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จรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม 
ขอ ๑๓ ขาราชการพลเรือน พึงใหบริการประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถ

ดวยความเปนธรรม เอื้อเฟอ มีน้ําใจ และใชกิริยาวาจาท่ีสุภาพออนโยน เม่ือเห็นวา          
เรื่องใดไมสามารถปฏิบัติได หรือไมอยูในอํานาจหนาท่ีของตนจะตองปฏิบัติ ควรชี้แจง
เหตุผลหรือแนะนําใหติดตอยังหนวยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบวามีอํานาจหนาท่ี
เกี่ยวของกับเรื่องนั้น ๆ ตอไป 

ขอ ๑๔ ขาราชการพลเรือนพึงประพฤติตนใหเปนท่ีเชื่อถือของบุคคลท่ัวไป 
ขอ ๑๕ ขาราชการพลเรือนพึงละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใด

ซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัยท่ีวิญูชนจะใหกันโดยเสนหาจากผูมาติดตอราชการ หรือผูซึ่ง
อาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการนั้น หากไดรับไวแลวและทราบ
ภายหลังวาทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดท่ีรับไวมีมูลคาเกินปกติวิสัยก็ใหรายงาน
ผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพ่ือดําเนินการตามสมควรแกกรณี 
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ขอ ๖ ขาราชการพลเรือนพึงประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลาและใชเวลา
ราชการใหเปนประโยชนตอทางราชการอยางเต็มท่ี 

ขอ ๗ ขาราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการ
อยางประหยัดคุมคา โดยระมัดระวังมิใหเสียหาย หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึง
ปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง 

 
จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน 
ขอ ๘ ขาราชการพลเรือนพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการให

ความรวมมือชวยเหลือกลุมงานของตนท้ังในดานการใหความคิดเห็นการชวยทํางาน 
และการแกปญหารวมกันรวมท้ังการเสนอแนะในสิ่งท่ีเห็นวาจะมีประโยชนตอการ
พัฒนางานในความรับผิดชอบดวย 

ขอ ๙ ขาราชการพลเรือนซึ่งเปนผูบังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใสผูอยูใต
บังคับบัญชาท้ังในดานการปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟงความ
คิดเห็นของ ผูอยูใตบังคับบัญชาตลอดจนปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและ
เหตุผล ท่ีถูกตองตามทํานองคลองธรรม 

ขอ ๑๐ ขาราชการพลเรือนพึงชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางท่ีชอบ รวมท้ัง
สงเสริมสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีรวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติ
หนาท่ีเพ่ือประโยชนสวนรวม 

ขอ ๑๑ ขาราชการพลเรือนพึงปฏิบัติตอผูรวมงาน ตลอดจนผูท่ีเกี่ยวของ
ดวยความสุภาพ มีน้ําใจ และมนุษยสัมพันธอันดี 

ขอ ๑๒ ขาราชการพลเรือนพึงละเวนจากการนําผลงานของผูอื่นมาเปน
ของตน 
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๔. การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการตามวัตถุประสงคของกฎหมาย แตใช
วิธีการท่ีผิดกฎหมาย (Misfeasance) 

๕. การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการท่ีอาจจะไมผิดกฎหมาย         แตผิด
จรรยาบรรณวิชาชีพหรือเปนท่ีรูจักกันในอีกนัยหนึ่งวา Conflict of interest /Gray area 

๙. ขอบังคับ ก.พ. วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๗ 
จรรยาบรรณตอตนเอง 
ขอ ๑ ขาราชการพลเรือนพึงเปนผูมีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให

เหมาะสมกับการเปนขาราชการ 
ขอ ๒ ขาราชการพลเรือนพึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาท่ีราชการดวย

ความซื่อสัตยและไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ในกรณีท่ีวิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพ
กําหนดไวก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นดวย 

ขอ ๓  ขาราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติท่ีดี และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรม
และจริยธรรมรวมท้ังเพ่ิมพูนความรู ความสามารถและทักษะในการทํางานเพ่ือให
ปฏิบัติหนาท่ีราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

