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ค าน า 
 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม ได้บัญญัติ ให้ “รัฐพึง
จัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว” และมาตรา 258 ข.(4) บัญญัติให้ “ให้มี
การปรับปรุงพัฒนาการบริหารงานบุคคลากรภาครัฐเพ่ือจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาท างานใน
หน่วยงานของรัฐ และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ และผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความ
ซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจ และกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน           
มีความคิดสร้างสรรค์ และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆ เพ่ือให้เกิดการปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมของ
ผู้บังคับบัญชา “โดยคณะรัฐมนตรีในการประชุมเมื่อวันที่ 13 กันยายน 2559 ได้มีมติมอบหมายให้รอง
นายกรัฐมนตรี (นายวิษณุ เครืองาม) ก ากับดูแลหน่วยงานผู้รับผิดชอบการด าเนินการเตรียมการให้เป็นไปตาม
รัฐธรรมนูญ  โดยการจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมบุคคลของหน่วยงานของรัฐตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม และมาตรา 258 ข.(4)  ให้มีการปรับปรุงและ
พัฒนาการบริหารงานบุคคลภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ 
และสามารถเจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถ และผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้า
ตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้อง โดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิดสร้างสรรค์และ
คิดค้นนวัตกรรมใหม่ ๆ เพ่ือให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และมี
มาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา 
  พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562  มาตรา 5 บัญญัติว่า “มาตรฐานทางจริยธรรม 
คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งจะต้องประกอบด้วย 

(1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตรย์ และการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(2) ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
(3) กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
(4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
(5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
(6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
(7) ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

  เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเพ่ือให้ด าเนินการ
เสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก โดยการจัดท าคู่มือประมวลจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี ขึ้น เพ่ือเป็นแนวทางประพฤติปฏิบัติของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ต่อไป 
 
 
        องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 
        พฤศจิกายน  2565 
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ความน า 
 

  พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและ
เป็นกลไกหลักในการขับเคลื่อนการบริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมี
หน้าที่รับผิดชอบส าคัญในการบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น โดยสอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาล และท้องถิ่น ดังนั้นการที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขในการ
ด ารงชีวิต จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นทุกคน หากพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตน
อยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตส านึกท่ีจะตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่งเพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชน
และประเทศชาติ โดยน้อมน าพระราชจริยวัตร พระราชกรณียกิจ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯใส่เกล้ าฯ เป็น
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้เกิดผลดีอย่างเต็มก าลังความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีต่อประชาชนโดยตรง 
  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้สิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมในการปกครองของ
ประชาชน ตลอดจนเพิ่มอ านาจประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐมากขึ้น โดยมีบทบัญญัติให้การใช้อ านาจรัฐ
เป็นไปโดยสุจริตและมีประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชอบ
ธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงก าหนดบทบัญญัติในมาตรา 279 ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ า
จะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมกล่าวคือ “รัฐต้องจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและพนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่” 
  แนวคิด 
  1. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบล เปรียบเทียบการ
ประพฤติ การปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามของบุคลากรในองค์กรแต่ละองค์กร การปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมนั้น สอดคล้องตามศีลธรรมความโปร่งใส การให้บริการที่ดี การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและการพัฒนาตนเอง 
  2.การก าหนดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบล 
และปฏิบัติตามแนวทางนั้นย่อมท าให้เกิดคุณภาพทั้งบุคคลและองค์กร ส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนในพ้ืนที่
องค์การบริหารส่วนต าบล 
  วัตถุประสงค์ 
  1. เพื่อให้มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนต าบล 
  2. พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างมีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบลในด้านศีลธรรม ความโปร่งใส การให้บริการ มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและการพัฒนาตนเอง 
  3. เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบล ทั้ง 5 ด้านได ้
  4. เพื่อให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พึงด ารงตนให้ตั้งมั่น
อยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรับผิดชอบ 
  5. เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พึงปฏิบัติหน้าที่
ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อย่างเต็มก าลังความสามารถ 
  6. เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พึงปฏิบัติตนต่อ
เพ่ือนร่วมงาน ด้วยความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระท าการอย่างใดที่กลั่นแกล้งกัน 
 
 



