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ประมวลจริยธรรมของขาราชการ 

ขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง   จังหวัดนครราชสีมา 
พ.ศ. 2557 

__________________ 
 

 ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทำตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550  มาตรา 279  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
 1.  เปนเครื่องมือกำกับความประพฤติของขาราชการ ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
 
  2. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ  ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคล  
และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง เพ่ือใหการ
ดำเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
  3.  ทำใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ  เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
 
  4.  ทำใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ  โดยใหฝายบริหารใช
อำนาจในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอ
ประชาชน และตอสังคม ตามลำดับ 
 
  5.  ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดข้ึน 
รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 

ทั้งนี้  รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสำหรับองคกรและขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคบัอ่ืนๆอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี ้

 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 
ขอ 1  ในประมวลจริยธรรมนี้ 

“ ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการขององคการบริหาร
สวนตำบลโคงยาง 
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“ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการสวนทองถ่ิน ขาราชการสวนทองถิ่นสามัญ ขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา  ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น รวมถึง
พนักงานจาง และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจำองคการบริหารสวน
ตำบลโคงยาง 

 
ขอ 2  ใหนายกองคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี ้

 
หมวด 2 

มาตรฐานจริยธรรม 
 

สวนที่ 1 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

สำหรับขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง 
 

ขอ 3  ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลโคงยางทุกคน มีหนาที่ดำเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก 10 ประการ  ดังนี ้

(1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(3) การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ 
(4) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน  ทับ

ซอน 
(5) การยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
(6) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
(7) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
(8) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
(10) การสรางจิตสำนึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดีรวมกันพัฒนา

ชุมชนใหนาอยูคูคณุธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
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สวนที ่2 
จรรยาวิชาชีพขององคกร 

 
ขอ 4 ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง  ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย 
 

ขอ 5 ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

 

ขอ 6 ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี 
เคารพและปฏิบตัิตามกฎหมายอยางเครงครัด 

 

ขอ 7 ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลโคงยาง ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความ
เสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตำแหนงหนาที่ 

 

ขอ 8 ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลโคงยางตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกำลัง
ความสามารถดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสำเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 

 

ขอ 9 ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลโคงยางตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเรว็ และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 

 

ขอ 10 ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลโคงยางตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ เรียบรอย 
มีอัธยาศัย 

 

ขอ 11 ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลโคงยางตองรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่ 
การเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดยขาราชการ /พนักงานจะกระทำไดตอเมื่อมีอำนาจหนาที่และไดรับ
อนุญาตจากผูบังคบับัญชา หรือเปนไปตามที่กฎหมายกำหนดเทานั้น 

 

ขอ 12 ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลโคงยางตองรักษา และเสริมสรางความสามัคคี
ระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 

 

ขอ 13 ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลโคงยางตองไมใชสถานะหรือตำแหนงไปแสวงหา
ประโยชนที่มิควรไดสำหรับตนเองหรือผูอ่ืนไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไม
รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนตางๆ อัน
อาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรม จรรยาหรือการใหตามประเพณี 

 

ขอ 14 ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลโคงยางตองประพฤติตนใหสามารถทำงานรวมกับ
ผูอ่ืนดวยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลที่จำเปนในการปฏิบัติงานของเพ่ือน
รวมงาน และไมนำผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน 
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หมวด 3 
กลไกและระบบบงัคับใชประมวลจริยธรรม 

 

สวนที่ 1 
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

ขอ 15 ใหสำนักงานปลัดมีหนาท่ีควบคุมกำกับการใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยาง
ทั่วถึงและเครงครัด  โดยมีอำนาจหนาที่ดังนี้ 
 (1) ดำเนินการเผยแพร  ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดีและติดตาม
สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ำเสมอ 

(2) สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลใหนายก
องคการบริหารสวนตำบลโคงยางหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจ
ดำเนินการตามที่นายกองคการบริหารสวนตำบลโคงยางหรือ คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ี
เห็นเองก็ได 

(3) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่ งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยาง
ตรงไปตรงมา  มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอำนาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีท่ีเห็นวานายกองคการบริหารสวน
ตำบลโคงยางหรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามสมควร  อาจยื่นเรื่อง
โดยไมตองผานนายกองคการบริหารสวนตำบลโคงยางหรือ คณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผูตรวจการ
แผนดินก็ได 

