มีหนาที่พัฒนาความรูในองคกร เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการ
เรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้ง ตองสงเสริมและ
พัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงานสวนตําบลในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลดงมะไฟ ใหเปนบุคลากรมืออาชีพ ที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน 
 



-๒- 
 

  ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ จึงขอแจงคําสั่งคณะทํางานเพื่อจัดทําประมวล
จริยธรรมของพนักงานสวนตําบล และคณะกรรมการจริยธรรมองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ แลวแตกรณี
พรอมทั้งขอเชิญประชุมฯ ในวันศุกรที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ ณ หองประชุมยอยองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ
  

    จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณาเขาประชุมตามวันเวลาและสถานที่ดังกลาวโดยพรอมเพรียงกัน 
 

 
(นายไพโรจน คุณาวิภาตตระกูล) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
 
 

ระเบียบวาระการประชุมคณะทํางานเพ่ือจัดทําประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล 
และคณะกรรมการจริยธรรมองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
วันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ณ หองประชุมยอยฯ 

 

ระเบียบวาระท่ี ๑ เรื่องท่ีประธานแจงใหที่ประชุมทราบ 
มติที่ประชุม  ..................................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผานมา (ถาม)ี 
มติที่ประชุม  ..................................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓  เรื่องสืบเนื่องจากการประชุมครั้งท่ีแลว (ถาม)ี 
มติที่ประชุม  ..................................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔  เรื่องเสนอเพ่ือทราบ (ถามี) 
มติที่ประชุม  ..................................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 
มติที่ประชุม  ..................................................................................................................................... 
 

ระเบียบวาระท่ี ๖ เรื่องอ่ืนๆ (ถามี) 
มติที่ประชุม  ..................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 



 

บันทึกขอความ 
สวนราชการ องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ โทร. 0 4270 7342 ; 0 4270 7348   

ที ่ สน ๗๗๓๐๓/ วันท่ี ๒ ตุลาคม ๒๕๖๓  

เร่ือง  การรายงานผลการดําเนินการจัดทําประมวลจริยธรรมฯ องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ  
 
เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

 
    ตามอนุสนธิคําสั่งองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ที ่      -      /๒๕๖๓ ลงวันที่ ๑ ตุลาคม 
๒๕๖๔ เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานการจัดทําประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล และคณะกรรมการ
จริยธรรมองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ตามลําดับแลวแตกรณี เพื่อใหการขับเคลื่อนการจัดทํามาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟและมาตรการที่จะนําไปสูการปฏิบัติ รวมรับ
ฟงความคิดเห็น ระดมสมองจากพนักงานสวนตําบล ลูกจางและประชาชนตลอดจนผูเกี่ยวของ โดยยึดถือ
หลักการมีสวนรวมในการคิดรวมจัดทํา รวมปฏิบัติและผลักดันประมวลจริยธรรมไปสูความสําเร็จไดอยางบรรลุ
วัตถุประสงคตามหลักธรรมาภิบาลและเปนไปตามที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 
ประกอบกับคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (ก.ถ.) ไดจัดทําคูมือแนวทางการจัดทํา
ประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพื่อแจกจายใหกับองคกรปกครองสวนทองถิ่นและ
หนวยงานที่เกี่ยวของใชเปนคูมือในการศึกษาและจัดทําประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
เพื่อใหพนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่นโดยทั่วไปมีหลักการและแนวทางปฏิบัติ
เพื่อใชเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม ความแจงแลว นั้น
  
  ในการนี้ องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ โดยคณะทํางานเพื่อจัดทําประมวลจริยธรรมของ
พนักงานสวนตําบล และคณะกรรมการจริยธรรมองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ที่ไดรับการแตงตั้งใหมี
หนาที่ในการรวมพิจารณาจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ
และมาตรการที่นําไปสูการปฏิบัติอยางเปนเปนรูปธรรม รวมรับฟงความคิดเห็น ระดมสมองจากพนักงานสวน
ตําบล ลูกจางและประชาชน ตลอดจนผูเกี่ยวของ โดยยึดถือหลักการมีสวนรวมในการคิดรวมจัดทํา รวมปฏิบัติ
และผลักดันประมวลจริยธรรมไปสูความสําเร็จ เพื่อที่จะรวบรวม จัดระบบ เผยแพร ถายโอนความรูที่เปน
ประโยชนตอการปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ใหสามารถนําไปประยุกตใชในสถานการณ
ตาง ๆ ไดทันเวลาและทันเหตุการณจะสงผลใหการปฏิบัติงานของคนในองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟไดมี
การจัดการความรู (Knowledge Management) เกิดการพัฒนาคุณภาพไดอยางมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 
ซึ่ งจะทําใหองคกรบรรลุ เปาหมายตามวิสัยทัศน  พันธกิจและเปนองคกรแหงการเรียนรู  (Learning 
Organization) ที่ยั่งยืน ดังที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ ซึ่งกําหนดใหสวนราชการ มีหนาที่พัฒนาความรูในองคกร เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหง
การเรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้ง ตองสงเสริมและ
พัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงานสวนตําบลในสังกัดองคการ
บริหารสวนตําบลดงมะไฟ ใหเปนบุคลากรมืออาชีพ ที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน 