  7. เพื่อให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พึงต้อนรับให้ความ
สะดวก ให้ความเป็นธรรม และการสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้าและ
ด้วยความสุภาพเรียบร้อยไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม กดข่ีหรือข่มเหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
  8. เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพึงพัฒนาทักษะความรู้ 
ความสามารถและตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
  ขอบข่ายเนื้อหา 
  เรื่องที่ 1 ความหมายและความส าคัญของมาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
  เรื่องท่ี 2 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
  เรื่องที่ 3 กรอบแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
  ความหมายความส าคัญของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง “หลักการหรือแนวทางปฏิบัติที่เป็นเครื่องมือก ากับ
ความประพฤติ การปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์กรนั้นๆ เพ่ือให้อยู่ในความถูกต้องดีงาม ส านักงาน ก.พ. ได้สรุป
ความหมายของค าว่า “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” ไว้ว่าหมายถึง “สิ่งที่ต้องถือเอาเป็นหลักเทียบทาง
สภาพคุณงามความดีที่อยู่ภายในโดยรู้ได้เฉพาะตนและใช้เป็นหลักเทียบทางความประพฤติและการปฏิบัติงานหรือ
แสดงออกทางกิริยาที่ควรประพฤติที่คนในสังคมนั้น องค์กรนั้นหรือส่วนราชการนั้นได้ยอมรับนับถือกันมา หรือได้
ก าหนดร่วมกันขึ้นมาใหม่และประพฤติปฏิบัติร่วมกันว่าความประพฤติอะไรเป็นสิ่งที่ดี อะไรเป็นสิ่งที่ชั่ว ความประพฤติ
อะไรถูก อะไรผิด และอะไรควรท า อะไรไม่ควรท า “สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดรับอิทธิพลและค่านิยมจากภายนอก
ประเทศ ผ่านสื่อต่างๆ ได้ง่ายโดยขาดการกลั่นกรองของบุคคลในการน าไปใช้จึงเป็นเหตุท าให้มาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรมของคนในสังคมลดต่ าลงบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน เป็นผู้มีบทบาท
ส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการสาธารณะสนองความต้องการของประชาชนในพ้ืนที่ หน้าที่และ
ความรับผิดชอบส าคัญที่จะบ าบัดทุกข์ บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นที่สอดคล้องกับ
นโยบายของรัฐบาลและความต้องการของท้องถิ่นดังนั้นการที่ประชาชนจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่จึงขึ้นอยู่
กับมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลนั่นคือ เป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
จริยธรรม มีจิตส านึกท่ีจะตอบแทนคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่งอย่างถูกต้อง โปร่งใส สะดวกรวดเร็ว มีผลงานเด่น 
และพัฒนาตนอย่างสม่ าเสมอ ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ  เต็มก าลังย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนอย่างแน่นอน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้สิทธิเสรีภาพ และการมีส่วนร่วมในการปกครองของประชาชนตลอดจนเพ่ิม
อ านาจประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐมากขึ้น มีบทบัญญัติให้การใช้อ านาจรัฐเป็นไปโดยสุจริตและมี
ประสิทธิภาพและเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาการขาดจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชอบธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
จึงบัญญัติในมาตรา 77 ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมกล่าวคือ”รัฐต้องจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการและพนักงานหรือลูกจ้างของรัฐ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหน้าที่” มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีเกณฑ์และแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ ถูกต้องเหมาะสม 
น ามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และ
ส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองอีกด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
บุคลากรองค์การบริหารส่วน 



ต าบลเป็นความจ าเป็นพ้ืนฐานของบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นหลักประพฤติตน และปฏิบัติหน้าที่การงาน ให้เกิดผลดีมี
คุณภาพและประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขของประชาชนได้อย่างยั่งยืน 

สรุป มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง “หลักการหรือแนวทางปฏิบัติที่องค์กรประมวล
ขึ้นใหส้มาชิกได้ยึดถือปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของคนในองค์กรหรืออาชีพเดียวกันให้อยู่ในความถูก
ต้องดีงาม” 
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ผก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (อบต.) พ.ศ.2546 เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ได้ปฏิบัติเป็นมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมครอบคลุมถึงผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นด้วย 
เพราะบุคคลดังกล่าวย่อมร่วมกันดูแลทุกข์สุขของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า สาระส าคัญของ
มาตรฐาน ทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรท้องถิ่น (อบต.) ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
  มาตรฐานที่ 1 พึงด ารงตนตั้งมั่นให้อยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ 
และมีความรับผิดชอบ 
  หมายถึง การปฏิบัติตนในลักษณะดังนี้ 
  - การปฏิบัติตนยึดมั่นในความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม ความเป็นเหตุเป็นผล ความสุจริตใจ  
  - มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้กับตนเองและ
พวกพ้อง ให้เชื่อมั่นว่าความซื่อสัตย์สุจริตจะน าพาให้ตนเองครอบครัวและบ้านเมืองอยู่รอด ดังพระบรมราโชวาทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชฯ พระราชทานแก่ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร เมื่อ 12 มิถุนายน 2497 ว่า “...มีคุณธรรมข้อหนึ่งที่ส าคัญ ซึ่งท่านต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ 
คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ประเทศบ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ก็ย่อมอาศัยความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพ้ืนฐาน ท่าน
ทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี หรือประกอบกิจการงานส่วนตัวก็ดี ขอให้มั่นอยู่ในคุณธรรมทั้ง 3 ประการ คือ 
สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่ ท่ านจึงจะเป็นผู้ที่ควรแก่การสรรเสริญของมวลชน        
ทั่วไป...” 
  มีความรับผิดชอบต่องานในต าแหน่งหน้าที่ และเสียสละในการปฏิบัติงาน เพื่อประชาชนและท้องถิ่น
ด้วยการปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างเสียสละเวลา เสียสละความคิดและแรงกายเพ่ือท างาน เพ่ือการสร้างสรรค์ และมี
ความรับผิดชอบต่องานนั้น ๆ เพ่ือส่วนรวมและประชาชนอย่างจริงจัง จะท าให้มีผู้รักและศรัทธาเชื่อถือและนิยมยก
ย่องอย่างกว้างขวางแน่นอน 
  มาตรฐานที่ 2 พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยโปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบได้ 
  หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ดังนี้ 
  - มีขั้นตอนการปฏิบัติงานแผนการท างาน มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน โดยสามารถแจ้งล าดับ
ขั้นตอนการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานและระยะเวลาให้แก่ผู้มาติดต่อราชการได้ทราบ เพ่ือให้สามารถตรวจสอบและ
ติดตามได ้
  - มีการแต่งตั้งคณะท างาน หรือกรรมการที่ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน 
เพ่ือตรวจอบการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน มีการสรุปผลรายงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงานให้
ประชาชนรับรู้ 
  - มีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 
ด้วยวิธีการที่หลากหลาย เช่น เอกสารประกาศ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ การปฏิบัติตามมาตรฐานข้อนี้จะส่งผลให้เกิด
ความเชื่อมั่น ศรัทธา และความเข้าใจอันดีต่อประชาชนและบุคคลทั่วไป และจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ได้รับคาม
ร่วมมืออย่างเต็มที่จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประชาชน  



