
 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 

เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของขาราชการ 
ขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ   อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ. 2557 
 

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  ไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ขาราชการ  พนักงาน  และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ   ลงวันท่ี 30 มีนาคม 2552  
ตามนัยมาตรา 77 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540  ไปแลวนั้น 

เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550  มาตรา 279 บัญญัติใหมี
ประมวลจริยธรรมเพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการหรือ
เจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภท โดยมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังกําหนด
ข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา ท้ังนี้ การฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย 

เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2550 มาตรา 
279 องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ   จึงใหยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีอางถึง 
และใหจัดทําเปนประมวลจริยธรรมของขาราชการ องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ เพ่ือเปนเครื่องมือ
กํากับความประพฤติของขาราชการในสังกัด ตาตมประมวลจริยธรรมแนบทายนี้ 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

 
             ประกาศ ณ วันท่ี  18  มีนาคม  พ.ศ.  2557 

 

                                                
 (นายชิตณรงค   ขอเหนี่ยวกลาง) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 
 

 
  



ประมวลจริยธรรมของขาราชการ 
ขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  อําเภอโนนสูง  จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ.2557 
 

  
ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทํา ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช  2550 มาตรา 279 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
1.เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ ท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 

ท่ีชัดเจนและเปนสากล 
 2.ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระบบองคกรและระดับบุคคล และเปน
เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3.ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
 4.ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอประชาชน และ
ตอสังคมตามลําดับ 
 5.ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึนรวมท้ัง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
           ท้ังนี้ รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ
ควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆอยางท่ังถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 
หมวด 1 
บทท่ัวไป 

 
 ขอ 1 ในประมวลจริยธรรมนี้ 
  “ประมวลจริยธรรม”หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลลําคอหงษ 
  “ขาราชการ”หมายถึง ขาราชการสวนทองถ่ิน ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถ่ิน รวมถึงพนักงาน
จางและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  “คณะกรรมการจริยธรรม”หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําองคการบริหารสวน
ตําบลลําคอหงษ 
 ขอ 2 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 

 
 
 
 
 



 
หมวด 2 

มาตรฐานจริยธรรม 
 

สวนท่ี 1 
มาตรฐานจรยิธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

สําหรับขาราชการ ขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ 
 

 ขอ 3 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษทุกคน   มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม  เปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล   โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้ 

(1) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(2) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
(3) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย และรับผิดชอบ 
(4) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตัว และไมมีผลประโยชน 

ทับซอน 
(5) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
(6) การบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
(7) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
(8) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
(9) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
(10)  การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดีรวมกันพัฒนา 

ชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
 

สวนท่ี 2 
จรรยาวิชาชีพขององคกร 

 
 ขอ 4 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย 
 ขอ 5 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไวและ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
 ขอ 7 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความ
เสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี 
 ขอ 8 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ ตองปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลัง
ความสามารถดวยความเสียสละ  ทุมเทสติปญญา  ความรูความสามารถ  ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิตาม
ภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอมหมาย  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 
 ขอ 9 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  ตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของ 
ประชาชนดวยความเปนธรรม  รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 
 ขอ 10 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ
เรียบรอยมีอัธยาศัย 



 ขอ 11 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  ตองรักษาความลับท่ีไดจากการปฏิบัติ
หนาท่ีการเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับ โดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเม่ือมีอํานาจหนาท่ีและไดรับ
อนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น 
 ขอ 12 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ ตองรักษา และเสริมสรางความสามัคคี 
ระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ 
 ขอ 13 ขาราชการของการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหา
ประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเองและบุคคลอ่ืน ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตามตลอดจน
ไมรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือประโยชนตางๆอันเกิด
จากการปฏิบัติหนาท่ีของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี 
 ขอ 14 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  ตองประพฤติตนใหสามารถทํางาน
รวมมือกับผูอ่ืนดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของ
เพ่ือนรวมงานและมานําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน 

 
หมวด 3 

กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 
 

สวนท่ี 1 
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 
 ขอ 16 ใหสํานักงานปลัด มีหนาท่ีควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยาง
ท่ัวถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

(1) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีและ
ติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสมํ่าเสมอ 

