
     
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล/และพนักงานจ้าง 

-------------------------------- 
  ตามท่ี  องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ได้มีประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และ
พนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  อ าเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  โดยมีวัตถุประสงค์  
ดังนี้ 
  1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ และพนักงานจ้าง  องค์การบริหารส่วน
ต าบลพิปูน  ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ  
  3. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่ นแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ในทุก
ระดับ  โดยฝุายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการ และพนักงานจ้าง ของ
องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ต่อตนเอง ต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา ประชาชน และสังคม ตามล าดับ 
  5. ปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
  ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การ
บริหารส่วนต าบลพิปูน  ทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎบังคับข้ออ่ืน ๆ อย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  ในการนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิด
บรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลพิปูน  อ าเภอพิปูน  จังหวัด
นครศรีธรรมราช  พ.ศ. 2562  รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันที่  3  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕62 
     
      
     (ลงชื่อ)  
      (นายทรงศักดิ์  คเชนทร์) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
 
 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
เรื่อง เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต  องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 

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

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน      
มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด  โดยการให้บริการด้านความโปร่งใส เพ่ือความเป็น
ธรรมต่อประชาชนผู้รับบริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลพิปูน 

ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  จะด าเนินการดังนี้ 
  1. บริหารงานและปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมมาภิบาล  โดยมุ่งตอบสนองความต้องการขอ
ประชาชนด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม 
  2. ปลูกฝังค่านิยมทัศนคติให้บุคลากรในองค์กรและบุคลากรได้มีความรู้ ความสามารถยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้การปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต 
  3. ส่งเสริมให้องค์กรเอกชน และภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมบทบาทการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารในการด าเนินกิจการทุกรูปแบบ 
  4. ยกย่องส่งเสริม “คนดี ศรีต าบล” 
  5. มุ่งต่อต้านและเฝูาระวังการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีการเฝูาระวังอย่างรัดกุม และ
ใช้มาตรการการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอรัปชั่น และผู้ที่เก่ียวข้อง 

ประกาศ  ณ วันที่  3  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562 
       
      
     (ลงชื่อ)  
      (นายทรงศักดิ์  คเชนทร์) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 

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

องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจ
ของรัฐ  ได้ตระหนักและให้ความส าคัญยิ่งที่จะสนองเจตนารมณ์ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการปูองกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จึงขอประกาศว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  จะมุ่งมั่นในอันที่จะ
ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
ความยุติธรรม เสียสละ และมีจิตมุ่งบริการด้วยศักดิ์ศรี เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความอยู่ดีกินดี และสร้าง
ความไว้วางใจของประชาชน โดยมีหลักการส าคัญท่ีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดอยู่ดีกินดี และสร้างความ
ไว้วางใจของประชาชน  โดยมีหลักการส าคัญท่ีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน
ทุกคน  จะต้องยึดถือเป็นหลักการ  และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
  1. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ และ
ประพฤติปฏิบัติตนเพ่ือเสริมสร้างความส าคัญในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและความรอบรู้ที่เหมาะสม 
ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ 
  2. ยึดมั่นในค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมาตรฐานทางคุณธรรม และ
จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  เพ่ือการประพฤติตนและปฏิบัติ
หน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และรักษามาตรฐานแห่งความดีงาม 
  3. ยึดถือและมุ่งมั่นต่อการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วน      
ต าบลพิปูน  คือ “เราจะพัฒนาต าบลสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ รายได้ และคุณภาพชีวิตพ้ืนฐานของ
ประชาชน ปฏิบัติงานโดยยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์เรียนรู้ร่วมกัน เคารพและเชื่อมั่นกันและกัน
และกัน พร้อมเป็นหนึ่งเดียว” 

  ประกาศ  ณ วันที่  3  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562 
       
      
     (ลงชื่อ)  
      (นายทรงศักดิ์  คเชนทร์) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
 

 

 



 
 
 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 

ที่ 6/2562 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 

.................................................................. 

  ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ได้ประกาศใช้บังคับประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ลงวันที่  3  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562   ตามนัย
มาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไปแล้ว นั้น 

  เนื่องจาก ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน ข้อ 16 และ 
17 ก าหนดให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพ่ือควบคุม ก ากับให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตามข้อก าหนดดังกล่าว จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม 
ประกอบด้วย 

1. นายอภิวัฒน์  รักษาวงศ์ ปลัด อบต.    ประธานกรรมการ/เลขานุการ 
2. นางสาวจิตรา  รักษ์ศรีทอง ผู้อ านวยาการกองคลัง  กรรมการ 
3. นางสาวณัฐชยา  เทวฤทธิ์ นักพัฒนาชุมชน   กรรมการ 
4. นายเสรี  ริยาพันธ์  ผอ.โรงเรียนวัดโบราณาราม กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
5. นายประสิทธิ์  รัตนโยธิน ผอ.โรงเรียนบ้านเหนือคลอง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. นางสาววันเพ็ญ  เทวฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายฯ  ผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ให้คณะกรรมการจริยธรรม มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค านะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองท้องถิ่น ในกรณีท่ีมีข้อสงสัย
หรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝุาฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝุา
ตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 

(3) ให้คณะกรรมการจรยิธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าที่ ขอให้
กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรืห้าง หุ้นส่วน บริษัท ชี้แจง 
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้
ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทน
หรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

 



(5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์การปกครองส่วน
ท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลันถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้ค า วินิจฉัยของคณะกรรมการ
จริยธรรมเป็นที่สุด 

(6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(7) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชาใช้
อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

(8) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมายการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง ณ วันที่ 3  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562 
     
      
     (ลงชื่อ)  
      (นายทรงศักดิ์  คเชนทร์) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 

 

  เพ่ือให้การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล เป็นเครื่องมือในการบริหารงานบุคคลของผู้บริหาร  อีก
ทั้งยังเป็นการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรู้  ทักษะ  ทัศนคติที่ดี  คุณธรรม จริยธรรม ของบุคลากรในการ
ปฏิบัติงานราชการและบริการประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ดังนั้น จึงก าหนดแนวทางการ
พัฒนาพนักงานส่วนต าบล  ๕  ด้าน  ได้แก่ 

1. ด้านความรู้ทั่วไปในการปฏิบัติงานได้แก่ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานโดยทั่วไป 
เช่น ระเบียบกฎหมาย นโยบายส าคัญของรัฐบาล สถานที่   โครงสร้างของงานนโยบาย
ต่าง ๆ เป็นต้น 

2. ด้านความรู้และทักษะเฉพาะของงานในแต่ละต าแหน่ง  ได้แก่ ความรู้ความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของต าแหน่งหนึ่งต าแหน่งใดโดยเฉพาะ เช่น  งานฝึกอบรม งานพิมพ์ดีด งาน
ด้านช่าง เป็นต้น 

3. ด้านการบริหาร ได้แก่ รายละเอียดที่เกี่ยวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  
เช่น ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เป็นต้น 

4. ด้านคุณสมบัติส่วนตัว  ได้แก่  การช่วยเสริมบุคลิกที่ดี ส่งเสริมให้สามารถปฏิบัติงาน
ร่วมกับบุคคลอ่ืนได้อย่างราบรื่น และมีประสิทธิภาพ เช่น มนุษยสัมพันธ์การท างาน  การ
สื่อสารและสื่อความหมาย การเสริมสร้างสุขภาพอนามัย  เป็นต้น 

5. ด้านศีลธรรมคุณธรรม และจริยธรรม ได้แก่ การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการ
ปฏิบัติงาน เช่น จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต  เพ่ือประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอย่างมีความสุข 

ตามแนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิปูน ทั้ง ๕ ด้าน เป็นการพัฒนาให้บุคลากรในสังกัดให้เป็นมืออาชีพและเป็นเจ้าหน้าที่ช านาญการ 
(Knowledge  worker)  โดยมีเปูาหมาย ๖ ประการ คือ 

๑. มีความรู้อย่างแท้จริงในเรื่องที่ท า รู้หลักวิชา รู้เหตุรู้ผล ที่ไปที่มาของเรื่องที่ท าอย่างรอบด้าน 
และสามารถคาดคะเนเพ่ือหาทางแก้ไขได้กรณีท่ีมีเหตุผิดปกติเกิดขึ้น 

๒. มีความสามารถในการประยุกต์ความรู้ไปใช้ได้อย่างเหมาะสม ความสามารถนี้จะเกิดขึ้นได้
จากประสบการณ์ ไหวพริบปฏิภาณ จนกลายเป็นความเชี่ยวชาญพิเศษเฉพาะตัว 