มาตรฐานที่ 3 พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์
ของประชาชนเป็นหลัก 

หมายถึง มาตรฐานของการปฏิบัติของบุคลากรส่วนท้องถิ่น อบต.ที่ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็น
หลัก ดังนี้  

-  มีสติ ตั้งใจ หนักแน่น มั่นคง เพราะการใช้ก าลังสติ คือรู้ก าลังท าอะไรให้กับใคร รู้ตัวว่าอยู่ที่ไหน 
อย่างไร หากใช้ก าลังสติ หนักแน่น มั่นคงแล้ว จะท าให้เป็นช่องทาง วิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและรวดเร็ว เกิด
ความส าเร็จของงานและความเจริญแห่งตนเองได้ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัวซึ่งได้
พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง ณ อาคารสวนอัมพร เมื่อวันที่ 11 
ธันวาคม 2552 ว่า “...ก าลังสติ หรือก าลังแห่งความระลึกรู้ การท างานนั้นถึงแม้ท างานด้วยความศรัทธา ด้วยความ
หมั่นขยันไม่ทอดทิ้งก็ยังมีช่องทางที่อาจจะเสียหายบกพร่องได้ในขณะเมื่อมีความประมาทเผลอพลั้งเกิดขึ้น นัก
ปฏิบัติงานจึงต้องระมัดระวัง ควบคุมสติให้ดีอยู่เสมอเพ่ือให้รู้เท่าทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา...ก าลังความตั้งใจ
หมายถึงความสามารถควบคุมสติจิตใจให้สงบและหนักแน่นมั่นคง ควบคุมความคิดให้อยู่ในระเบียบให้คิดอ่านอยู่แต่ใน
เรื่องหรือภารกิจที่ต้องการจะท าให้เสร็จ ไม่ปล่อยให้คิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องต่างๆ นอกจุดหมายอันพึงประสงค์ ก าลัง
ความตั้งใจนี้ช่วยให้รู้เข้าใจเรื่องราวและปัญหาต่าง ๆ ได้กระจ่างให้คิดเห็นช่องทางและวิธีการปฏิบัติงานให้แจ่มแจ้ง 
ชัดเจนและรวดเร็ว...” 

- การให้บริการที่มีมาตรฐานเดียวกันอย่างเสมอภาค ทั่วถึงและเป็นธรรม 
- การให้บริการด้วยความสะดวกรวดเร็ว และตรงต่อเวลา 
- การให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส ประทับใจ และรักษาประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริการ    

ทุกคน 
มาตรฐานที่ 4 พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่การงานที่มุ่งให้เกิดผลสัมฤทธิ์ที่เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล

อย่างคุ้มค่าซึ่งจะต้องมีหลักในการปฏิบัติดังนี้ 
- ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความคิดให้เกิดผลของงานที่ดี มีคุณค่าต่อประชาชน ต่อส่วนรวมทั้งนี้

ต้องยึดถือว่าความรู้วิชาการ รู้ปฏิบัติการและความรู้คิด จะท าให้เกิดผลดีต่อการท าหน้าที่ ดังพระบรมราโชว าทของ
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลเดชฯ ที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องในโอกาสวันข้าราชการพล
เรือน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2530 ว่า “ข้าราชการที่สามารถต้องมีความรู้ครบสามส่วน คือ ความรู้วิชาการ ความรู้
ปฏิบัติการ และความรู้คิดอ่านตามเหตุ ตามความเป็นจริง ต้องมีความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผู้ร่วมงาน 
ในการรักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกต้องทุกอย่างในแผ่นดินมีความสงบและหนักแน่นทั้งในกาย ในใจ 
ในค าพูด ต้องส ารวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่สม่ าเสมอ และปฏิบัติแก้ไขเสียโดยเร็ว...” 

-การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ค านึงถึงผลลัพธ์และผู้มารับบริการ โดยยึดความถูกต้องของ
ระเบียบกฎหมาย 

-การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่า ทั้งในส่วนของการใช้เงินและ
ใช้เวลา 

-การปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จ ตามก าหนด และบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้ และตรงตามนโยบาย 
มาตรฐานที่ 5 พึงพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ ของตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
หมายถึง การพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
- การศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัย ที่เป็นการพัฒนาทางวิชาการ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน และสร้าง

ประสิทธิภาพให้กับตนเอง เช่น ความรู้ในเรื่องคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร การเก็บรวบรวมข้อมูล การวางแผน การ
วิเคราะห์ การน าข้อมูลไปใช้ เป็นต้น 



- การพัฒนาจิตใจของตนเอง เพื่อให้มีสมาธิหนักแน่นมั่นคง สุขุมรอบคอบ ท าให้ภาวะจิตใจสามารถ
ที่จะต่อสู้ และปฏิบัติงานในรูปแบบต่างๆ ได้ 