บัดนี้ คณะทํางาน… 



-๒- 
  บัดนี้ คณะทํางานการจัดทําประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล และคณะกรรมการ
จริยธรรมองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ไดดําเนินการตามที่ไดรับมอบหมายเสร็จเรียบรอยแลวตามมติของ
ประชุมฯ เมื่อวันศุกรที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๖๔ จึงขอรายงานผลการดําเนินการมาดวยพรอมนี้ รายละเอียดตาม
ประมวลจริยธรรมพรอมภาคผนวกที่แนบมาดวยพรอมนี ้
 
    จึงเรียนมาเพ่ือพิจารณา หากเห็นชอบโปรดลงนาม 
    ๑. รับทราบ 
    ๒. เห็นควรแจงใหถือปฏิบัติโดยบรรจุไวในวาระการประชุมฯ ประจําเดือนตุลาคม ๒๕๖๓
   ๓. เห็นควรอนุมัติการเผยแพรประชาสัมพันธใหรับทราบโดยทั่วกันผานเว็บไซตของหนวยงาน
  

 

(นายไพโรจน คุณาวิภาตตระกูล) 
ประธานกรรมการคณะทํางานการจัดทําประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล 

และ ประธานคณะกรรมการจริยธรรมองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
 
 
 

      อนุมัติ 
 ไมอนุมัติ (ระบุ)            . 

 

 
(นายไพโรจน คุณาวิภาตตระกูล) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

การจัดการความรู (Knowledge Management) 
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

 
         เพื่อที่จะใหมีการ รวบรวม จัดระบบ เผยแพร ถายโอนความรูที่ เปนประโยชนตอการ
ปฏิบัติงานขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ใหสามารถนําไปประยุกตใชในสถานการณตาง ๆ ไดทันเวลา 
และทันเหตุการณ จะสงผลใหการปฏิบัติงานของคนในองคการบริหารสวนตําบลมีคุณภาพ และมีประสิทธิภาพ
เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะทําใหองคกรบรรลุเปาหมายตามวิสัยทัศน พันธกิจและเปนองคกรแหงการเรียนรู (Learning 
Organization) 
 
         ดังที่พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 
มาตรา ๑๑ กําหนดใหสวนราชการ มีหนาที่พัฒนาความรูในองคกร เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู
อยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชใน
การปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้ง ตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของพนักงานสวนตําบลในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกัน 
 

เกี่ยวกับการจัดการความรู 
  
แผนการจัดการความรู แผนที่ 1 “การสงเสริมมาตรฐานคุณธรรม และจริยธรรมในการปฏิบัติราชการ” 
 ประมวลจริยธรรมพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
 ประมวลจริยธรรมฝายบริหารขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
 ประมวลจริยธรรมฝายสภาองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
 
แผนการจัดการความรู แผนที่ 2 “การจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น” 
  ความรูดานกฎหมายในการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  พระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและท่ีดิน พ.ศ. 2475 
  พระราชบัญญัติภาษีบํารุงทองท่ี พ.ศ. 2508 
  พระราชบัญญัติภาษีปาย พ.ศ. 2510 
          คูมือการจัดเก็บรายไดขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 
 



แผนการจัดการความรู แผนที่ 3 “การสงเสริมจิตสํานึกและพฤติกรรมการปฏิบัติ โดยยึดมั่นตามหลักธรรมาภิ
บาล หลักคุณธรรม จริยธรรม” 
  ประกาศเจตนารมณตามนโยบายการปองกันการทุจริต 
  ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานสวนตําบล 
  ธรรมะที่แทจริงก็คือการศึกษาตัวเราเอง 
  ขอบังคับองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
  นโยบายองคกรที่ด ี
  แผนจัดการความรู 
 
แผนการจัดการความรู แผนที่ 4 “การพัฒนาความรูแกพนักงานสวนตําบล” 
  พระราชกฤษฎีกาและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี 
  พระราชบัญญัติกําหนดแผนและข้ันตอนการกระจายอํานาจ พ.ศ. 2542 
  ระเบียบการประชุมสภาแกไขเพิ่มเติม (ฉบับที ่2) 
  ระเบียบวาดวยการรับเงิน การเบิกจายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน 
  ระเบียบวาดวยขอบังคับการประชุมสภา ป พ.ศ. 2547 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ขอบังคับ 

วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหาร 
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   

 
    ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหารนี้ จัดทําขึ้นตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ 
   ๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลดงมะไฟ ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล 

  ๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการ
ทํางานดานตงๆ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

  ๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและบุคคลในทุกระดับ ใหใชอํานาจในขอบเขตสราง
ระบบความรับผิดชอบตอตนเอง ตอผูบังคับบัญชา หรือผูใตบังคับบัญชา ตอองคกร ตอประชาชนและตอสังคม 
ตามลําดับ 

  ๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 
    ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและบุคคล พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ
ควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 
    อาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ จึง
ออกขอบังคับ ไวดังตอไปนี ้
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
    ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมือง
ทองถิ่นฝายบริหารขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ พ.ศ. 2558” 
 