 

จรรยาบรรณตอหนวยงาน 
ขอ ๔ ขาราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความสุจริตเสมอภาค

และปราศจากอคติ 
ขอ ๕ ขาราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางเต็มกําลังความสามารถ

รอบคอบ รวดเร็วขยันหม่ันเพียร ถูกตองสมเหตุผล โดยคํานึงถึงประโยชนของทาง
ราชการและประชาชนเปนสําคัญ 

 

 
 
 
 

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ 
ขององคการบริหารสวนตําบลหัวไทร อําเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พุทธศักราช ๒๕๕๒ 
************************ 

 

ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทํา ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญ           
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

๑.  เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ       ท่ีสรางความโปรงใส           
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 

๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกร
และระดับบุคคล และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตาง ๆ ขององคการ
บริหารสวนตําบลหัวไทร เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือเกิดความ
ม่ันใจแกผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยให          
ฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง 
ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชน และตอสังคม ตามลําดับ 
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๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนท่ี
อาจเกิดข้ึน รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

ท้ังนี ้รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคนพึงยึดถือ
เปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่น ๆ อยางท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

ขอ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี ้
 “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการ ของ

องคการบริหารสวนตําบลหัวไทร 
   “ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการสวนทองถิ่น ขาราชการสวนทองถิ่น
สามัญ ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น รวมถึงพนักงานจาง และลูกจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น 
    “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจํา
องคการบริหารสวนตําบลหัวไทร  
  ขอ ๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหัวไทร รักษาการตามประมวล
จริยธรรมนี้ 
 
 
 
 

-  เนนการทํางานโดยยึดผลลัพธเปนหลัก มีการวัดผลลัพธและ
คาใชจาย 

(๕) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง 
-  ทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนด เกิดผลดีแกหนวยงานและ

สวนรวม 
-  ใชทรัพยากรของทางราชการใหคุมคาเสมือนหนึ่งการใชทรัพยากร

ของตนเอง 
-  เนนการทํางานโดยยึดผลลัพธเปนหลัก มีการวัดผลลัพธและ

คาใชจาย 

๗. หลักธรรมหรือคําสอนตามศาสนาหรือความเช่ือท่ีมุงใหคนประพฤติตน
เปนคนดี 

๘. พฤติกรรมท่ีพึงประสงคสําหรับการกระทําผิดและไมผิดกฎหมาย 
พฤติกรรมการใชอํานาจหนาท่ีในทางมิชอบหรือผิดทํานองคลองธรรม

ตามทรรศนะของนักวิชาการ เชน 
๑. การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไมไดกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามท่ีกฎหมายระบุไว 

(Nonfeasance) 
๒. การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐกระทํานอยกวาสิ่งท่ีกฎหมายระบุไว       หรือ

กระทําการท่ีกอใหเกิดความบกพรอง สูญเสีย หรือเสียหายแกทางราชการ 
(Malfeasance) 

๓. การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการในสิ่งท่ีทําเกินขอบเขตอํานาจหนาท่ี
กฎหมายระบุไว (Overfeasance) 
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๖. คานิยมสรางสรรคของเจาหนาท่ีของรัฐหรือจรรยาขาราชการตาม พ.ร.บ.
ระเบียบขาราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  คือ คานิยมท่ีพึงประสงคสําหรับการยึดถือ
ปฏิบัติในการทํางานของเจาหนาท่ีของรัฐในปจจุบัน ๕ ประการ ไดแก 

(๑)  กลายืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง หมายถึง 
-  ยึดม่ันในความถูกตอง ความชอบธรรม 
-  เสียสละ 
-  ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ 
-  ไมโอนออนตามอิทธิพลใด 

(๒)  ซื่อสัตยและมีความรับผิดชอบ หมายถึง 
-  ปฏิบัติหนาท่ีอยางตรงไปตรงมา 
-  แยกเรื่องสวนตัวออกจากหนาท่ีการงาน 
-  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี ตอประชาชน ตอการปฏิบัติงาน                   