- พัฒนาตนเอง และการปฏิบัติงาน ตลอดถึงการหาความรู้  และการพัฒนาจิตใจ จะกระท าได้โดย
การเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาด้วยตนเอง จากแหล่งความรู้ต่างๆ ก็ได้ ทั้งนี้การพัฒนาทักษะ ความรู้ 
ความสามารถของตนเองจะส่งผลให้เกิดการพัฒนางาน เกิดความมั่นคงต่อองค์กร และความเจริญต่อท้องถิ่นและ
ประเทศชาติ อย่างแน่นอน ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานในพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2535 ว่า “...
ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยปัจจัยส าคัญประกอบพร้อมกัน 4 อย่าง อย่างที่หนึ่ง   ต้องมี คนดี มีปัญญา มี
ความรับผิดชอบ เป็นผู้ประกอบการ อย่างที่สอง ต้องมีวิทยาการที่ดีเป็นเครื่องใช้ประกอบการ อย่างที่สาม
ผู้ประกอบการต้องมีความวิริยะอุตสาหะ และความเพ่งพินิจอย่างละเอียดรอบคอบในการท างาน อย่างที่สี่ต้องรู้จัก
ท างานให้พอเหมาะ พอดี และพอควรแก่งานและแก่ประโยชน์ที่พึงประสงค์ ปัจจัยแห่งความเจริญดังกล่าวนี้ จะ
ประกอบพร้อมกันขึ้นมิได้ หากบุคคลไม่พยายามศึกษาอบรมตนเองอยู่เป็นนิตย์ บัณฑิตแต่ละคนจึงควรอย่างยิ่งที่จะได้
ตั้งใจฝึกฝนตนเองให้มีปัญญาความสามารถพร้อมทั้งพยายามใช้ศิลปะวิทยาการที่มีอยู่ ประกอบกิจการงานด้วยความ
เพ่งพินิจ ด้วยความฉลาดรอบรอบให้พอเหมาะแก่งานแต่ละชิ้นแต่ละอย่าง ความเจริญวัฒนาของงานของตัวเอง และ
ของประเทศชาติจะได้เกิดข้ึนตามที่ตั้งใจปรารถนา...” 

สรุป 
มาตรฐานทั้ง 5 มาตรฐานจึงเป็นสาระส าคัญอย่างยิ่ง ที่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบล  เขา

กระปุก พึงได้ศึกษายึดถือปฏิบัติให้ถูกต้อง เพราะจะส่งผลให้ตัวเอง องค์การบริหารส่วนต าบล และประชาชน ได้รับ
ผลประโยชน์ สร้างความภูมิใจเกิดขึ้นกับท้องถิ่น น าความเจริญความมั่นคงและความเป็นศักดิ์ศรีมาให้สังคมท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลของเราเป็นที่ยอมรับ ชื่นชม และกล่าวขวัญที่ดีตลอดไปการปฏิบัติตามมาตรฐานข้างต้นนั้น
ไม่ใช่เรื่องยากเย็นและซ่อนเร้นแต่อย่างใดเพียงแต่ให้มีศรัทธา บริหารจัดการให้ถูกต้องอย่างสม่ าเสมอ คงเส้นคงวา ก็
จะบรรลุเป้าหมายได้แน่นอน 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
พ.ศ.2565 
----------- 

  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้างนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม ซึ่งมีสาระส าคัญตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
  1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อ
สังคม ตามล าดับ 
  5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
  ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการ และพนักงานจ้างทุกคน พึงยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 1 
บททั่วไป 

 
  ข้อ 1 ในประมวลจริยธรรมนี้ 
  “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขากระปุก 
  “ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ข้อ 2 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 

หมวด 2 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่ 1 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ส าหรับข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 
 

  ข้อ 3 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุกทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้ 
  (1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  (3) การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
  (4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (5) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
  (6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
  (7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  (8) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  (9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  (10)การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่า
อยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 2 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 
  ข้อ 4 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 
  ข้อ 5 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
  ข้อ 6 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมือง
ดี  
  ข้อ 7 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
  ข้อ 8 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง 
ความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตาม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
  ข้อ 9 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็วและมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
  ข้อ 10 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก  ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ
เรียบร้อย มีอัธยาศัยดี 
  ข้อ 11 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติ
หน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาต
จากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 
  ข้อ 12 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ต้องรักษาและเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 
  ข้อ 13 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไป
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่
รับของขวัญของก านัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่จะเป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 
  ข้อ 14 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก  ต้องประพฤติปฏิบัติตนให้สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ
เพ่ือนร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ 3  
จรรยาวิชาชีพ 