   ขอ ๒ ขอบังคับนี้ ใหใชบังคับตั้งแต วันที่ประกาศใชเปนตนไป 
 



   ขอ ๓ ในขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่น นี้ 
  “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหาร

ขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
   “ขาราชการการเมืองทองถิ่น” หมายถึง ขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหาร (นายก
องคการบริหารสวนตําบล รองนายกองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล) 
รวมทั้ง บุคคลที่ฝายบริหารแตงตั้ง ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล 
พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม *** 
   “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่น
ฝายบริหารองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
 
   ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

สวนที่ ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

 
    ขอ ๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่นมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยจะตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้ 
   ๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   ๒) การจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตยและรับผิดชอบ 
   ๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีประโยชนทับ
ซอน 
    ๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย 
   ๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ 
   ๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
   ๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
   ๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   ๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
 

สวนที่ ๒ 
มาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่น 

 
  ขอ ๖ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 
   ขอ ๗ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติตาม ซึ่ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 



 
   ขอ ๘ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี เคารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 
 
   ขอ ๙ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม 
ทั้งโดยสวนตัวและโดยหนาที่รับผิดชอบตอสาธารณชน ทั้งตองวางตนใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
 
   ขอ ๑0 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเคารพสิทธิ เสรีภาพสวนบุคคลของผูอื่นโดยไมแสดง
กิริยา หรือใชวาจาอันไมสุภาพ อาฆาตมาดราย หรือใสราย หรือเสียดสีบุคคล 
 
   ขอ ๑๑ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองมีอุดมการณในการทํางานเพื่อประเทศชาติและตอง
ถือเอาผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสิ่งสูงสุด 
 
   ขอ ๑๒ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรับใชประชาชนอยางเต็มความสามารถดวยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและปราศจากอคติ 
 
   ขอ ๑๓ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปน
พลเมืองที่ดี รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่รับผิดชอบ 
 
   ขอ ๑๔ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมช หรือยินยอมใหผูอื่นใชสถานะ หรือตําแหนงการ
เปนขาราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเอง หรือผูอื่น ไมวา
จะเปนประโยชนในทางทรัพยสิน หรือไมก็ตาม 
 
   ขอ ๑๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมใชสถานะ หรือตําแหนงการเปนขาราชการ
การเมืองเขาไปกาวกาย หรือแทรกแชงการบรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ขาราชการซึ่งมีตําแหนง หรือเงินเตือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง นักงาน หรือลูกจางของหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือใหบุคคลดังกลาว
พนจากตําแหนง ทั้งนี้เวนแตเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 
 
   ขอ ๑๖ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมยินยอมใหคูสมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัว 
หรือผูใกลชิดกาวกาย หรือแทรกแชงการปฏิบัติหนาที่ของตน หรือของผูอื่น และตองไมยินยอมใหผูอื่นใช
อํานาจหนาที่ของตนโดยมิชอบ 
 
   ขอ ๑๗ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองระมัระวังมีใหการปกครองวิชาชีพ อาชีพ หรือการงาน
อื่นใดของคูสมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเปนการกระทบกระเทือนตอความ
เชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน 
 
   ขอ ๑๘ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรักษาความลับของทางราชการ เวนแตเปนการปฏิบัติ
ตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 



 
 
   ขอ ๑๙ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองยืดมั่นในกฎหมาย และคํานึงถึงระบบคุณธรรมในการ
แตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงตางๆ 
 
   ขอ ๒๐ ขาราชการการเมืองทองถิ่นเมื่อพนจากตําแหนงแลว ตองไมนําขอมูลขาวสาร อันเปน
ความลับของทางราชการซึ่งตนไดมาในระหวางอยูในตําแหนงไปใชเพื่อเกิดประโยชนแกองคกรเอกชน ทั้งนี้ 
ภายในกําหนดระยะเวลาสองป นับจากวันที่พนจากตําแหนง 
 
   ขอ ๒๑ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเปดเผยขอมูลการทุจริต การใชอํานาจในทางที่ผิด 
การฉอฉล หลอกลวง หรือกระทําการอื่นใดท่ีทําใหราชการเสียหายตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
 
   ขอ ๒๒ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมเรียกรองของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใด
จากบุคคลอื่น เพื่อประโยชนตางๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน และจะตองดูแลใหคูสมรส ญาติ
สนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเชนเดียวกันดวย 
 
   ขอ ๒๓ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองปฏิบัติตอองคกรธุรกิจที่ติดตอทําธุรกิจกับหนวยงาน
ของรัฐ ตามระเบียบ และข้ันตอนอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ 
 
   ขอ ๒๔ ขาราชการการเมืองทองถิ่นพืงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอยางสม่ําเสมอ เอาใจใส
ทุกขสุข และรับฟงเรื่องราวรองทุกขของประชาชน และรีบหาทางชวยเหลืออยางเรงดวนอยางเทาเทียมกัน โดย
ไมเลือกปฏิบัติ 
 
   ขอ ๒๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมใช หรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการเพื่อให
เกิดความเขาใจผิด หรือเพ่ือผลประโยชนสําหรับตนเองและผูอ่ืน 
 
