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ประกาศองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  
  เรื่อง ประมวลจริยธรรมของขาราชการ พ.ศ.  2566 

ขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  
..................................................... 

  
                    โดยท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖0 มาตรา 7๖ วรรคสาม บัญญัติ 
ใหรัฐพึงจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือใหหนวยงานของรัฐใชเปนหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรม 
สำหรับเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงานนั้น ๆ ซ่ึงตองไมต่ำกวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว และ
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2๕๖๒ มาตรา  ไดกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม ซ่ึงเปน
หลักเกณฑการประพฤติปฏิบัติอยางมีคุณธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ เพ่ือใชเปนหลักสำคัญ ในการจัดทำ
ประมวลจริยธรรมของหนวยงานของรัฐ 
                    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ (๑) (๗) แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล 
สวนทองถ่ิน พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๖ วรรคหนึ่ง แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมพ.ศ. ๒๕๖๒ 
ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม วาดวยหลักเกณฑการจัดทำประมวลจริยธรรม 
ขอกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหนวยงานและเจาหนาท่ีของรัฐพ.ศ. ๒๕๖๓ 
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน ในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ เม่ือวันท่ี ๓๐ 
สิงหาคม ๒๕๖๔ โดยความเห็นขอบของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมในการประชุมครั้งท่ี ๑/๒๕๖๔ 
เม่ือวันท่ี ๒๗ กันยายน ๒๕๖๔ จึงกำหนดใหมีประมวลจริยธรรมพนักงานสวนทองถ่ิน เพ่ือใชเปนหลักเกณฑ
ในการประพฤติปฏิบัติตน 
                     เพ่ือใหเปนหลักการแนวทางปฏิบัติและเปนเครื่องกำกับความประพฤติของขาราชการและ
พนักงานในสังกัด องคการบริหารสวนตำบลคลองหา จึงใหยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมท่ีอางถึง  และใหจัดทำเปนประมวลจริยธรรมของขาราชการ พ.ศ.  2566 ขององคการบริหารสวน
ตำบลคลองหาแทน  ตามประมวลจริยธรรมแนบทายนี้ 

ท้ังนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศ ณ วันท่ี   7  เดือน  ตุลาคม    พ.ศ. 2565 
 
 
 

(นายนุกูล  เกาะโพธิ)์ 
นายกองคการบริหารสวนตำบลคลองหา 

 
 
 



 
 
 

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ  
ขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธาน ี 

พ.ศ. 2566 
__________________ 

 
  ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทำตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 76 วรรคสาม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
  1.  เปนเครื่องมือกำกับความประพฤติของขาราชการ ท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
   2. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ  ท้ังในระดับองคกรและระดับ
บุคคล  และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตำบลตำบลคลองหา  
เพ่ือใหการดำเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   3.  ทำใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ  เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก
ผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
   4.  ทำใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ  โดยใหฝายบริหารใช
อำนาจในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอประชาชน 
และตอสังคม ตามลำดับ 
   5.  ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

 ท้ังนี้  รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสำหรับองคกรและขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 
ขอ 1  ในประมวลจริยธรรมนี้ 

“ ประมวลจริยธรรม”  หมายถึงประมวลจริยธรรมของขาราชการขององคการบริหารสวน
ตำบลคลองหา   

“ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการสวนทองถ่ิน ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญ ขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถ่ิน รวมถึง
พนักงานจาง และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจำองคการบริหารสวนตำบล
คลองหา   

ขอ 2  ใหนายกองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
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หมวด 2 
มาตรฐานจริยธรรม 

 
สวนท่ี 1 

มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 
สำหรับขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา 

 
ขอ 3  ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลคลองหาทุกคน มีหนาท่ีดำเนินการใหเปนไปตาม

กฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก 10 ประการ  ดังนี้ 

(1) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(2) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
(3) การมีจิตสำนึกท่ีดี ซ่ือสัตย และรับผิดชอบ 
(4) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน 
(5) การยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
(6) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
(7) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
(8) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
(9) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
(10) การสรางจิตสำนึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดีรวมกันพัฒนา

ชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
 

สวนท่ี 2 
จรรยาวิชาชีพขององคกร 

ขอ 4 ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย 

 

ขอ 5 ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไวและ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

 

ขอ 6 ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองดี 
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

 