ตอองคกร และตอการพัฒนาปรับปรุงระบบราชการ 
(๓) โปรงใส ตรวจสอบได หมายถึง 

-  ปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส 
-  ใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองได 
-  เปดเผยขอมูลขาวสารภายใตกรอบของกฎหมาย 

(๔)  ไมเลือกปฏิบัติ หมายถึง 
-  บริการประชาชนดวยความเสมอภาค เนนความสะดวก รวดเร็ว 

ประหยัด และถูกตอง 
- ใชทรัพยากรของทางราชการใหคุมคาเสมือนหนึ่งการใชทรัพยากร

ของตนเอง 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

สวนท่ี ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

สําหรับขาราชการ ขององคการบริหารสวนตําบลหัวไทร 
  ขอ ๓  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหัวไทรทุกคน มีหนาท่ีดําเนินการ
ใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทาง  การเมือง อํานวย
ความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะตองยึดม่ันใน
คานิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้ 

(๑) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 

(๒) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ 
(๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน 

และไมมีผลประโยชนทับซอน 
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และ           

ไมเลือกปฏิบัติ 
(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และ

ไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
(๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส 

และตรวจสอบได 
(๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
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(๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปน
พลเมืองท่ีดีรวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมให
สอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

 

สวนท่ี ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององคกร 

ขอ ๔ ขาราชการ ขององคการบริหารสวนตําบลหัวไทร ตองจงรักภักดีตอชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย 

ขอ ๕ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหัวไทร ตองเปนแบบอยางท่ีดี         
ในการรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

ขอ ๖ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหัวไทร ตองเปนแบบอยาง ท่ีดี ใน
การเปนพลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

ขอ ๗ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหัวไทร ตองไมประพฤติตนอันอาจ
กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี 

ขอ ๘ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหัวไทร ตองปฏิบัติหนาท่ีอยาง
เต็มกําลังความสามารถดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถให
บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 
  ขอ ๙ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหัวไทร ตองมุงแกปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดี
ระหวางหนวยงานและประชาชน 
  ขอ ๑๐ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหัวไทร ตองปฏิบัติหนาท่ีดวย
ความสภุาพ เรียบรอยมีอัธยาศัย 

(๘) สงเสริม / สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนด
นโยบาย การตัดสินใจการเมือง รวมท้ังการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 

 ๔. วิสัยทัศนของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ไดแก 
(๑) เปนระบบท่ีสรางประโยชนใหประชาชนและประเทศชาติ 
(๒) เปนท่ีเชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
(๓) เปนระบบท่ีมีความรับผิดชอบและเปนท่ีพ่ึงของประชาชน 
(๔) เปนระบบท่ีเขมแข็ง ทนทานตออุปสรรค กลาหาญตอสูเพ่ือคุณธรรม 

มีเกียรติภูมิและมีศักด์ิศรี 
(๕) เปนระบบท่ีทันสมัย ทันโลก ทันการณ 
(๖) เปนระบบท่ีมีวัฒนธรรมท่ีมุงความเปนเลิศของงาน 

 ๕. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 
พ.ศ. ๒๕๔๖  ไดแก 

(๑) เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
(๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
(๔) ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
(๖) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวก       และไดรับการตอบสนอง    

ความตองการ 
(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ 
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ปจจัยที่ควรคํานึงถึงและนํามาประกอบการพิจารณา 
จัดทําประมวลจริยธรรมของขาราชการ 

-------------------------------- 
  ๑. พระบรมราโชวาทแกขาราชการพลเรือน ต้ังแตป พ.ศ. ๒๕๒๔–๒๕๔๒  คือ 
  (๑) คุณธรรม ไดแก สุจริต เท่ียงตรง เสียสละ อดทน ฝกตนมีระเบียบ 
  (๒) หลักการทํางาน ไดแก เพียบพรอมความรูกุศโลบาย ขยายสัมพันธ
ประสาน 