   ขอ ๒๖ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรักษาทรัพยสินของทางราชการและใชทรัพยสินของ
ทางราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้นๆ เทานั้น 
 
   ขอ ๒๗ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอ
เกียรติภูมิของชาติ 
 
   ขอ ๒๘ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมคบหา หรือใหการสนับสนุนแกผูประพฤติผิด
กฎหมาย หรือผูที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เชน ผูเปดบอนการพนัน หรือผูที่ชองเกี่ยวกับยาเสพติด อัน
อาจกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน 
 
   ขอ ๒๙ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองแสดงความรับผิดชอบตามควรแกกรณีเมื่อปฏิบัติ
หนาที่บกพรอง หรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดรายแรง 
 



หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

สวนที่ ๑ 
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 
   ขอ ๓๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่กํากับดูแลการใหมีการปฏิบัติตาม
ประมวลผลจริยธรรมนี้อยางทั่งถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี ้
   ๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการการเมืองทองถิ่นที่เปนแบบอยางที่
ดีและติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 
   ๒) ใหความชวยเหลือ ดูแลและคุมครองขาราชการการเมืองทองถิ่นซึ่งปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลง หรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม 
   ๓) การดําเนินการตอขาราชการการเมืองทองถิ่นที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอสิทธิหนาที่ของผูนั้นจะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแลว 
   ๔) ดําเนินการอืน่ตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ 
 
   ขอ ๓๑ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการ
การเมืองทองถิ่นฝายสภาองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟขึ้น เพื่อควบคุม กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้ ประกอบดวย 
   ๑) นายกองคการบริหารสวนตําบล เปน ประธานคณะกรรมการจริยธรรม 
   ๒) ตัวแทนฝายบริหารที่นายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้ง จํานวน ๑ คน เปน 
คณะกรรมการ 
   ๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๓ คน ที่ผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ เปนผูเลือก เปน คณะกรรมการ 
   ๔) หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปน เลขานุการคณะกรรมการ  
   ทั้งนี้ หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลดังกลาว ตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัย
มากอน หากเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล พิจารณาแตงตั้งพนักงานสวน
ตําบลจากตําแหนงในฝายบริหารที่เหมาะสม 
 
   ขอ ๓๒ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
   ๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ ในองคการ
บริหารสวนตําบล 
   ๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคการบริหารสวนตําบล โดยอาจมี
ผูรองขอ หรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได 
   ๓) ขอความรวมมือใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ 
หรือหางหุนสวนบริษัทชี้แจงขอเท็จจริงสงเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของสงผูแทน หรือบุคคลในสังกัดมาขี้แจง 
หรือใหถอยคําเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
  ๔) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคํา หรือใหสง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 



  ๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ 
  ๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญ หรือ
มีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ๗) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดินมอบหมาย 
    การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช
บังคับโดยอนุโลม 
 

สวนที่ ๒ 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

  ขอ ๓๓ กรณีมีการรองเรียน หรือปรากฏเหตุวามีการปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมใหนายก
องคการบริหารสวนตําบล สงเรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรม เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการโดยจะตอง
ไตสวนขอเท็จจริง สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ และใหมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว และให
คณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยให นายกองคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวล
จริยธรรม 
    กรณีมีการรองเรียน หรือปรากฎเหตุวา นายกองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรม ใหคณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยูเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ และใหเลือกกันเอง เปน ประธาน
คณะกรรมการ โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริง สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ และให
มีคําวินิจฉัยโดยเร็วและใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ มีคําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม 
 
  ขอ ๓๔ หากการดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนตามขอ ๓๓ แลว ไมปรากฎขอเท็จจริง
วามีการฝาฝนประมวลจริยธรรมใหสั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฎขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมให
สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๓๗ 
 
  ขอ ๓๕ การดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตาม
สวนที่ ๒ นี้ ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยและการ
ดําเนินการทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มาบังคับใชโดยอนุโลม 
 
  ขอ ๓๖ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมใหถือเปนที่สุด เวนแต 
  ๑) ปรากฎขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของคําวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
  ๒) กรณีผูถูกลงโทษตามขอ ๓๗ เห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมใหสามารถรองเรียนตอ
ผูตรวจการแผนดินไดภายใน ๓0 วันนับแตวันที่รับทราบคําสั่งการลงโทษ 
 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 

  ขอ ๓๗ การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไข 
หรือดําเนินการที่ถูกตอง หรือตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาในการเขาสูตําแหนง การพนจาก
ตําแหนง หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 



 

  ขอ ๓๘ การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรง หรือไม 
ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของผูฝาฝน ความจงใจ หรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหนง 
ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีตสภาพแวดลอมแหงกรณี 
ผลรายอันเกิดจากการฝาฝนและเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 
 
  ขอ ๓๙ ใหคณะกรรมการจริยธรรม สงผลคําวินิจฉัยใหนายกองคการบริหารสวนตําบล หรือผู
กํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ แลวแตกรณีมีคําสั่งลงโทษ ผูฝาฝน
ประมวลจริยธรรมนี้ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม และเมื่อมีคําสั่งใหลงโทษแลวใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบล หรือผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ แลวแตกรณี แจง
คณะกรรมการจริยธรรม เพื่อรายงานใหผูตรวจการแผนดินทราบตอไป 
 