ขอ 7 ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความ
เสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตำแหนงหนาท่ี 
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ขอ 8 ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ตองปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกำลังความสามารถ
ดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพตาม
ภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 

 

ขอ 9 ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 

 

ขอ 10 ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ เรียบรอย 
มีอัธยาศัย 

 

ขอ 11 ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ตองรักษาความลับท่ีไดจากการปฏิบัติ
หนาท่ี การเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดยขาราชการ /พนักงานจะกระทำไดตอเม่ือมีอำนาจหนาท่ีและไดรับ
อนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามท่ีกฎหมายกำหนดเทานั้น 

 

ขอ 12 ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ตองรักษา และเสริมสรางความสามัคคี
ระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ 

 

ขอ 13 ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ตองไมใชสถานะหรือตำแหนงไปแสวงหา
ประโยชนท่ีมิควรไดสำหรับตนเองหรือผูอ่ืนไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับ
ของขวญั ของกำนัล หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือประโยชนตางๆ อันอาจเกิด
จากการปฏิบัติหนาท่ีของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรม จรรยาหรือการใหตามประเพณี 

 

ขอ 14 ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  ตองประพฤติตนใหสามารถทำงานรวมกับ
ผูอ่ืนดวยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลท่ีจำเปนในการปฏิบัติงานของเพ่ือน
รวมงาน และไมนำผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน 
 

หมวด 3 
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

สวนท่ี 1 
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 
ขอ 15 ใหสำนักงานปลัดมีหนาท่ีควบคุมกำกับการใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางท่ัวถึง

และเครงครัด  โดยมีอำนาจหนาท่ีดังนี้ 
 (1) ดำเนินการเผยแพร  ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีและติดตาม
สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ำเสมอ 

(2) สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลใหนายกองคการ
บริหารสวนตำบลคลองหา  หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ท้ังนี้  โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดำเนินการ
ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  หรือ คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็ได 
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(3) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา  
มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอำนาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีท่ีเห็นวานายกองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  
หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามสมควร  อาจยื่นเรื่องโดยไมตองผาน
นายกองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  หรือ คณะกรรมการจริยธรรม ไปยงัผูตรวจการแผนดนิก็ได 

(4) คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลง
หรือถูกใชอำนาจโดยไมเปนธรรม  การดำเนินการตอขาราชการท่ีอยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนข้ันเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบตอสิทธิหนาท่ีของขาราชการผูนั้น จะกระทำมิได เวนแตจะไดรับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 

(5) ทำหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(6) ดำเนินการอ่ืนตามท่ีกำหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรม

หรือปลัดมอบหมาย  ท้ังนี้  โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดำรงตำแหนงในสำนักงานปลัด 
(7) อ่ืนๆตามท่ีเห็นสมควร 
    

ขอ 16 ใหนายกองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน เพ่ือควบคุม 
กำกับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดวย 
(1) ปลดัหรือรองปลัดท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 
(2) กรรมการจากขาราชการซ่ึงดำรงตำแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือสองคน 
(3) กรรมการ  ซ่ึงเปนขาราชการท่ีไมไดดำรงตำแหนงสายงานผูบริหารในองคการบริหารสวน

ตำบลตันหยงลุโละท่ีไดรับเลือกตั้งจากขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางขององคการบริหารสวนตำบล
คลองหา  นั้น  จำนวนสองคน 

(4) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก  ใหกรรมการตาม(1) –(3) รวมกันเสนอชื่อและคัดเลือกให
เหลือสองคน 

ใหหัวหนาสำนักงานปลัด เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม 

กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน 

ขอ 17 คณะกรรรมการจริยธรรมมีอำนาจหนาท่ี  ดังนี้ 
 (1) ควบคุม กำกับ สงเสริมและใหคำแนะนำในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
(2) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     ใน

กรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ    การ
ลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้  จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว 

(3) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอำนาจหนาท่ี 
ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท ชี้แจง 
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ขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือใหถอยคำเก่ียวกับ
เรื่องท่ีสอบสวน 

(4) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคำหรือใหสง
เอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

(5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน เม่ือไดวินิจฉัยแลวใหสงคำวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน          
ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในเกาสิบวัน นับแตวันท่ีคณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ใหคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนท่ีสดุ 

(6) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสำคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(7) คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา  มิใหผูบังคับบัญชา 
ใชอำนาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 

(8) ดำเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดินมอบหมาย      
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนำกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช

บังคับ 
 

สวนท่ี 2 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 
ขอ 18 กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาท่ีประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม    

ใหนายกองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ 

ขอ 19 การดำเนินการตามขอ 18  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดำเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจำนวนไม
นอยกวาสามคน  เปนผูดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ขอ 20 การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม ให
พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ ความสำคัญและระดับตำแหนง 
ตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต  สภาพแวดลอมแหง
กรณี ผลรายอันเกิดจาการฝาฝน และเหตุอ่ืนอันควรนำมาประกอบการพิจารณา 

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

ขอ 22 การดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ  18 ขอ 19  และขอ 
21  ใหนำแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ดำเนินการทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมาบังคับใชโดยอนุโลม 
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ขอ 23 การสั่งการของผูรับผิดชอบดำเนินการตามขอ 21  ใหดำเนินการตามนั้นเวนแตจะปรากฏ

ขอเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทำใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
 

หมวด 4 
ข้ันตอนการลงโทษ 

 
ขอ 24 การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัยหรือ

ความผิดทางอาญา  ใหดำเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไขหรือดำเนินการท่ีถูกตองหรือตักเตือน  
หรือนำไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตำแหนง การพนจากตำแหนง การเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 

ขอ 25 เม่ือมีการดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ 21 แลว  ใหองคการ
บริหารสวนตำบลคลองหา  ดำเนินการใหเปนไปตามคำสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 

ขอ 26 ผูถูกลงโทษตามขอ 24  สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมขององคการ
บริหารสวนตำบลคลองหา  ภายในสามสิบวันนับแตวันไดทราบการลงโทษ 

ผูถูกลงโทษตามขอ 17 (2) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัด ภายในสามสิบวันนับแตวันไดทราบการลงโทษ 

ขอ 27 เม่ือผลการพิจารณาเปนท่ีสุดแลว  ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 
 

     
บทเฉพาะกาล 

 
ขอ 28 จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พรอมดำเนินการปรับปรุงแกไข

ประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี)  และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน และผูตรวจการ
แผนดินทราบตอไป 
     ***************** 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ภาคผนวก 



 
 

 
 

คำส่ังองคการบริหารสวนตำบลคลองหา   
     ท่ี   588   / 2565 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองคการบริหารสวนตำบลคลองหา   
…………………………… 

ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติใหมี
ประมวลจริยธรรมเพ่ือกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดำรงตำแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ี
ของรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังกำหนดข้ันตอนการ
ลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทำ  ท้ังนี้การฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมดังกลาวใหถือ
วาเปนการกระทำผิดทางวินัย  

เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 279  องคการบริหารสวนตำบลคลองหา  จึงขอแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองคการบริหารสวน
ตำบลคลองหา ดังนี้ 

๑. ปลัดองคการบริหารสวนตำบลคลองหา   ประธานคณะกรรมการ 
๒. รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลคลองหา   คณะกรรมการ 
๓. ผูอำนวยการกองชาง     คณะกรรมการ 
๔. ผูอำนวยการกองคลัง     คณะกรรมการ 
๕. ผูอำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม  คณะกรรมการ 
๖. ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม   คณะกรรมการ 
๗. ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม    คณะกรรมการ 
๘. หัวหนาสำนักปลัด               คณะกรรมการและเลขานุการ 
๙. นักทรัพยากรบุคคล     ผูชวยเลขานุการ 

มีหนาท่ี 
  (1)  ควบคุม กำกับ  สงเสริมและใหคำแนะนำในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้  ในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(2)  สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในกรณี 
ท่ีมีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ การลงโทษผูฝาฝน
ตามประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว 

(3) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอำนาจหนาท่ีขอให
กระทรวง  กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง  
สงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ  สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือใหถอยคำเก่ียวกับเรื่องท่ี
สอบสวน 
  (4)  เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคำ  หรือใหสง
เอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
 



-  2  - 
 

(5)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  เม่ือไดวินิจฉัยแลวใหสงคำวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน  
ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ใหคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนท่ีสุด 
  (6)  สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสำคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(7) คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหผูบังคับบัญชา
ใชอำนาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 
  (8)  ดำเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดิน มอบหมาย 

                     ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง   ณ   วันท่ี  7  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2565 

 
 

