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ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
ขององค์การบริหารต าบลนาบัว อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
__________________ 

 
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560  มาตรา 76  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1.  เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลนาบัวเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.  ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4.  ท าให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน 
และต่อสังคม ตามล าดับ 
  5.  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 
หมวด 1 
บททั่วไป 

 
ข้อ 1  ในประมวลจริยธรรมนี้ 

“ ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลนาบัว 

“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึง
พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล
นาบัว 

ข้อ 2  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัวรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
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หมวด 2 
มาตรฐานจริยธรรม 

 
ส่วนที่ 1 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
ส าหรับข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว 

 
ข้อ 3  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัวทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการ  ดังนี้ 

(1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(3) การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
(4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(5) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
(6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(8) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
(10) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนา

ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 

ส่วนที่ 2 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 
ข้อ 4 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัวต้องจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ 
 

ข้อ 5 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัวต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

 

ข้อ 6 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัวต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี 
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 

ข้อ 7 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัวต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อม
เสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
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ข้อ 8 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัวต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ
ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตาม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

 

ข้อ 9 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัวต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

 

ข้อ 10 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัวต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มี
อัธยาศัย 

 

ข้อ 11 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัวต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ 
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ /พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 

 

ข้อ 12 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัวต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง
ผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

 

ข้อ 13 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัวต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับ
ของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรม จรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

 

ข้อ 14 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัวต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน 
และไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
 

หมวด 3 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ส่วนที่ 1 

กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ข้อ 15 ให้ส านักงานปลัดมีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึง
และเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
 (1) ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตาม
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 

(2) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลนาบัวหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัวหรือ คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็ได้ 
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(3) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  
มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัวหรือ
คณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามสมควร  อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัวหรือ คณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 

(4) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้ง
หรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

(5) ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(6) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรม

หรือปลัดมอบหมาย  ทั้งนี้  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด 
(7) อ่ืนๆตามที่เห็นสมควร 
    

ข้อ 16 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัวแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม ก ากับ 
ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย 
(1) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(2) กรรมการจากข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน 
(3) กรรมการ  ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การบริหารส่วน

ต าบลนาบัวที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาบัวนั้น  
จ านวนสองคน 

(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ให้กรรมการตาม(1) –(3) ร่วมกันเสนอชื่อและคัดเลือกให้
เหลือสองคน 

ให้หัวหน้าส านักงานปลัด เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม 

กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 

ข้อ 17 คณะกรรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
 (1) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในกรณี

ที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้  จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 

(3) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าที่ 
ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจง 
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ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีสอบสวน 

(4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

(5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลัน  ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวัน   นับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 

(6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(7 ) คุ้มครองข้าราชการซึ่ งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อย่างตรงไปตรงมา  มิ ให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

(8) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย      
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้

บังคับ 
 

ส่วนที่ 2 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ข้อ 18 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม    

ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาบัวเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 

ข้อ 19 การด าเนินการตามข้อ 18  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวนไม่
น้อยกว่าสามคน  เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ข้อ 20 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้
พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและระดับต าแหน่ง 
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต  สภาพแวดล้อมแห่ง
กรณี ผลร้ายอันเกิดจาการฝ่าฝืน และเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 

ข้อ 21 หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ 19  แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ 18 สั่งยุติเรื่อง  แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่า
ฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ18 สั่ง
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 24 แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย 

ข้อ 22 การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ  18 ข้อ 19  และข้อ 
21  ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม 
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ข้อ 23 การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ 21  ให้ด าเนินการตามนั้นเว้นแต่จะปรากฏ

ข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
 

หมวด 4 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
ข้อ 24 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ

ความผิดทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือน  
หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 

ข้อ 25 เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ 21 แล้ว  ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลนาบัวด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

ข้อ 26 ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 24  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลนาบัวภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 

ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 17 (2) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัด ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 

ข้อ 27 เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
 

     
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ 28 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมด าเนินการปรับปรุงแก้ไข

ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี)  และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด   
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป 
     ***************** 
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องค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม 

คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นเพ่ือควบคุม และก ากับ
ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้และเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการจริยธรรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน คณะท างานจัดท าร่างประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงได้ ก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการขึ้น 
รายละเอียดปรากฏอยู่ใน หมวด ๓ ส่วนที่ ๑ ข้อ ๑๗ 

แผนผังคณะกรรมการจริยธรรม 

ประธานกรรมการ 

ปลัด/รองปลัด (1 คน) 

กรรมการ 

ข้าราชการซึ่งด ารง
ต าแหน่งสายงาน
ผู้บริหาร (2 คน) 

กรรมการ 

ข้าราชการที่ไมไ่ดด้ ารง
ต าแหน่งสายงาน
ผู้บริหาร (2 คน) 

กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  
(2 คน) 
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แผนภาพขั้นตอนการจัดท าประมวลจริยธรรม 

แต่งตั้งคณะกรรมการ 

คณะท างานฯ 
จัดท าประมวลจริยธรรม 

เสนอ 
ผู้บริหารพิจารณา 

เห็นเป็นอย่างอ่ืน เห็นชอบ 

ลงนามประกาศ/
แจ้งทุกคนทราบ

ติดประกาศ 

คณะท างานฯ
น ามาแก้ไข
ปรับปรุง 

คณะท างานมีหนา้ที่  
1. จัดท าประมวลจรยิธรรม และ มาตรการ
ที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ)  
๒. รับฟังความคดิเห็น/ระดมสมอง จาก
ข้าราชการและลูกจา้ง ประชาชน ตลอดจน
ผู้เกี่ยวข้อง  
๓. เสนอประมวลฯ ต่อผู้บริหาร  
๔. ผลักดันประมวลฯ สู่การปฏิบตัิ 

คณะกรรมการข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น 

ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา แนะน า 
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แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

องค์การบริหารส่วนต าบลนาบัว อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต. แนวทางปฏิบัติ 

ควรกระท า ไม่ควรกระท า 
1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

1. จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่
ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี 
และ พระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือ
ทางวาจา  

1. การแสดงออกด้วยกิริยา
อาการหรือวาจาในลักษณะที่
ไม่ให้เกียรติหรือไม่จงรักภักดี
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 

2. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่าง
ตรงไปตรงมาและไม่กระท าการเลี่ ยง
ประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีที่มีข้อสงสัย
หรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทาดังกล่าวของ
พนักงานส่วนต าบลอาจขัดประมวล
จริยธรรม พนักงานส่วนต าบลต้องหยุด
การกระท าดังกล่าว  
2.หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชา
ในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม 
โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณ
ส่วนตัว  
3.หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชา
ในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องสนับสนุน
ส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มี
ความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น  

1.ไม่กระท าการใดอันอาจน า
ความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจ
ให้ เกิดแก่ส่ วนราชการหรือ
ราชการโดยรวม  
2.ไม่ ละเมิดหลักส าคัญ ทาง
ศีลธรรม ศาสนา และประเพณี
ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่าง
ประมวลจริยธรรมนี้กับหลัก
ส าคัญทางศีลธรรม ศาสนาหรือ
ประเพณี  
 

3. การมีจิตสานึกท่ีดี ซื่อสัตย์และ
รับผิดชอบ  

1 ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต 
เที่ ย ง ธ ร ร ม  ไม่ มุ่ ง ห วั ง แ ล ะ แ ส ว งห า
ผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน  
2. ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความ
ยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  
3. รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง 
อธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและ
ถู ก ต้ อ ง  ช อ บ ธ รรม  พ ร้ อ ม ยิ น ดี แ ก้ ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น  
4 ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ปฏิบัตงิานในความ
รับผิดชอบของตนไม่ให้กระท าการหรือ มี
พฤติกรรมในทางมิชอบ  
3.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัตงิานในหน้าที่
ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและเต็มก าลัง
ความสามารถที่มีอยู่ 

3.5 ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเปน็
ของตนเอง  
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4. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน  

1.ในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับผิดชอบใน
หน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนต้อง
ยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็น
หลัก  

1. ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีต่อ
บุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรค
พวกเพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มา
ประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้
โทษแก่บุคคลนั้น  
2. ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน 
บุคลากร บริการ หรือสิ่งอานวยความ
สะดวกของทางราชการไปเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย  
3. ไม่กระท าการหรือดารงต าแหน่งหรือ
ปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่ง
ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่า
จะขัดประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน้าที่  
4.ไม่เรียก รับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกด้วย 
รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบแทนของตน
หรือของญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลัง
ดารงต าแหน่งหรือไม่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตาม  
5. ไม่ใช้ต าแหน่งหรือกระท าการที่เป็น
คุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมี
อคติ  
6. ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การ
ด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรอื
สัญญาด้วยตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้
ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมาย  

5. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็น
ธรรมและถูกกฎหมาย  

1. ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่าง
ตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเลี่ยง
ประมวลจริยธรรมนี้  
2. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้
ความสามารถ และทักษะในการ
ด าเนินงานปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นใน
ความถูกต้องเที่ยงธรรมถูกต้องตามหลัก
กฎหมายระเบียบปฏิบัติ  
 

1. ไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบ
คุ ณ ธ ร รม  เ พ่ื อ ป ระ โย ช น์ สุ ข ข อ ง
ประชาชน รวมทั้งละเว้นการแสวงหา
ต าแห น่ ง  บ า เหน็ จความชอบและ
ประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ  
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6. การให้บริการแก่ประชาชนดว้ยความ
รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัต ิ 

1. ปฏิบัติให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย 
หรือละเว้น การใช้อ านาจเกินกว่าที่มีอยู่
ตามกฎหมาย  
2. ปฏิบัติหน้าที่หรือด าเนนิการอ่ืน โดย
ค านึงศักดิ์ศรีความเปน็มนุษย ์และสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ไม่กระท าการให้
กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนก่อภาระ
หรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอ านาจตาม
กฎหมาย  
3. ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่
ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ด ีปราศจาก
อคติและไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มา
ติดต่อโดยไม่เปน็ธรรมในเร่ืองถิ่นก าเนิด 
เชื้อชาต ิภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อ
ทางศาสนา การศึกษา หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้น
แต่การด าเนินการตามมาตราที่รฐัก าหนด 
เพื่อขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคล
สามารถใช้สทิธิและเสรีภาพได้ 
เช่นเดียวกับบุคคลอืน่หรือเป็นการเลือก
ปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่
ยอมรับกันทั่วไป   
6.5 ไม่เอ้ือประโยชน์เปน็พิเศษให้แก่ญาติ
พี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณ
และต้องปฏิบตัิหน้าทีด่้วยความเที่ยงธรรม 

1.ไม่หาทางปฏิเสธบา่ยเบี่ยง เก่ียงงอนใน
การปฏิบัติหนา้ที่และการอ านวยความ
สะดวกแก่ประชาชนที่มาขอรับบริการ 

7. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

1. เปิดเผยหลักเกณฑ ์ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน 
ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้ข้อมูล
ข่าวสารแกผู่้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ 
กฎหมาย  
2. ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่
เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวัง 
ไม่เปดิเผยข้อมูลข่าวสารทีเ่ป็นความลับของ
ทางราชการ  
3. ปกปิดข้อมลูส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผย
ที่อยู่ในความรับผดิชอบของหน่วยงาน  

1. ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จากการด าเนินงานไปเพื่อ
การอื่น อันมิใช้การการปฏิบตัิหน้าที่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอ้ือประโยชน์ต่อ
ตนเองหรือบุคคลอื่น  
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8. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มี
คุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้ 