  ขอ ๔๐ กรณีเกิดปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหผูตรวจการแผนดินเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
  
  ขอ ๔๑ ใหคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรมใหมีความ
เหมาะสม โดยจัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ ๑ ป หรือใหดําเนินการปรับปรุง
แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสมตามคําแนะนําของผูตรวจการแผนดินตอไป 
 
    ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๕ เดือนกุมภาพันธ พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
(นายทรัพยสิน พรหมสาขา ณ สกลนคร) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

 

 

 

 

 



 
ขอบังคับ 

วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภา 
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
   

 
    ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภานี้ จัดทําขึ้นตามเจตนารมณของ
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค เพื่อ 
   ๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาองคการบริหาร
สวนตําบลดงมะไฟ ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล 

  ๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และเปนเครื่องมือการตรวจสอบ
การทํางานดานตงๆ ทั้งในระดับองคกร และระดับบุคคล เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

  ๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและบุคคลในทุกระดับ ใหใชอํานาจในขอบเขตสราง
ระบบความรับผิดชอบตอตนเอง ตอผูบังคับบัญชา หรือผูใตบังคับบัญชา ตอองคกร ตอประชาชนและตอสังคม 
ตามลําดับ 

  ๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 
    ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและบุคคล พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ
ควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
 
    อาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ 
จึงออกขอบังคับ ไวดังตอไปนี ้
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
    ขอ ๑ ขอบังคับนี้ เรียกวา “ขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมือง
ทองถิ่นฝายสภาองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ พ.ศ. 2558” 
 
   ขอ ๒ ขอบังคับนี้ ใหใชบังคับตั้งแต วันที่ประกาศใชเปนตนไป 
 



   ขอ ๓ ในขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่น นี้ 
  “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหาร

ขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
   “ขาราชการการเมืองทองถิ่น” หมายถึง ขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภา (ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เลขานุการประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบล) รวมทั้ง บุคคลที่ฝายสภาแตงตั้ง ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหาร
สวนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และที่แกไขเพ่ิมเติม 
   “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่น
ฝายสภาองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
 
   ขอ ๔ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

สวนที่ ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

 
    ขอ ๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่นมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยจะตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้ 
   ๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   ๒) การจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตยและรับผิดชอบ 
   ๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีประโยชนทับ
ซอน 
    ๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย 
   ๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ 
   ๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
   ๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
   ๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   ๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
 

สวนที่ ๒ 
มาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่น 

 
  ขอ ๖ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 
   ขอ ๗ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติตาม ซึ่ง
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 



 
   ขอ ๘ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี เคารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 
 
   ขอ ๙ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม 
ทั้งโดยสวนตัวและโดยหนาที่รับผิดชอบตอสาธารณชน ทั้งตองวางตนใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
 
   ขอ ๑0 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเคารพสิทธิ เสรีภาพสวนบุคคลของผูอื่นโดยไมแสดง
กิริยา หรือใชวาจาอันไมสุภาพ อาฆาตมาดราย หรือใสราย หรือเสียดสีบุคคล 
 
   ขอ ๑๑ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองมีอุดมการณในการทํางานเพื่อประเทศชาติและตอง
ถือเอาผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสิ่งสูงสุด 
 
   ขอ ๑๒ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรับใชประชาชนอยางเต็มความสามารถดวยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติและปราศจากอคติ 
 
   ขอ ๑๓ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปน
พลเมืองที่ดี รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่รับผิดชอบ 
 
   ขอ ๑๔ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมช หรือยินยอมใหผูอื่นใชสถานะ หรือตําแหนงการ
เปนขาราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเอง หรือผูอื่น ไมวา
จะเปนประโยชนในทางทรัพยสิน หรือไมก็ตาม 
 
   ขอ ๑๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมใชสถานะ หรือตําแหนงการเปนขาราชการ
การเมืองเขาไปกาวกาย หรือแทรกแชงการบรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ขาราชการซึ่งมีตําแหนง หรือเงินเตือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง นักงาน หรือลูกจางของหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือใหบุคคลดังกลาว
พนจากตําแหนง ทั้งนี้เวนแตเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 
 
   ขอ ๑๖ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมยินยอมใหคูสมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัว 
หรือผูใกลชิดกาวกาย หรือแทรกแชงการปฏิบัติหนาที่ของตน หรือของผูอื่น และตองไมยินยอมใหผูอื่นใช
อํานาจหนาที่ของตนโดยมิชอบ 
 
   ขอ ๑๗ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองระมัระวังมีใหการปกครองวิชาชีพ อาชีพ หรือการงาน
อื่นใดของคูสมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเปนการกระทบกระเทือนตอความ
เชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน 
 
   ขอ ๑๘ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรักษาความลับของทางราชการ เวนแตเปนการปฏิบัติ
ตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 



 
 
   ขอ ๑๙ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองยืดมั่นในกฎหมาย และคํานึงถึงระบบคุณธรรมในการ
แตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงตางๆ 
 