 
  ข้อ 15 บทบัญญัติจรรยาบรรณทางวิชาชีพ จรรยาบรรณของพยาบาล วิศวกรและครูส าหรับ
บุคลากรที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวในองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ดังนี้ 
  1. ปฏิบัติต่อประชาชนด้วยความเสมอภาคตามสิทธิมนุษยชน โดยค านึงถึงเชื้อชาติ ศาสนาและ
สถานภาพของบุคคล 
  2. ละเว้นการปฏิบัติที่มีอคติและใช้อ านาจหน้าที่เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน 
  3. พึงเก็บรักษาเรื่องส่วนตัวของผู้รับบริการไว้เป็นความลับ เว้นแต่ด้วยความยินยอมของผู้นั้น หรือ 
เมื่อต้องการปฏิบัติตามกฎหมาย 
  4.พึงปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความสามารถอย่างเต็มที่ในการวินิจฉัยและการแก้ไขปัญหาสุขภาพ
อนามัยอย่างเหมาะสมแก่สภาพของบุคคล ครอบครัวและชุมชน 
  5. พึงประกอบกิจแห่งวิชาชีพให้สอดคล้องกับนโยบาย อันยังประโยชน์แก่สาธารณชน 
  6. พัฒนาความรู้และวิธีปฏิบัติให้ได้มาตรฐานแห่งวิชาชีพ 
  7. เห็นคุณค่าและยกย่องผู้มีความรู้ ความสามารถในศาสตร์สาขาต่างๆ  
  8. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ 
  - จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร 
  1. วิศวกรต้องรับผิดชอบ และให้ความส าคัญเป็นอันดับแรก ต่อสวัสดิภาพ สุขภาพ ความปลอดภัย
ของสาธารณชน และสิ่งแวดล้อม 
  2. วิศวกรต้องให้ข้อมูล และแสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาการ ตามที่ตนทราบอย่างถ่องแท้แก่
สาธารณชนด้วยความสัตย์จริง 
  3. วิศวกรต้องด ารงและส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เกียรติยศ และศักดิ์ศรีของวิชาชีพวิศวกรรม 
  4. วิศวกรต้องปฏิบัติงานเฉพาะที่ตนมีความรู้ความสามารถเท่านั้น 
  5. วิศวกรต้องสร้างชื่อเสียงในวิชาชีพจากคุณค่าของงานและต้องไม่แข่งขันกันอย่างไม่ยุติธรรม 
  6. วิศวกรต้องรับผิดชอบต่องานและผลงานในวิชาชีพของตน 
  7. วิศวกรต้องใช้ความรู้ความช านาญในงานวิชาชีพอย่างซื่อตรงเพ่ือผลประโยชน์ของผู้ว่าจ้างหรือ
ลูกค้าซึ่งตนปฏิบัติงานให้เสมือนเป็นตัวแทนที่ซ่ือตรงหรือผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ 
  8. วิศวกรพึงพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพของตนตลอดเวลาที่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรม
และให้ความส าคัญในการช่วยเหลือส่งเสริมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้และประสบการณ์ ให้แก่วิศวกรในความดูแลของตน
อย่างจริงจัง 
  - จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
  1. ครูต้องประพฤติตามจรรยาบรรณของวิชาชีพและแบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณวิชาชีพ 
  2. ครูต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนา
ทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ 
  3. ครูต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริมก าลังแก่ศิษย์และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่
อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
  4. ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างทั้งกาย วาจา และจิตใจ 
  5. ครูต้องรักไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม
ของศิษย์หรือผู้ขอรับบริการ 



  6. ครูต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้
ต าแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
  7.ครูต้องช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ 
  8. ครูต้องประสงค์ปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา 
ศิลปวัฒนธรรมภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
 

หมวด 3 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ส่วนที่ 1  

กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

  ข้อ 16 ให้ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  (1) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตามสอดส่อง
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
  (2) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขากระปุก หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็ได้ 
  (3) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  มิให้
ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขากระปุก หรือคณะกรรมการจริยธรรมไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 
  (4) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือ
ถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
นี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อ
สิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระท ามิได้ เว้นจะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 
  (5) ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (6) ด าเนินการอื่นตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมหรือปลัด
องคก์ารบริหารส่วนต าบลมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
  ข้อ 17 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพ่ือควบคุม
ก ากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
   

คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย 
  (1) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
  (2) กรรมการจากข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน 



  (3) กรรมการซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนต าบล
เขากระปุก จ านวนสองคน 
  (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม(1)-(3)ร่วมกันเสนอชื่อและคัดเลือกให้เหลือ
สองคน 
  ให้หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม 
และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม 
  กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 
  ข้อ 18 คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  (1) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  (2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่มีข้อ
สงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืน ตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 
  (3) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอ านาจหน้าที่ ขอให้
กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่ง
เอกสารและหลหักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
  (4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานมาชี้แจง หรือให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
  (5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน ถ้าคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้ค าวิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 
  (6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่ เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (7) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชาใช้
อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
  (8) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้
บังคับ 
 

ส่วนที่ 2 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
  ข้อ 19 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฎเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 
  ข้อ 20 การด าเนินการตามข้อ 19 ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวน
ไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
  ข้อ 21 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ 
ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและระดับต าแหน่ง ตลอดจน



หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีตสภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิด
จากการฝ่าฝืน และเหตุอ่ืนควรน ามาประกอบการพิจารณา 
  ข้อ 22 หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ 20 แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ 19 สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ 19 สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ตามข้อ 25 แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย 

ข้อ 23 การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 19 ข้อ 20 และข้อ 
22 ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการด าเนินการทาง
วินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม 
  ข้อ 24 การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ 22 ให้ด าเนินการตามนั้น เว้นแต่ละปรากฏ
ข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
 

หมวด 4 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
  ข้อ 25 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือน าไป
ประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดี
ความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
  ข้อ 26 เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ 22 แล้ว ให้
องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
  ข้อ 27 เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
 

บทเฉพาะกาล 
 

  ข้อ 29 จัดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด คณะกรรมการ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคล ส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 
 
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
      ประกาศ ณ วันที่  21  พฤศจิกายน พ.ศ.2565 
        
 
 
        (นายธีรพล พันธ์ประดิษฐ์) 
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 



 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายบริหาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
พ.ศ.2565 
----------- 

  ประมวลจริยธรรมนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 
มาตรา 76 วรรคสาม ซึ่งมีสาระส าคัญตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 
  1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเขากระปุก ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการ
ท างานด้านต่าง ๆ ทั้งในองค์กรและระดับบุคคล เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม          มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้ รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อ
สังคมตามล าดับ ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
  ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
  อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติม
ถึง (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ข้อ 59 (องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก) จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

 
หมวด 1 
บททั่วไป 

 
  ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่าย
บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก พ.ศ.2565” 
  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ในระเบียบนี้  
  “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 
 



  “ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น” หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก รองนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก รวมทั้งบุคคลที่ฝ่ายบริหาร
แต่งตั้งตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติที่จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรม ของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่าย
บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 
  ข้อ 4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
    

หมวด 2 
มาตรฐานจริยธรรม 

 
ส่วนที่ 1 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
 

  ข้อ 5 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวมเป็นกลางทางการเมืองอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะต้องยึดมั่น
ในค่านิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้ 
  (1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  (3) การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
  (4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (5) การยนืหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
  (6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
  (7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  (8) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  (9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  (10)การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่า
อยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

 
ส่วนที่ 2 

มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 
 

  ข้อ 6 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตลอดจนเป็น
แบบอย่างที่ดีในการเคารพและรักษาระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ข้อ 7 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
  ข้อ 8 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  ข้อ 9 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมทั้งโดย
ส่วนตัวและโดยหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน ทั้งต้องวางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 



  ข้อ 10 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อ่ืนโดยไม่แสดงกริยา 
หรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด 
  ข้อ 11 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องมีอุดมการณ์ในการท างานเพ่ือประเทศชาติและต้องถือเอา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด 
  ข้อ 12 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องมีอุดมการณ์ในการท างานเพ่ือประเทศชาติและต้องถือเอา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด 
  ข้อ 13 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นเมือง
พลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ 
  ข้อ 14 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้สถานะหรือต าแหน่งการเป็น
ข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็น
ประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม 
  ข้อ 15 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่ง การเป็นข้าราชการการเมืองเข้า
ไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการซึ่งมี
ต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า และมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยางานราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากต าแหน่ง ทั้งนี้ เว้น
แต่เป็นการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
  ข้อ 16 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัว หรือผู้
ใกล้ชิดก้าวก่าย หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือของผู้ อ่ืนและต้องไม่ยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้อ านาจของตนโดยมิ
ชอบ 
  ข้อ 17 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ อาชีพหรือการงานอ่ืน
ใดของคู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธา
ของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
  ข้อ 18 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นต้องรักษาความลับของทางราชการเว้นแต่เป็นการปฏิบัติตาม
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
  ข้อ 19  ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องยึดมั่นในกฎหมายและค านึงถึงระบบคุณธรรมในการ
แต่งตั้งผู้สมควรด ารงต าแหน่งต่างๆ  
  ข้อ 20 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น เมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้ว ต้องไม่น าข้อมูลข่าวสารอันเป็น
ความลับของทางราชการซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในต าแหน่งเพ่ือน าไปใช้เพ่ือเกิดประโยชน์แก่องค์กรเอกชน ทั้งนี้
ภายในก าหนดระยะเวลาสองปี นับจากวันที่พ้นจากต าแหน่ง 
  ข้อ 21 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อ านาจในทางที่ผิด การฉ้อ
ฉล หลอกลวง หรือกระท าการอื่นใดท่ีท าให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
  ข้อ 22 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องไม่เรียกร้องของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจาก
บุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากกากรปฏิบัติหน้าที่ของตน และจะต้องดูแลให้คู่สมรส ญาติสนิท หรือ
บุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย 
  ข้อ 23 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อท าธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ
ตามระเบียบ และข้ันตอนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  ข้อ 24 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น พึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างสม่ าเสมอเอาใจใส่ทุกข์สุข 
และรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 



  ข้อ 25 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการ เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจผิด หรือเพ่ือผลประโยชน์ส าหรับตนเองและผู้อ่ืน 
  ข้อ 26 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้น ๆ เท่านั้น 
  ข้อ 27 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ
เกียรติภูมิของชาติ 
  ข้อ 28 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย
หรือผู้ที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เช่น ผู้ เปิดบ่อนการพนัน หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อันอาจจะ
กระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
  ข้อ 29 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณี เมื่อปฏิบัติหน้าที่
บกพร่องหรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด 
   

หมวด 3  
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ส่วนที่ 1  

กลไกการบังคับใช้กฎหมาย 
 

  ข้อ 30 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก มีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  1) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นที่เป็นแบบอย่างที่ดี และ
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
  2) ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองข้าราชการการเมืองท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
นี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม 

3) การด าเนินการต่อข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อันมีผลกระทบต่อสิทธิ หน้าที่ของผู้นั้นจะกระท ามิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมแล้ว 

4) ด าเนินการอ่ืนตามท่ีก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้ 
  ข้อ 31 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ขึ้นเพ่ือควบคุมก ากับให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ ประกอบด้วย 
  1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธานคณะกรรมการ ตัวแทนฝ่ายบริหารที่นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล แต่งตั้งจ านวน 1 คนเป็นกรรมการ 
  2) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 3 คน เป็นผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นผู้เลือก เป็นคณะกรรมการ 
  3) หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ทั้งนี้หัวหน้าส านัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ดังกล่าวต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน หากเคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อนให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการจากต าแหน่งในฝ่ายบริหารที่เหมาะสม 
  ข้อ 32 คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 