(นายนุกูล  เกาะโพธิ์) 
นายกองคการบริหารสวนตำบลคลองหา 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
คำส่ังองคการบรหิารสวนตำบลคลองหา   

     ท่ี    589  / 2565 
เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการการจัดทำประมวลจริยธรรมของขาราชการ 

ขององคการบริหารสวนตำบลคลองหา  
………………………………………….……… 

ตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.) ไดจัดทำคูมือแนวทางการจัดทำ
ประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือแจกจายใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของใชเปนคูมือในการศึกษาและจัดทำประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เพ่ือใหพนักงานสวนตำบลและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยท่ัวไป มีหลักการและแนวทางปฏิบัติ
เพ่ือเปนเครื่องกำกับความประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม นั้น 

เพ่ือใหการดำเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไปตามระเบียบกฎหมาย 
องคการบริหารสวนตำบลคลองหา จึงขอแตงตั้งคณะทำงานเพ่ือจัดทำประมวลจริยธรรมของขาราชการสวน
ทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 

1. นายกองคการบริหารสวนตำบลคลองหา   ประธานคณะกรรมการ 
2. รองนายกองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  รองประธานคณะกรรมการ 
3. ปลัดองคการบริหารสวนตำบลคลองหา   คณะกรรมการ 
4. รองปลัดองคการบริหารสวนตำบลคลองหา  คณะกรรมการ 
5. ผูอำนวยการกองชาง     คณะกรรมการ 
6. ผูอำนวยการกองคลัง     คณะกรรมการ 
7. ผูอำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม คณะกรรมการ 
8. ผูอำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม  คณะกรรมการ 
9. ผูอำนวยการกองสวัสดิการสังคม   คณะกรรมการ 
10. หัวหนาสำนักปลัด     คณะกรรมการและเลขานุการ 
11. นักทรัพยากรบุคคล     ผูชวยเลขานุการ 

                   ใหคณะกรรมการดังกลาว ทำหนาท่ีรวมจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมขององคการ
บริหารสวนตำบลคลองหา และมาตรการท่ีจะนำไปสูการปฏิบัติ รวมรับฟงความคิดเห็น ระดมสมองจาก
ขาราชการ ลูกจางและประชาชน ตลอดจนผูเก่ียวของ โดยยึดถือหลักการมีสวนรวมในการจัดทำ รวมคิด รวม
ทำ รวมปฏิบัติ และผลักดันประมวลจริยธรรมไปสูความสำเร็จ 

                   ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

สั่ง   ณ   วันท่ี  7  เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. 2565 

 
(นายนุกูล  เกาะโพธิ์) 

นายกองคการบริหารสวนตำบลคลองหา 



ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
เรื่อง  ประมวลจริยธรรมพนกังานสว่นท้องถิน่ 

 
 

โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มาตรา  ๗๖  วรรคสาม  บัญญัติ
ให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม  เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรม  
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ  ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดั งกล่าว  และ
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  มาตรา  ๕  ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม   
ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เพ่ือใช้เป็นหลักส าคัญ  
ในการจัดท าประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๓๓  (๑)  (๗)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคล
ส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  ๒๕๔๒  มาตรา  ๖  วรรคหนึ่ง  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม   
พ.ศ.  ๒๕๖๒  ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม  ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท า
ประมวลจริยธรรม  ข้อก าหนดจริยธรรม  และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
พ.ศ.  ๒๕๖๓  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  ในการประชุมครั้งที่  1/2564  
เมื่อวันที่   30  สิงหาคม  2564  โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม   
ในการประชุมครั้งที่  7/2564  เมื่อวันที่  27  กันยายน  2564  จึงก าหนดให้มีประมวลจริยธรรม
พนักงานส่วนท้องถิ่น  เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตน  ดังต่อไปนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า  “ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  
เรื่อง  ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น” 

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
ข้อ 3 ประกาศนี้   
“พนักงานส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  พนักงานเทศบาล  

พนักงานส่วนต าบล  พนักงานเมืองพัทยา  และข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น 
ที่มีกฎหมายจัดตั้ง  ให้หมายความรวมถึงพนักงานจ้าง  ลูกจ้าง  หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในองค์กรปกครอง  
ส่วนท้องถิ่น  แต่ไม่รวมถึงข้าราชการกรุงเทพมหานคร  บุคลากรกรุงเทพมหานครและผู้ปฏิบัติงานอื่น  
ในกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร  
และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