   ขอ ๒๐ ขาราชการการเมืองทองถิ่นเมื่อพนจากตําแหนงแลว ตองไมนําขอมูลขาวสาร อันเปน
ความลับของทางราชการซึ่งตนไดมาในระหวางอยูในตําแหนงไปใชเพื่อเกิดประโยชนแกองคกรเอกชน ทั้งนี้ 
ภายในกําหนดระยะเวลาสองป นับจากวันที่พนจากตําแหนง 
 
   ขอ ๒๑ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเปดเผยขอมูลการทุจริต การใชอํานาจในทางที่ผิด 
การฉอฉล หลอกลวง หรือกระทําการอื่นใดท่ีทําใหราชการเสียหายตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
 
   ขอ ๒๒ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมเรียกรองของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใด
จากบุคคลอื่น เพื่อประโยชนตางๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน และจะตองดูแลใหคูสมรส ญาติ
สนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเชนเดียวกันดวย 
 
   ขอ ๒๓ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองปฏิบัติตอองคกรธุรกิจที่ติดตอทําธุรกิจกับหนวยงาน
ของรัฐ ตามระเบียบ และข้ันตอนอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ 
 
   ขอ ๒๔ ขาราชการการเมืองทองถิ่นพืงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอยางสม่ําเสมอ เอาใจใส
ทุกขสุข และรับฟงเรื่องราวรองทุกขของประชาชน และรีบหาทางชวยเหลืออยางเรงดวนอยางเทาเทียมกัน โดย
ไมเลือกปฏิบัติ 
 
   ขอ ๒๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมใช หรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการเพื่อให
เกิดความเขาใจผิด หรือเพ่ือผลประโยชนสําหรับตนเองและผูอ่ืน 
 
   ขอ ๒๖ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรักษาทรัพยสินของทางราชการและใชทรัพยสินของ
ทางราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้นๆ เทานั้น 
 
   ขอ ๒๗ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอ
เกียรติภูมิของชาติ 
 
   ขอ ๒๘ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมคบหา หรือใหการสนับสนุนแกผูประพฤติผิด
กฎหมาย หรือผูที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เชน ผูเปดบอนการพนัน หรือผูที่ชองเกี่ยวกับยาเสพติด อัน
อาจกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน 
 
   ขอ ๒๙ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองแสดงความรับผิดชอบตามควรแกกรณีเมื่อปฏิบัติ
หนาที่บกพรอง หรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดรายแรง 
 



หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

สวนที่ ๑ 
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 
   ขอ ๓๐ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่กํากับดูแลการใหมีการปฏิบัติตาม
ประมวลผลจริยธรรมนี้อยางทั่งถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี ้
   ๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการการเมืองทองถิ่นที่เปนแบบอยางที่
ดีและติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 
   ๒) ใหความชวยเหลือ ดูแลและคุมครองขาราชการการเมืองทองถิ่นซึ่งปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลง หรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม 
   ๓) การดําเนินการตอขาราชการการเมืองทองถิ่นที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอสิทธิหนาที่ของผูนั้นจะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแลว 
   ๔) ดําเนินการอืน่ตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ 
 
   ขอ ๓๑ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของ
ขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟขึ้น เพื่อควบคุม กํากับใหมีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้ ประกอบดวย 
   ๑) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เปน ประธานคณะกรรมการจริยธรรม 
   ๒) สมาชิกสภาทีส่ภาองคการบริหารสวนตําบลคัดเลือก จํานวน ๑ คน เปน คณะกรรมการ 
   ๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๖ คน ที่ผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ เปนผูเลือก เปน คณะกรรมการ 
   ๔) หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปน เลขานุการคณะกรรมการ  
   ทั้งนี้ หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลดังกลาว ตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัย
มากอน หากเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล พิจารณาแตงตั้งพนักงาน
สวนตําบล จากตําแหนงในสังกัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ทีม่ีความเหมาะสม 
 
   ขอ ๓๒ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
   ๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ ในองคการ
บริหารสวนตําบล 
   ๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคการบริหารสวนตําบล โดยอาจมี
ผูรองขอ หรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได 
   ๓) ขอความรวมมือใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ 
หรือหางหุนสวนบริษัทชี้แจงขอเท็จจริงสงเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของสงผูแทน หรือบุคคลในสังกัดมาขี้แจง 
หรือใหถอยคําเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
  ๔) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคํา หรือใหสง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
  ๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ 



  ๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญ หรือ
มีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
  ๗) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดินมอบหมาย 
    การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช
บังคับโดยอนุโลม 
 

สวนที่ ๒ 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

  ขอ ๓๓ กรณีมีการรองเรียน หรือปรากฏเหตุวามีการปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมให
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สงเรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรม เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ
โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริง สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ และใหมีคําวินิจฉัย
โดยเร็ว และใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยให ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่ง
ลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม 
    กรณีมีการรองเรียน หรือปรากฎเหตุวา ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติฝาฝน
ประมวลจริยธรรม ใหคณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยูเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ และใหเลือกกันเอง เปน 
ประธานคณะกรรมการ โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริง สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ 
และใหมีคําวินิจฉัยโดยเร็วและใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ มีคําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม 
 