1. ปฏิบัติงานโดยมุง่ประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดี
ที่สุดจนเต็มก าลังความสามารถ  
2. ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิ
และประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ 
ด้วยความประหยัดคุ้มคา่  
3. ใช้ความรู้ความสามารถ ความ
ระมัดระวังในการปฏบิัติหนา้ที่ ตาม
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดย
เคร่งครัด  
4. อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง 
และเต็มก าลังความสามารถที่มอียู่ 
ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐ
ด้วย จะต้องไมท่ าให้งานในหนา้ที่
เสียหาย  
5. ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่
ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่ง
หน้าที่ของตนหรือของพนักงานส่วน
ต าบลอืน่ ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซง
การปฏิบัติหนา้ที่ของพนักงานสว่น
ต าบลอืน่โดยมชิอบ  
6. ใช้ดุลยพินิจและตัดสนิใจการ
ปฏิบัติหนา้ที่ด้วยความรู้ 
ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏบิัติใน
วิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติ
ส่วนตัว   
7. เมื่อเกิดความผิดพลาดขึน้จาก
การปฏิบัติหนา้ที ่ต้องรีบแก้ไขให้
ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้าสว่น
ราชการทราบโดยพลัน  
8. ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือประชาชนต้องให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานทีมีหน้าที่
ตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลที่เป็นจรงิและ
ครบถ้วน เมื่อได้รับค าร้องขอในการ
ตรวจสอบ  

1. ไม่ประพฤติหรือกระท าการใดๆ 
อันอาจเป็นเหตุให้เสื่อมเสีย
เกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี และภาพลักษณ์
ของตนเองและราชการ 
2. ไม่ปฏิเสธความรับผิดชอบหรอืปัด
ความรับผิดชอบของตนเองไปให้
ผู้อื่นเมื่อเกิดความบกพร่องหรือ
ผิดพลาดในการปฏบิัติงานขึ้น 



ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต. แนวทางปฏิบัติ 
ควรกระท า ไม่ควรกระท า 

9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของ
องค์กร  

1. จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  
2. เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้
และปฏิบตัิตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการไม่ละเมิด
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย
กฎหมายในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือมีข้อ
ทักท้วงว่าการกระท าไมช่อบด้วย
รัฐธรรมนูญกฎหมาย กฎข้อบังคับหรือ
มติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย
พนักงานส่วนต าบลต้องแจ้งให้หัวหน้า
ส่วนราชการและคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณา และจะด าเนนิการ
ต่อได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มี
อ านาจหนา้ที่แล้ว  
3. เป็นแบบอย่างที่ดีในการพลเมืองดี 
เคารพและปฏิบัตติามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด  
4. ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกดิ
ความสูญเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่ง
หน้าที ่ 
-รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตน
ให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วน
ต าบลที่ด ีอยู่ในระเบียบวินัย กฎหมาย 
และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ด ี 
5. ปฏิบัติหน้าที่อยา่งเต็มก าลงั
ความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท
สติปัญญาความรู้ความสามารถ ให้
บรรลุผลส าเร็จและมปีระสิทธิภาพตาม
ภาระหน้าทีท่ี่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและ
ประชาชน  
6. มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน ของ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว 
และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างหน่วยงานและประชาชน  
7. ปฏิบัติหน้าทีด่้วยความสุภาพ 
เรียบร้อย มีอัธยาศัย  

1. ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไป
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
2. ไม่แสดงถึงพฤติกรรมซึ่งมีนัย
เป็นการแสวงหาประโยชนโ์ดยมิ
ชอบ  
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10. การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่น
ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม 

1. ปลูกฝังจิตใจให้ประขาชนมี
ความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สังคม สร้างคุณธรรม จริยธรรม 
รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มี
ความร่วมมือในการท าประโยชน์
เพ่ือส่วนรวม ช่วยลดปัญหาที่
เกิดข้ึนในสังคม ช่วยกันพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพ่ือเป็นหลักการใน
การด าเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหา
และสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์
สุขแก่สังคม  
2. สร้างจิตสาธารณะเพ่ือ
ประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  
-สร้างวินัยในตนเองตระหนักถึง
การมีส่วนร่วมในระบบ
ประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขตของ
สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ความ
รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม  
-ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม 
ตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วน
หนึ่งของสังคมต้องมีความ
รับผิดชอบในการรักษา
สิ่งแวดล้อม 
-ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต 
เพราะหลักธรรมหรือค าสั่งสอนใน
ทุกศาสนาที่นับถือสอนให้คนท า
ความดี  
10.3 การด ารงชีวิตตามหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนิน
ชีวิตบนทางสายกลาง โดยยึดหลัก
ความพอประมาณ ความมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไข
ความรู้และคุณธรรม  

 1. ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ 
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือ
มติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย
กฎหมาย  
 