้หนา   ๒๘

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๖๕



“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น”  หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนจังหวัด  เทศบาล  องค์การ
บริหารส่วนต าบล  เมืองพัทยา  และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  แต่ไม่รวมถึง
กรุงเทพมหานคร   

“กรรมการ”  หมายความว่า  กรรมการในคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล   
ส่วนท้องถิ่น  คณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  คณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  
คณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด  คณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล  คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล  คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา  และคณะกรรมการ
ข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง  ให้หมายความรวมถึง
อนุกรรมการที่แต่งตั้งขึ้นตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   แต่ไม่รวมถึง
คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร 
กรุงเทพมหานคร  และกฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร 

ข้อ 4 พนักงานส่วนท้องถิ่นพึงปฏิบัติตนเพ่ือรักษาจริยธรรม  ดังต่อไปนี้ 
  ก. จริยธรรมหลัก   
   (1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ  อันได้แก่  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  

และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดยยึดถือผลประโยชน์  
ของประเทศชาติเป็นส าคัญ  ประพฤติ  ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีและเทิดทูนรักษาไว้ซึ่ง  
สถาบันพระมหากษัตริย์ 

   (2) ซื่อสัตย์สุจริต  รับผิดชอบต่อหน้าที่  ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมาย
และตามท านองคลองธรรม  โปร่งใส  และมีจิตส านึกที่ดี 

   (3) กล้าตัดสินใจ  และกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม  และกล้าแสดงความคิดเห็น
คัดค้าน  หรือเสนอให้มีการลงโทษผู้ที่ท าสิ่งไม่ถูกต้อง 

   (4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  และมีจิตสาธารณะ   
   (5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม  ปราศจากอคติ  และไม่เลือกปฏิบัติ  โดยการ 

ใช้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติ  ศาสนา  เพศ  อายุ   
สภาพร่างกาย  สถานะของบุคคลหรือฐานะทางเศรษฐกิจสังคม 

   (7) ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ  ด้วยการรักษา
เกียรติศักดิ์ของความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญา 
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

  ข. จริยธรรมทั่วไป   
   (1) ยึดมั่นธรรมาภิบาลและอุทิศตนเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน   

้หนา   ๒๙

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๖๕



   (2) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด  คุ้มค่า  และระมัดระวัง
ไม่ให้เกิดความเสียหาย   

   (3) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ  เรียบร้อย  และมีอัธยาศัยที่ดี 
   (4) มุ่งบริการประชาชน  และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ด้วยความ

เป็นธรรม  รวดเร็ว  เสมอภาค  และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์   
   (5) จัดท าบริการสาธารณะ  และกิจกรรมสาธารณะ  ต้องค านึงถึงคุณภาพชีวิต 

ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม   
   (6) ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนอันอยู่ในความรับผิดชอบของตน

อย่างถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน   
   (7) เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้กับองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน   
   (8) ไม่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล 

กับประโยชน์ส่วนรวม   
   (9) ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา  และไม่กระท าการเลี่ยง

ประมวลจริยธรรมนี้ 
ข้อ 5 หากพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดจะต้องยึดถือหรือปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 

ตามกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นใดที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะ  นอกจากจะต้องรักษาจริยธรรมตามประกาศนี้แล้ว  
จะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย 

ข้อ 6 การจัดท ากระบวนการรักษาจริยธรรม  แนวทางการจัดท าข้อก าหนดจริยธรรม  เพ่ิมเติม
จากประมวลจริยธรรมให้สอดคล้องเหมาะสมแก่บทบาทภารกิจที่มีลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์กร  
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และแนวทางการประพฤติปฏิบัติตนตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น  
รวมทั้งหลักเกณฑ์การน าพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล  ให้เป็นไปตามที่
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก าหนด 

ข้อ 7 ให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามประกาศนี้ด้วย 
ข้อ 8 ให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  รักษาการตามประกาศนี้

และมีอ านาจตีความและวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้ 
 

ประกาศ  ณ  วนัที่  5  พฤศจิกายน  พ.ศ.  ๒๕64 
พงศ์โพยม  วาศภูต ิ

ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบคุคลส่วนทอ้งถิ่น 

้หนา   ๓๐

่เลม   ๑๓๙   ตอนพิเศษ   ๑๕    ง ราชกิจจานุเบกษา ๒๐   มกราคม   ๒๕๖๕
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