  ขอ ๓๔ หากการดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนตามขอ ๓๓ แลว ไมปรากฎขอเท็จจริง
วามีการฝาฝนประมวลจริยธรรมใหสั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฎขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมให
สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๓๗ 
 
  ขอ ๓๕ การดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตาม
สวนที่ ๒ นี้ ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยและการ
ดําเนินการทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มาบังคับใชโดยอนุโลม 
 
  ขอ ๓๖ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมใหถือเปนที่สุด เวนแต 
  ๑) ปรากฎขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของคําวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
  ๒) กรณีผูถูกลงโทษตามขอ ๓๗ เห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมใหสามารถรองเรียนตอ
ผูตรวจการแผนดินไดภายใน ๓0 วันนับแตวันที่รับทราบคําสั่งการลงโทษ 
 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 

  ขอ ๓๗ การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไข 
หรือดําเนินการที่ถูกตอง หรือตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาในการเขาสูตําแหนง การพนจาก
ตําแหนง หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 
 



  ขอ ๓๘ การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรง หรือไม 
ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของผูฝาฝน ความจงใจ หรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหนง 
ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีตสภาพแวดลอมแหงกรณี 
ผลรายอันเกิดจากการฝาฝนและเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 
 
  ขอ ๓๙ ใหคณะกรรมการจริยธรรม สงผลคําวินิจฉัยใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล 
หรือผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ แลวแตกรณีมีคําสั่งลงโทษ ผูฝาฝน
ประมวลจริยธรรมนี้ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม และเมื่อมีคําสั่งใหลงโทษแลวใหประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบล หรือผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ แลวแต
กรณี แจงคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อรายงานใหผูตรวจการแผนดินทราบตอไป 
 
  ขอ ๔๐ กรณีเกิดปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหผูตรวจการแผนดินเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
  
  ขอ ๔๑ ใหคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรมใหมีความ
เหมาะสม โดยจัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ ๑ ป หรือใหดําเนินการปรับปรุง
แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสมตามคําแนะนําของผูตรวจการแผนดินตอไป 
 
    ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๒ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ 
 

 
(นายพิทักษ พิมพภูคํา) 

ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล 

ขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ อําเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร  
พ.ศ. ๒๕๖๔ 

   
 

 ประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนตําบลนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของราชการที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน ที่
ชัดเจนและเปนสากล 

๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล และเปน
เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

๓. ทําใหเกดิรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความหนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ และ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
  ๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและพนักงานสวนตําบลในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจ
ในขอบเขตขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของพนักงานสวนตําบลตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา 
ตอประชาชน และตอสังคมตามลําดับ 

๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง 
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและพนักงานสวนตําบลทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 
ขอ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้ 

 “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวน
ตําบลดงมะไฟ 
 “พนักงานสวนตําบล” หมายถึง พนักงานสวนตําบลสวนทองถิ่น พนักงานสวนตําบลสวนทองถิ่นสามัญ 
พนักงานสวนตําบลครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบพนักงานสวน
ตําบลสวนทองถิ่น รวมถึงพนักงานจาง และลูกจาง ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

“คณะกรรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําองคการบริหารสวนตําบลดง
มะไฟ 

ขอ ๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 



-๒- 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

สวนที ่๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

สําหรับพนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 
 
ขอ ๓ พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟทุกคน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไป

ตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑๐ ประการดังนี้ 

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) การมีจิตสํานึกที่ด ีซื่อสัตย และรับผิดชอบ 
(๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตัวและไมมีผลประโยชนทับซอน 
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
(๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
(๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดีรวมกันพัฒนาชุมชนให
นาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

  
 สวนที ่๒ 

จรรยาวิชาชีพขององคกร 
 

ขอ ๔ พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย 

  ขอ ๕ พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไว
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

ขอ ๖ พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปน
พลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

ขอ ๗ พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ตองไมประพฤติตนอันกอใหเกิด
ความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่ 

ขอ ๘ พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลัง
ความสามารถ ดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหนาที่ท่ีไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 

ขอ ๙ พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 

 



-๓- 

ขอ ๑๐ พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ 
เรียบรอย มีอัธยาศัย 

ขอ ๑๑ ขาราชาการขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ตองรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติ
หนาที่ การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยพนักงานสวนตําบล/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่
และไดรับอนุญาต จากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามกฎหมายกําหนดเทานั้น 

ขอ ๑๒ พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ตองการรักษา และเสริมสรางความ
สามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ  

ขอ ๑๓ พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ตองไมใชสถานะ หรือตําแหนงไป
แสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเอง หรือผูอื่นไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสิน หรือไมก็ตาม
ตลอดจนไมรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อประโยชน
ตางๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรือการใหตามประเพณี 

ขอ ๑๔ พนักงานสวนตําบลขององคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ตองประพฤติตนใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของ
เพื่อนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน 

 

สวนที่ ๓ 
จรรยาวิชาชีพ 

 