๓. มีความสามารถในการประสานสัมพันธ์ที่ดีกับผู้รับบริการ สื่อสารท าความเข้าใจได้ดี มีการ
สนทนาที่สร้างสรรค์ รู้จักอดทนอดกลั้น เพ่ือที่จะได้ท าผลงานที่ตอบสนองความต้องการได้ถูกต้อง 

๔.มีความสามารถในการใช้อุปกรณ์เทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆ เพ่ือให้ท างานได้เบ็ดเสร็จได้ด้วย
ตนเอง  

๕. ความสามารถในการใช้ภาษาต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษากลาง
ในการสื่อสาร และเป็นสื่อน าสู่แหลงความรู้ที่ส าคัญของโลกปัจจุบัน 

๖. มีความสามารถในการคิด วิเคราะห์จากการรับทราบข่าวสารข้อมูลความเคลื่อนไหวทั่วโลกใน
เวลาอันรวดเร็ว เพ่ือสร้างทางเลือกเชิงนโยบายให้ทันกับสถานการณ์ท่ีเปลี่ยนไป 
 
 



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พ.ศ.2562 

--------------------------------- 
  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของลง วันที่  3  มกราคม พ.ศ. 2562 ตามนัยมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไปแล้ว นั้น 

  เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรมเพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกลและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ทั้งนี้ การฝุาฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 

  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 279 องค์การบริหารส่วนต าบลค าเจริญ จึงให้ยกเลิกประกาศ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่
อ้างถึง และให้จัดท าเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนแทน เพ่ือเป็นเครื่อง
ก ากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด ตามประมวลจริยธรรม แนบท้ายนี้ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ วันที่  3  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2562 
     
      
     (ลงชื่อ)  
      (นายทรงศักดิ์  คเชนทร์) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 

 

 

 

 
 



 

 



๑ 

 

 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน   
อ าเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พ.ศ. 2562 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
อ าเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 

 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  จังหวดันครศรธีรรมราช 

พ.ศ. ๒๕62 
------------------------------- 

 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 ๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ  ที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐาน  ในการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 ๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  และเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  เพ่ือให้   การด าเนินงานเป็นไป
ตามหลักคุณธรรม  จริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 ๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต  
สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง   ต่อองค์กร  ต่อผู้บังคับบัญชา  ต่อประชาชน  และต่อสังคม  
ตามล าดับ 
 ๕. ปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น  รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน  พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่
ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้  

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ ๑  ในประมวลจริยธรรมนี้ 
 “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วน   ต าบลพิปูน 
 “ข้าราชการ”  หมายถึง  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ  ข้าราชการครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา  ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น  รวมถึงพนักงานจ้าง  
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
 ข้อ ๒  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 



๓ 

 

หมวด  ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ส าหรับข้าราชการ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 

ข้อ  ๓  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ทุกคน  มีหน้าที่ด าเนินการ  ให้เป็นไปตามกฎหมาย  
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม       
หลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก  ๑๐  ประการ  ดังนี้ 

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๕) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
(๑๐)  การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่า
อยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

ส่วนที่  ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ข้อ ๔  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
ข้อ ๕  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
ข้อ ๖  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี  เคารพ

และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ข้อ ๗  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย

ต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
ข้อ ๘  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วย

ความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ  ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

ข้อ ๙  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย
ความเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

ข้อ ๑๐  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ  เรียบร้อย  มี
อัธยาศัย 



๔ 

 

ข้อ ๑๑  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่  การ
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชา  หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 

ข้อ ๑๒  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ต้องรักษา  และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง
ผู้ร่วมงาน  พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

ข้อ ๑๓  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์
ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตามตลอดจนไม่รับของขวัญ  ของ
ก านัล  หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ของตน  เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรม  จรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

ข้อ ๑๔  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วย
ความสุภาพ  มีน้ าใจ  มีมนุษยสัมพันธ์อันดี  ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน  และไม่
น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

 

 

ส่วนที่  ๓ 
จรรยาวิชาชีพ 

ข้อ ๑๕  แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู พ.ศ. ๒๕๓๙  มี  ๙  ข้อ 
     ข้อ ๑  ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก าลังใจในการศึกษาเล่า

เรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า 
     ข้อ ๒  ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์ อย่าง

เต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
     ข้อ ๓  ครูต้องประพฤต ิปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 
     ข้อ ๔  ครูต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของ

ศิษย์ 
     ข้อ ๕  ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และไม่ใช้

ศิษย์กระท าการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ 
     ข้อ ๖  ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทาง

วิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ 
     ข้อ ๗  ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพครู 
     ข้อ ๘  ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์ 
     ข้อ ๙  ครูพึงประพฤต ิปฏิบัติตน เป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 
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http://www.edu.chula.ac.th/knowledge/rule/rule2539-04.htm
http://www.edu.chula.ac.th/knowledge/rule/rule2539-06.htm
http://www.edu.chula.ac.th/knowledge/rule/rule2539-01.htm
http://www.edu.chula.ac.th/knowledge/rule/rule2539-07.htm
http://www.edu.chula.ac.th/knowledge/rule/rule2539-08.htm
http://www.edu.chula.ac.th/knowledge/rule/rule2539-02.htm
http://www.edu.chula.ac.th/knowledge/rule/rule2539-03.htm
http://www.edu.chula.ac.th/knowledge/rule/rule2539-05.htm
http://www.edu.chula.ac.th/knowledge/rule/rule2539-05.htm
http://www.edu.chula.ac.th/knowledge/rule/rule2539-02.htm
http://www.edu.chula.ac.th/knowledge/rule/rule2539-06.htm


๕ 

 

 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

 ข้อ ๑๖ ให้ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  (๑) ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตาม
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
  (๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝุาฝืนจริยธรรมนี้  เพ่ือรายงานผลให้นายกเทศมนตรี
ต าบล หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการตามที่นายกเทศมนตรีต าบล  
หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามที่เห็นเองก็ได้ 
  (๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิ
ให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกเทศมนตรีต าบลหรือคณะกรรมการจริยธรรม
ไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร   อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายกเทศมนตรีต าบล หรือ
คณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 
  (๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา   มิให้ถูกกลั่นแกล้ง
หรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่าง  ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน  ตั้งกรรมการสอบสวน 
ข้อเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระท ามิได้  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

 (๕) ท าหน้าที่ฝุายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๖)ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมหรือ
ปลัดมอบหมาย  ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักปลัด 
  (๗)....(อ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควร)..... 
 ข้อ ๑๗ ให้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น     เพ่ือควบคุม ก ากับ ให้มี
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
  คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย  
  (๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ   
  (๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน 
  (๓) กรรมการ  ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิปูน ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนนั้น  จ านวน
สองคน 
  (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อและคัดเลือกให้
เหลือสองคนให้หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสมกรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมา
ก่อน   
  



๖ 

 

ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
  (๑)  ควบคุม  ก ากับ  ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ในกรณีที่มี
ข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝุาฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์  การลงโทษผู้ฝุาฝืนตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 

(๓)  ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย       มีอ านาจหน้าที่  
ขอให้กระทรวง  กรม  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท  ชี้แจง
ข้อเท็จจริง  ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด     มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีสอบสวน 
  (๔)  เรียกผู้ถูกกล่าวหา  หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง  หรือให้ถ้อยค า  หรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
  (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย 
พลัน  ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 
  (๖)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๗)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา     
มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
  (๘)  ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน มอบหมาย 
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 
 

ส่วนที่ ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 ข้อ ๑๙ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมให้ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 

ข้อ ๒๐ การด าเนินการตามข้อ ๑๙  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวนไม่
น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ข้อ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเป็นการฝุาฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่  ให้
พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝุาฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและระดับต าแหน่ง  ตลอดจน
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝุาฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ  ในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิด
จากการฝุาฝืน  และเหตุอื่นอันควรน ามาประกอบการพิจารณา  

ข้อ ๒๒  หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ว  ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการ   ฝุาฝืนประมวล
จริยธรรม  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝุาฝืน 
ประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๙  สั่งลงโทษ
ผู้ฝุาฝืนตามข้อ ๒๕  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย   



๗ 

 

 ข้อ ๒๓  การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝุาฝืนตามข้อ ๑๙   ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๒  
ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการรักษาวินัย  และการด าเนินการทาง
วินัย  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๔ การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ ๒๒ ให้ด าเนินการตามนั้น  เว้นแต่จะปรากฏ
ข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป   