(4) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่น
แกลงหรือถูกใชอำนาจโดยไมเปนธรรม  การดำเนินการตอขาราชการที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูนั้น จะกระทำมิได เวนแตจะไดรับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 

(5) ทำหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(6) ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรม

หรือปลัดมอบหมาย  ทั้งนี้  โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดำรงตำแหนงในสำนักงานปลัด 
(7) อ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควร 

ขอ 16 ใหนายกองคการบริหารสวนตำบลโคงยางแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม 
กำกับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดวย 
(1) ปลัดหรือรองปลัดที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 
(2) กรรมการจากขาราชการซึ่งดำรงตำแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือสองคน 
(3) กรรมการ  ซึ่งเปนขาราชการที่ไมไดดำรงตำแหนงสายงานผูบริหารในองคการบริหารสวน

ตำบลตันหยงลุโละที่ไดรับเลือกตั้งจากขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางขององคการบริหารสวนตำบลโคง
ยางนั้น  จำนวนสองคน 

(4) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก  ใหกรรมการตาม(1) –(3) รวมกันเสนอชื่อและคัดเลือก
ใหเหลือสองคน 
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ให หั วหน าสำนักงานปลัด เป นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแต งตั้ ง

ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม 
กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน 

ขอ 17 คณะกรรรมการจริยธรรมมอีำนาจหนาที่  ดังนี ้
 (1) ควบคุม กำกับ สงเสริมและใหคำแนะนำในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
(2) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     ใน

กรณีที่มีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ    การ
ลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้  จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว 

(3) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอำนาจหนาที่ 
ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท ชี้แจง
ขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือใหถอยคำเกี่ยวกับ
เรื่องที่สอบสวน 

(4) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคำหรือใหสง
เอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

(5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคำวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลัน  ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายในเกาสิบวัน   นับแต
วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ใหคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปน
ที่สุด 

(6) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสำคัญหรือ
มีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(7) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา  มิให
ผูบังคบับัญชาใชอำนาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 

(8) ดำเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผูตรวจการแผนดินมอบหมาย      
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนำกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช

บังคับ 
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สวนที่ 2 

ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 
ขอ 18 กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม    

ใหนายกองคการบริหารสวนตำบลโคงยางเปนผูรับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ 
ขอ 19 การดำเนินการตามขอ 18  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจำนวน

ไมนอยกวาสามคน  เปนผูดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
ขอ 20 การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม 

ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ ความสำคัญและระดับ
ตำแหนง ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ  และความประพฤติ ในอดีต  
สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจาการฝาฝน และเหตุอื่นอันควรนำมาประกอบการพิจารณา 

ขอ 21 หากการดำเนินการสอบสวนตามขอ 19  แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝนประมวล
จริยธรรม  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามขอ 18 สั่งยุติเรื่อง  แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการ
ฝาฝนประมวลจริยธรรม  แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามขอ18 สั่ง
ลงโทษผูฝาฝนตามขอ 24 แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดำเนินการทางวินัย 

ขอ 22 การดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ  18 ขอ 19  และขอ 21  
ใหนำแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดำเนินการ
ทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ 23 การสั่งการของผูรับผิดชอบดำเนินการตามขอ 21  ใหดำเนินการตามนั้นเวนแตจะปรากฏ
ขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทำใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
 

หมวด 4 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
ขอ 24 การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัยหรือ

ความผิดทางอาญา  ใหดำเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไขหรือดำเนินการที่ถูกตองหรือตักเตือน  
หรือนำไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตำแหนง การพนจากตำแหนง การเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณ ี

ขอ 25 เม่ือมีการดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ 21 แลว           ให
องคการบริหารสวนตำบลโคงยางดำเนินการใหเปนไปตามคำสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 

ขอ 26 ผูถูกลงโทษตามขอ 24  สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมของ
องคการบริหารสวนตำบลโคงยางภายในสามสิบวันนับแตวันไดทราบการลงโทษ 

ผูถูกลงโทษตามขอ 17 (2) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแตวันไดทราบการลงโทษ 

ขอ 27 เม่ือผลการพิจารณาเปนที่สุดแลว  ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 
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บทเฉพาะกาล 

 
ขอ 28 จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พรอมดำเนินการปรับปรุงแกไข

ประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี)  และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และผูตรวจการ
แผนดินทราบตอไป 
     __________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