ขอ ๑๕ พนักงานสวนตําบลองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ ผูประกอบวิชาชีพอื่น อาทิ แพทย 
พยาบาล วิศวกร ครู ฯลฯ ตองมีจรรยาบรรณในทางวิชาชีพนั้น ๆ และสามารถนําจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ดังกลาวมาใชบังคับเพ่ิมเติมสําหรับบุคลากรที่เปนผูประกอบวิชาชีพขางตนแลวแตรายกรณีไป 

 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

สวนที ่๑ 
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

ขอ ๑๖ ใหสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ มีหนาที่ควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี ้
    (๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชที่เปนแบบอยางที่ดีและติดตาม 
สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 

(๒) สืบสวนแสวงหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้  โดยอาจมีผูรองขอ หรืออาจ
ดําเนินการตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่
เห็นเองก็ได 
    (๓) ใหความชวยเหลือและดูแลพนักงานสวนตําบลซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยาง
ตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลง หรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีที่เห็นวานายกองคการบริหารสวน
ตําบลดงมะไฟ หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอพนักงานสวนตําบลผูนั้นตามควร อาจยื่น
เรื่องโดยไมตองผานนายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผูตรวจการ
แผนดินก็ได 
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(๔) คุมครองพนักงานสวนตําบลซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิใหถูก
กลั่นแกลง หรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม การดําเนินการตอพนักงานสวนตําบลที่อยูระหวางถูกกลาวหาวา
ไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริง หรือวินัย หรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของพนักงานสวนตําบลผูนั้นจะกระทํามิได เวนแตจะ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 

(๕) ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๖) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรม 

หรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี ้โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด 
(๗) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร 

ขอ ๑๗ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม 
กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบดวย 
(๒) ปลัด หรือรองปลัดที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 

    (๒) กรรมการจากพนักงานสวนตําบลซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือ
สองคน 
     (๓) กรรมการซึ่งเปนพนักงานสวนตําบลที่ไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในองคการ
บริหารสวนตําบลดงมะไฟ ที่ไดรับเลือกตั้งจากพนักงานสวนตําบลพนักงานจางและลูกจางขององคการบริหาร
สวนตําบลแหลมนั้น จํานวนสองคน 
     (๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) - (๓) รวมกันเสนอชื่อและคัดเลือก
ใหเหลือสองคน ใหหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม 
และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม กรรมการจริยธรรมตองไมเคย
ถูกลงโทษทางวินัยมากอน 

ขอ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที ่ดังนี้ 
(๒) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค

ปกครองสวนทองถิ่น 
(๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในกรณ ี

ที่มีขอสงสัย หรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรม หรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ การลงโทษ
ผูฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 

(๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรม หรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหนาที่
ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท ชี้ขอเท็จจริง 
สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทน หรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจง หรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่
สอบสวน 

(๔) เรียกผูกลาวหา หรือพนักงานสวนตําบลของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคํา หรือให
สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลัน ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด 
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(๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญ 
หรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 (๗) คุมครองพนักงานสวนตําบลซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิให
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอราชการผูนั้น 

(๘) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามทีผู่ตรวจการแผนดินมอบหมาย  
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช

บังคับ 
 

สวนที ่๒ 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 
ขอ ๑๙ กรณีมีการรองเรียน หรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม ให

นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 
 ขอ ๒๐ การดําเนินการตามขอ ๑๙ ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจํานวนไม
นอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ขอ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรง หรือไม 
ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจ หรือเจตนา มูลเหตุจูงใจความสําคัญและระดับตําแหนง 
ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอมแหงกรณ ี
ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 

ขอ ๒๒ หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ ๒๐ แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝนประมวล
จริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัยใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ สั่งลงโทษ
ผูฝาฝนตามขอ ๒๕ แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย 

 ขอ ๒๓ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนขอ ๑๙ ขอ ๒๐ และขอ ๒๒ ให
นําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทาง
วินัย ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาบังคับใชโดยอนุโลม 

 ขอ ๒๔ การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๒ ใหดําเนินตามนั้นเวนแตจะปรากฏ
ขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลง 

 
หมวด ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 
 

ขอ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัย หรือ
ความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไข หรือดําเนินการที่ถูกตอง หรือตักเตือน 
หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 

ขอ ๒๖ เมื่อมีการดําเนินสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๒ แลว ใหองคการ
บริหารสวนตําบลดงมะไฟ ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 
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ขอ ๒๗ ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๕ สามารถรองทุกข หรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมขององคการ
บริหารสวนตําบลดงมะไฟ ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ 

ผูถูกลงโทษตามขอ ๑๘ (๒) สามารถรองทุกข หรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ 

ขอ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเปนที่สุดแลว ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ ๒๙ จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พรอมดําเนินการปรับปรุงแกไข
ประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี) และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด 
คณะกรรมการพนักงานสวนตําบลสวนทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และ
ผูตรวจการแผนดินทราบตอไป 
 
    ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
      ประกาศ ณ วันที่ ๙ เดือนตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 

 
(นายไพโรจน คุณาวิภาตตระกูล) 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติหนาที่ 
นายกองคการบริหารสวนตําบลดงมะไฟ 

 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 