(๓) คุณคา ไดแก รับผิดชอบ ทําหนาท่ีเพ่ือหนาท่ีใหสําเร็จทันการณ 
ปฏิบัติงานยึดม่ันในผลประโยชนของแผนดินและความถูกตอง เปนธรรม 
 ๒. ทศพิธราชธรรม คือ การใหรักษาความประพฤติใหสงบเรียบรอย เสียสละ 
ซื่อตรง ออนโยนความเพียร ไมโกรธ ไมเบียดเบียนผูอื่น อดทน การปฏิบัติไมใหผิดจาก
ท่ีถูกท่ีควร 
 ๓. ปรัชญาในการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ 
ไดแก 

(๑) การใชอํานาจรัฐตองคํานึงถึงศักด์ิศรีความเปนมนุษย     สิทธิ    และ
เสรีภาพ 

(๒) บุคคลเสมอกันในกฎหมาย 
(๓) การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลจะกระทํามิได 
(๔) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
(๕) บุคคลมีสิทธิไดรับทราบขอมูลของหนวยราชการ 
(๖) บุคคลมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาท่ี 
(๗) ทํางานตามกฎหมายเพ่ือรักษาผลประโยชนสวนรวม 

ขอ ๑๑ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหัวไทร ตองรักษาความลับ  
ท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ีการเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะ
กระทําไดตอเม่ือมีอํานาจหนาท่ีและไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตาม        
ท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น 
  ขอ ๑๒ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหัวไทร ตองรักษา และ
เสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกันในทางท่ีชอบ 
  ขอ ๑๓ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหัวไทร ตองไมใชสถานะ
หรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่นไมวาจะเปน
ประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับของขวัญของกํานัล หรือ
ประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของเพ่ือประโยชนตาง ๆ อันอาจเกิด
จากการปฏิบัติหนา ท่ีของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการให                   
ตามประเพณี 
  ขอ ๑๔ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหัวไทร ตองประพฤติตน         
ใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตอง             
ไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของเพ่ือนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอื่น
มาแอบอางเปนผลงานของตน 

สวนท่ี ๓ 
จรรยาวิชาชีพ 

 ขอ ๑๕ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหัวไทร ผูประกอบวิชาชีพ
อื่น อาทิเชน แพทย พยาบาล วิศวกร ครู ฯลฯ ตองมีจรรยาบรรณในทางวิชาชีพนั้น ๆ 
และสามารถนําจรรยาบรรณทางวิชาชีพดังกลาวมาใชบังคับเพ่ิมเติมสําหรับบุคลากรท่ี
เปนผูประกอบวิชาชีพขางตนแลวแตรายกรณีไป 
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หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

สวนท่ี ๑ 
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 ขอ ๑๖ ใหสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหัวไทร มีหนาท่ีควบคุม
กํากับการใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางท่ัวถึงและเครงครัด  โดยมีอํานาจ
หนาท่ีดังนี ้
    (๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการท่ีเปน
แบบอยางท่ีดีและติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสมํ่าเสมอ 
   (๒) สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ เพ่ือ
รายงานผลใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหัวไทร หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา 
ท้ังนี้ โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบล            
หัวไทร หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็ได 
   (๓) ใหความชวยเหลือ   และดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม    
ในกรณีท่ีเห็นวานายกองคการบริหารสวนตําบลหัวไทร หรือคณะกรรมการจริยธรรม          
ไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควรอาจยื่นเรื่องโดยไมตองผานนายกองคการ
บริหารสวนตําบลหัวไทร หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได 
   (๔) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้   อยาง
ตรงไปตรงมามิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม การดําเนินการ       
ตอขาราชการท่ีอยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  อันมี
ผลกระทบตอการแตงต้ัง โยกยาย เลื่อนข้ันเงินเดือนต้ังกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
หรือวินัย หรือกระทบตอสิทธิหนาท่ีของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิไดเวนแตจะไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 