  1) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  2) สอดส่อง ดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาจมีผู้
ร้องขอหรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้ 
  3) ขอความร่วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยราชการของหน่วยงานมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
  4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานมาชี้แจง หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
  5) พิจารณาวินิจฉัย ชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ 
  6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  7) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมายในการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ส่วนที่ 2  
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
  ข้อ 33 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฎเหตุว่ามีการปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขากระปุก ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมเป็นผู้รับผิดชอบ พิจารณาด าเนินการ โดยจะต้องไต่
สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวน การฝ่าฝืนจริยธรรมนี้และให้มีค าวินิจฉัยโดยเร็ว และให้
คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก มีค าสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม 
  กรณีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ปฏิบัติฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม ให้คณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการและให้เลือกกันเองเป็นประธาน
คณะกรรมการ โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้และให้มีค า
วินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยให้ผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆมีค าสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
  ข้อ 34 หากการด าเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนตามข้อ 33 แล้ว ไม่ปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีการ
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้สั่งลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 37 
  ข้อ 35 การด าเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามส่วนที่ 2 
นี้ ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
  ข้อ 36 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่ 
  1) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของค าวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
  2) กรณีผู้ถูกลงโทษตามข้อ 37 เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมให้สามารถร้องเรียนผู้ตรวจการ
แผ่นดินได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับทราบค าสั่งการลงโทษ 
 
 



หมวด  4  
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
  ข้อ 37 การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณี เพ่ือให้มีการแก้ไขหรือ
ด าเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือน าไปประกอบการพิจารณาในการเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง หรือการ
สั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
  ข้อ 38 การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้
พิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญ และระดับต าแหน่งตลอดจน
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณีผลร้ายอันเกิดจาก
การฝ่าฝืนและเหตุอ่ืนอนัควรน ามาประกอบการพิจารณา 
  ข้อ 39 ให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลวินิจฉัยให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุกหรือผู้
ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่กรณีมีค าสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมนี้ตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมและเมื่อมีค าสั่งลงโทษแล้ว ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เขากระปุก หรือผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆแล้วแต่กรณีแจ้ง
คณะกรรมการจริยธรรม เพ่ือรายงานให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 
  ข้อ 40 กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
  ข้อ 41 ให้คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม 
โดยจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุก ๆ 1 ปี หรือให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวล
จริยธรรมให้มีความเหมาะสมตามค าแนะน าของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป 
  
  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
    ประกาศ ณ วันที่   21   พฤศจิกายน พ.ศ.2565 
        
 
 
       (นายธีรพล พันธ์ประดิษฐ์) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก อ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี 
พ.ศ.2565 
----------- 

  ประมวลจริยธรรมนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 
มาตรา 76 วรรคสาม ซึ่งมีสาระส าคัญตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม  พ.ศ.2562 โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 
  1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถิ่นขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลเขากระปุก ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการ
ท างานด้านต่าง ๆ ทั้งในองค์กรและระดับบุคคล เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายสภาท้องถิ่นใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อ
สังคม ตามล าดับ 

5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
  ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและบุคคล พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับ
ระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
  อาศัยอ านาจตามระเบียบว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ลงวันที่ 17 เดือน กันยายน 
พ.ศ.2547 ข้อ 16 องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 

 
หมวด 1 
บททั่วไป 

 
  ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก พ.ศ.2565” 
  ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันถัดจากวันประกาศในระเบียบนี้เป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ในระเบียบนี้  
  “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 



 
  “ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น” หมายถึง ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น(ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก เลขานุการสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขากระปุก  สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก)  
  “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรม ของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่าย
สภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 
  ข้อ 4 ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
    

หมวด 2 
มาตรฐานจริยธรรม 

 
ส่วนที่ 1 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
 

  ข้อ 5 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมืองอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาลโดยจะต้องยึด
มั่นในค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้ 
  (1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  (2) การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
  (3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (4) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
  (5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
  (6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  (7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  (8) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  (9) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 
ส่วนที่ 2 

มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 
 

  ข้อ 6 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตลอดจนเป็น
แบบอย่างที่ดีในการเคารพและรักษาระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ข้อ 7 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
  ข้อ 8 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  ข้อ 9 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรมทั้งโดย
ส่วนตัวและโดยหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน ทั้งต้องวางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 