(2) สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ท้ังนี้ โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการตามท่ี
นายกองคการบริหารสวนตําบลหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา หรือตามท่ีเห็นเองก็ได 

(3) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางนี้ 
ตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอําอาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีท่ีเห็นนายกองคการบริหารสวนตําบล
หรือกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควรอาจยื่นเรื่องโดยไมผานนายกองคการ
บริหารสวนตําบลหรอืคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได 

(4) คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมามิใหถูกกลั่น
แกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม การดําเนินการตอขาราชการท่ีอยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนข้ันเงินเดือนตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
หรือวินัย หรือกระทบตอสิทธิหนาท่ีของขาราชการผูนั้น  จะกระทํามิไดเวนแตจะเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมแลว 

(5) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(6) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีคณะกรรมการ

จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย ท้ังนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด 
ขอ 17 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึนเพ่ือควบคุม กํากับ ใหมี

การปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรมนี้คณะจริยธรรมประกอบดวย 



(1) ปลัดหรือรองปลัดท่ีไดรับมอบหมายเปนประธานกรรมการ 
(2) กรรมการซ่ึงดํารงตําแหนงบริหาร เลือกกันเองใหเหลือสองคน 
(3) กรรมการซ่ึงเปนขาราชการในท่ีไดรับเลือกตั้งจากขาราชการ พนักงานจาง และ

ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล นั้น จํานวนสองคน 
(4) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหคณะกรรมการ (1)-(3) รวมกันเสนอชื่อและ

คัดเลือกใหเหลือสองคน ใหหัวหนาสํานักงานปลัดหรือขาราชการในสังกัดสํานักงานปลัดท่ีไดรับมอบหมายเปน
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความ
เหมาะสมกรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน 

ขอ 18 คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
(1) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ให

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(2) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมี
อุทธรณ การลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไลไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 

(3) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท่ีคณะกรรมการจรยิธรรมมอบหมายมีอํานาจ
หนาท่ีขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจหนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือหางหุนสวน บรษัิท ชี้แจง
ขอเท็จจริงสงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือใหถอยคําเก่ียวกับเรื่อง
ท่ีสอบสวน 

(4) เรียกผูถูกกลาวหาหรือขาราชการในหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคําหรือใหสง
เอกสารแลชะหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

(5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เม่ือไดวินิจฉัยแลวสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน 
ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ใหคํา วินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนท่ีสุด 

(6) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่อง
สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(7) คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิให
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 

(8) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดินมอบหมายการ
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับ 

 
สวนท่ี 2 

ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 
 

 ขอ 19  กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาท่ีประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมให
นายกองคการบริหารสวนตําบล เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 
 ขอ 20  การดําเนินการตาม ขอ 19 ใหรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจํานวน
ไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
 ขอ 21  การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือ
ไมใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหนง



ตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอมแหงกรณี
ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 
 ขอ 22  หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ 20 แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝนประมวล
จริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ 19 สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝา
ฝนประมวลจริยธรรม แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ 19 สั่ง
ลงโทษผูฝาฝนตามขอ 25 แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย 
 ขอ 23  การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ 19 ขอ 20 และขอ22 
ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดําเนินการทาง
วินัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มาบังคับใชโดยอนุโลม 
 ขอ 24  การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ 22 ใหดําเนินการตามนั้นเวนแตจะปรากฏ
ขอเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

 
หมวด 4  

ข้ันตอนการลงโทษ 
 

 ขอ 25  การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไขหรือดําเนินการท่ีถูกตองหรือตักเตือน หรือ
นําไปปกระกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนงการเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 
 ขอ 26  เม่ือมีการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ 22 แลวใหองคการบริหารสวน
ตําบลลําคอหงษ   ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 
 ขอ 27  ผูถูกลงโทษตามขอ 25 สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลลําคอหงษ  ภายในสามสิบวันไดทราบการลงโทษผูถูกลงโทษตามขอ 18 (2) 
สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแตได
ทราบการลงโทษ 
 ขอ 28  เม่ือผลพิจารณาเปนท่ีสุด ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ขอ 29 จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมนี้ พรอมดําเนินการปรับปรุงแกไข
ประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี) และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และผูตรวจการแผนดินทราบตอไป 
 
 

----------------------------------------------------------------------- 
 

 

 