เปนไปตามประมวลจริยธรรมดําเนินการบังคับใหเปนไปตามประมวลจริยธรรมตาม
มาตรา ๒๗๙ วรรคสาม 
  ในกรณีท่ีการฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีลักษณะ
รายแรงหรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวาการดําเนินการของผูรับผิดชอบจะไมเปนไปดวย
ความเปนธรรม ผูตรวจการแผนดินจะไตสวนและเปดเผยผลการไตสวนตอสาธารณะ  
ก็ได 
  มาตรา ๓๐๔ ใหดําเนินการจัดทําประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙                
ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้ 
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รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
 

  มาตรา ๒๗๙ มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํา รงตําแหนงทางการเมือง 
ขาราชการหรือเจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภท ใหเปนไปตามประมวลจริยธรรม                   
ท่ีกําหนดข้ึน 

มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง จะตองมีกลไกและระบบในการ
ดําเนินงานเพ่ือใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังกําหนดข้ันตอนการ
ลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา 

 การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ใหถือวา
เปนการกระทําผิดทางวินัย ในกรณีท่ีผูดํารงตําแหนงทางการเมืองฝาฝนหรือไม            
ปฏิบัติตาม ใหผูตรวจการแผนดินรายงานตอรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาทองถิ่น           
ท่ีเกี่ยวของ แลวแตกรณี และหากเปนการกระทําผิดรายแรงใหสงเรื่องใหคณะกรรมการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริตแหงชาติพิจารณาดําเนินการ โดยใหถือเปนเหตุท่ีจะ 
ถูกถอดถอนจากตําแหนงตามมาตรา ๒๗๐ 
  การพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแตงต้ังบุคคลใด เขาสูตําแหนงท่ีมี            
สวนเกี่ยวของในการใชอํานาจรัฐ รวมท้ังการโยกยาย การเลื่อนตําแหนง การเลื่อน
เงินเดือน และการลงโทษบุคคลนั้น จะตองเปนไปตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึง
พฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาวดวย 
  มาตรา ๒๘๐ เพ่ือประโยชนในการดําเนินการตามหมวดนี้ ใหผูตรวจการ
แผนดินมีอํานาจหนาท่ีเสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวล
จริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่งและสงเสริมใหผูดํารงตําแหนงทางการเมือง 
ขาราชการ และเจาหนาท่ีของรัฐ มีจิตสํานึกในดานจริยธรรม รวมท้ังมีหนาท่ีรายงานการ
กระทําท่ีมีการฝาฝนประมวลจริยธรรมเพ่ือใหผูท่ีรับผิดชอบในการบังคับการให 

  (๕) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
   (๖)  ดําเนินการอื่นตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ี
คณะกรรมการจริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย ท้ังนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระ
ของผูดํารงตําแหนงในสํานักงานปลัด 
   (๗)  ดําเนินการอื่นตามท่ีปลัดองคการบริหารสวนตําบลหัวไทร        
เห็นสมควร 
  ขอ ๑๗ ให นายกองคการบริหารสวนตําบลหัวไทร แตงต้ังคณะกรรมการ
จริยธรรมข้ึนเพ่ือควบคุม กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้คณะกรรมการ
จริยธรรม ประกอบดวย 

(๑) ปลัดหรือรองปลัดท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารเลือก

กันเองใหเหลือสองคน 
(๓) กรรมการ      ซึ่งเปนขาราชการท่ีไมไดดํารงตําแหนงสายงาน

ผูบริหารในองคการบริหารสวนตําบลหัวไทร ท่ีไดรับเลือกต้ังจากขาราชการ            
พนักงานจาง และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลหัวไทรนั้น จํานวนสองคน 
   (๔) กรรมการ     ผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) 
รวมกันเสนอชื่อและคัดเลือกใหเหลือสองคน 
   ให หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลหัวไทร               
เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจแตงต้ังผูชวยเลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรมไดตามความเหมาะสม 

กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน 
  ขอ ๑๘  คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาท่ี ดังนี ้
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  (๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวล
จริยธรรมนี้ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   (๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือ
จรรยา หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ การลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไต
สวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 
    (๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรม    หรือผูท่ีคณะกรรมการจริยธรรม
มอบหมายมีอํานาจหนาท่ี ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่น
ของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวของ         
สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกบัเรื่องท่ีสอบสวน 
   (๔) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือ
ใหถอยคําหรือใหสงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
   (๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหา     อันเกิดจากการใชบังคับประมวล
จริยธรรมนี้ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น เม่ือไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยให
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน ถาคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนท่ีสุด 
  (๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวา
เรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   (๗) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้     อยาง
ตรงไปตรงมามิใหผูบังคับบัญชาใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 
 

 
คานิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรม 

สําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ 
------------------------------------ 

๑. การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. การมีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ 
๓. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และ        

ไมมีผลประโยชนทับซอน 
๔. การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
๕. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือก

ปฏิบัติ 
๖. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน

ขอเท็จจริง 
๗. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ

ตรวจสอบได 
๘. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๙. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
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ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  (๘) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้     หรือตามท่ีผูตรวจการ-
แผนดินมอบหมาย 
   การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมาย วาดวยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองมาใชบังคับ 
 

สวนท่ี ๒ 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

  ขอ ๑๙ กรณีมีการรองเรียน    หรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาท่ีประพฤติปฏิบัติ         
ฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหัวไทรเปนผูรับผิดชอบ
พิจารณาดําเนินการ 
  ขอ ๒๐ การดําเนินการตามขอ ๑๙ ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงต้ัง
คณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
  ขอ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝน
จริยธรรมรายแรงหรือไม ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือ
เจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหนง ตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบของ
ผูฝาฝน อาย ุประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิด
จากการฝาฝน และเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 
 ขอ ๒๒ หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ ๒๐ แลว ไมปรากฏขอเท็จจริง
วามีการฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ สั่งยุติ
เรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวล-จริยธรรม แตไมถึงกับเปน
ความผิดทางวินัย ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ สั่งลงโทษผูฝาฝนตาม
ขอ ๒๕ แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย 
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๑๐ ๑๑ 

 ขอ ๒๓ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตาม         
ขอ ๑๙ ขอ ๒๐ และขอ ๒๒ ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไป
เกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดําเนินการทางวินัย ขององคกรปกครอง           
สวนทองถิ่น มาบังคับใชโดยอนุโลม 
  ขอ ๒๔ การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๒ ใหดําเนินการ
ตามนั้นเวนแตจะปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําใหผลของการสั่งการนั้น
เปลี่ยนแปลงไป 
 

หมวด ๔ 
ข้ันตอนการลงโทษ 

 ขอ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใชเปน
ความผิดทางวินัยหรือความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการ
แกไขหรือดําเนินการท่ีถูกตองหรือตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงต้ัง 
การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนงการเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือการพิจารณาความดี
ความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 
   ขอ ๒๖ เม่ือมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตาม
ขอ ๒๒ แลว ใหองคการบริหารสวนตําบลหัวไทร ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่ง
ดังกลาวโดยไมชักชา 
  ขอ ๒๗ ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๕ สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการ
จริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลหัวไทรภายในสามสิบวันนับแตวันไดทราบ 
การลงโทษ 
 

 ผูถูกลงโทษตามขอ ๑๘ (๒) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ 

ขอ ๒๘ เม่ือผลการพิจารณาเปนท่ีสุดแลว ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดิน
โดยเร็ว 

 
บทเฉพาะกาล 

  ขอ ๒๙ จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้   พรอม
ดําเนินการปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม และแจงให
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น 
ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และผูตรวจการแผนดินทราบ
ตอไป 
  ขอ ๓๐ จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติทางอื่น ๆ     ตามท่ีเห็นสมควรตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ พรอมดําเนินการปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรมใหมีความ
เหมาะสมและแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด คณะกรรมการ
ขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และ
ผูตรวจการแผนดินทราบตอไป 
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