 
  ข้อ 10 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อ่ืนโดยไม่แสดงกริยา 
หรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด 
  ข้อ 11 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องมีอุดมการณ์ในการท างานเพ่ือประเทศชาติและต้องถือเอา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด 
  ข้อ 12 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ 
  ข้อ 13 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็น
พลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ 
  ข้อ 14 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้สถานะหรือต าแหน่งการเป็น
ข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็น
ประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม 
  ข้อ 15 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่ง การเป็นข้าราชการการเมืองเข้า
ไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการซึ่งมี
ต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า และมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากต าแหน่ง ทั้งนี้ เว้นแต่
เป็นการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
  ข้อ 16 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัว หรือผู้
ใกล้ชิดก้าวก่าย หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือของผู้อ่ืนและต้องไม่ยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้อ านาจของตนโดยมิ
ชอบ 
  ข้อ 17 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ อาชีพหรือการงานอ่ืน
ใดของคู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธา
ของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
  ข้อ 18 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นต้องรักษาความลับของทางราชการเว้นแต่เป็นการปฏิบัติตาม
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
  ข้อ 19  ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องยึดมั่นในกฎหมายและค านึงถึงระบบคุณธรรมในการ
แต่งตั้งผู้สมควรด ารงต าแหน่งต่างๆ  
  ข้อ 20 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น เมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้ว ต้องไม่น าข้อมูลข่าวสารอันเป็น
ความลับของทางราชการซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในต าแหน่งเพ่ือน าไปใช้เพ่ือเกิดประโยชน์แก่องค์กรเอกชน ทั้งนี้
ภายในก าหนดระยะเวลาสองปี นับจากวันที่พ้นจากต าแหน่ง 
  ข้อ 21 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อ านาจในทางที่ผิด การฉ้อ
ฉล หลอกลวง หรือกระท าการอื่นใดท่ีท าให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ. 
  ข้อ 22 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่เรียกร้องของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจาก
บุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน และจะต้องดูแลให้คู่สมรส ญาติสนิท หรือ
บุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย 
  ข้อ 23 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อท าธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ
ตามระเบียบ และข้ันตอนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  ข้อ 24 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น พึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างสม่ าเสมอเอาใจใส่ทุกข์สุข 
และรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 



 
  ข้อ 25 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการ เพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจผิด หรือเพ่ือผลประโยชน์ส าหรับตนเองและผู้อ่ืน 
  ข้อ 26 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้น ๆ เท่านั้น 
  ข้อ 27 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ
เกียรติภูมิของชาติ 
  ข้อ 28 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย
หรือผู้ที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เช่น ผู้ เปิดบ่อนการพนัน หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อันอาจ
กระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
  ข้อ 29 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณี เมื่อปฏิบัติหน้าที่
บกพร่องหรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด  
  

หมวด 3  
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ส่วนที่ 1  

กลไกการบังคับใช้กฎหมาย 
 

  ข้อ 30 ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก มีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  1) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการการเมืองท้องถิ่นที่เป็นแบบอย่างที่ดี และ
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
  2) ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองข้าราชการการเมืองท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
นี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม 

3) การด าเนินการต่อข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อันมีผลกระทบต่อสิทธิ หน้าที่ของผู้นั้นจะกระท ามิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมแล้ว 

4) ด าเนินการอ่ืนตามท่ีก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้ 
  ข้อ 31 ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุกขึ้น เพ่ือควบคุมก ากับให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ประกอบด้วย 
  1) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นประธานคณะกรรมการ    
 2) สมาชิกสภาท้องถิ่นท่ีสภาท้องถิ่นคัดเลือก แต่งตั้งจ านวน 2 คน เป็นคณะกรรมการ 
  3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 6 คน เป็นผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เป็นผู้เลือก เป็นคณะกรรมการ 
  4) หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ทั้งนี้หัวหน้าส านัก
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ดังกล่าวต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน หากเคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อนให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการจากต าแหน่งในฝ่ายบริหารที่เหมาะสม 



  ข้อ 32 คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  1) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  2) สอดส่อง ดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาจมีผู้
ร้องขอหรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้ 
  3) ขอความร่วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
  4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาแจง หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
  5) พิจารณาวินิจฉัย ชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ 
  6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  7) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีการปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้
บังคับโดยอนุโลม 

 
ส่วนที่ 2  

ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

  ข้อ 33 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมเป็นผู้รับผิดชอบ พิจารณาด าเนินการ โดย
จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวน การฝ่าฝืนจริยธรรมนี้และให้มีค าวินิจฉัยโดยเร็ว และให้
คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก มีค าสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม 
  กรณีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก ปฏิบัติฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม ให้คณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการและให้เลือกกันเองเป็นประธาน
คณะกรรมการ โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้และให้มีค า
วินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยให้ผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆมีค าสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
  ข้อ 34 หากการด าเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนตามข้อ 33 แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการ
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้สั่งลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 37 
  ข้อ 35 การด าเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรม  และการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามส่วนที่ 2 
นี้ ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
  ข้อ 36 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่ 
  1) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของค าวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
  2) กรณีผู้ถูกลงโทษตามข้อ 37 เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมให้สามารถร้องเรียนผู้ตรวจการ
แผ่นดินได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับทราบค าสั่งการลงโทษ 
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ขั้นตอนการลงโทษ 
 

  ข้อ 37 การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณี เพ่ือให้มีการแก้ไขหรือ
ด าเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือน าไปประกอบการพิจารณาในการเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง หรือการ
สั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
  ข้อ 38 การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่      ให้
พิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญ และระดับต าแหน่งตลอดจน
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณีผลร้ายอันเกิดจาก
การฝ่าฝืนและเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 
  ข้อ 39 ให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลวินิจฉัยให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     เขา
กระปุกหรือผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่กรณีมีค าสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมนี้ตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมและเมื่อมีค าสั่งลงโทษแล้ว ให้ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเขากระปุก หรือผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆแล้วแต่กรณี
แจ้งคณะกรรมการจริยธรรม เพ่ือรายงานให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 
  ข้อ 40 กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
  ข้อ 41 ให้คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม 
โดยจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุก ๆ 1 ปี หรือให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวล
จริยธรรมให้มีความเหมาะสมตามค าแนะน าของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    ประกาศ ณ วันที่   21   พฤศจิกายน พ.ศ.2565 
        
 
 
              (นายธีรพล   เจริญยิ่ง) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขากระปุก 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