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
 ข้อ ๒๕  การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือความผิด
ทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้อง  หรือตักเตือน  หรือน าไป
ประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง  การเข้าสู่ต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง    การเลื่อนขั้นเงินเดือน  หรือการ
พิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งให้ผู้ฝุาฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๒๖ เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒  แล้ว  ให้ องค์การ
บริหารส่วนต าบลพิปูน ด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
 ข้อ ๒๗  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ องค์การ
บริหารส่วนต าบลพิปูน  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) สามารถร้อง
ทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ  
 ข้อ ๒๘  เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 

บทเฉพาะกาล 

 ข้อ ๒๙ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมด าเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวล
จริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี)  และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  คณะกรรมการ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคล  ส่วนท้องถิ่น  และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 
  

 
 
 



๘ 

 

 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙ 

 

องค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม 

 คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นเพ่ือควบคุม และก ากับให้มีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้ และเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง มีองค์ประกอบของ คณะกรรมการจริยธรรม
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันคณะท างานจัดท าร่างประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ก าหนด
องค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการขึ้นรายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด ๓ 
ส่วนที่ ๑ ข้อ ๑๗ และ ๑๘ 
 

แผนผังคณะกรรมการจริยธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ประธานกรรมการ 

ปลัด/รองปลัด (๑ คน ) 

กรรมการ 

ด ารงต าแหน่ง 
บริหาร( ๒ คน ) 

กรรมการ 

ข้าราชการที่ไม่ได้ 
ด ารงต าแหน่งบริการ 

( ๒ คน ) 

กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ( ๒ คน ) 



๑๐ 

 

แผนภาพข้ันตอนการจัดท าประมวลจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะท างาน 

คณะท างาน จัดท าประมวล
จริยธรรม 

เสนอผู้บริหารพิจารณา 

เห็นชอบ เห็นเป็น 

ลงนามประกาศ/แจ้ง
ทุกคนทราบติด

ประกาศ 

คณะท างาน น ามา
แก้ไขปรับปรุง 

คณะท างานมีหน้าที่ 

๑. จัดท าประมวลจริยธรรม ( และ
มาตรการที่จะน าไปสู้การปฏิบัติ ) 

๒. รับฟังความคิดเห็น/ระดมสมองจาก
ข้าราชการ และลูกจ้างประชาชน 
ตลอดจนผู้บริหาร 

๓. เสนอประมวลต่อผู้บริหาร 
๔. ผลักดันประมวลสู่ความส าเร็จ 

คณะกรรมการการข้าราชการ สว่นท้องถ่ิน 

ชว่ยเหลือ ให้ค าปรึกษา แนะน า 



๑๑ 

 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕0 
 
  มาตรา ๒๗๙ มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น 
  มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีกลไกและระบบในระบบในการด าเนินงานเพ่ือให้
การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า 
  การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทาง
วินัย ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรายงานต่อรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี หรือสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และหากเป็นการกระท าผิดร้ายแรงให้ส่งเรื่องให้
คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาด าเนินการ โดยให้ถือเป็นเหตุที่จะถูกถอดถอนจาก
ต าแหน่งตามมาตรา ๒๗0 
  การพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งบุคลใด เข้าสู่ต าแหน่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้
อ านาจรัฐ รวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคลนั้น จะต้องเป็นไปตาม
ระบบคุณธรรมและค านึงถึงพฤติกรรมทางธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย 
  มาตรา ๒๘0 เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามหมวดนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่
เสนอแนะหรือให้ค าแนะน าในการจัดท าหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๔๙ วรรคหนึ่งและเสริมให้ผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตส านึกในด้านจริยธรรมรวมทั้งมีหน้าที่รายงานการ
กระท าที่มีการฝุาฝืนประมวลจริยธรรมเพ่ือให้ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม
ด าเนินการบังคับให้เป็นเป็นไปตามประมวลจริยธรรมตามธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม 
  ในกรณีที่การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีลักษณะร้ายแรงหรือมีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่าการด าเนินการของผู้รับผิดชอบจะไม่เป็นไปด้วยความเป็นธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดินจะไต่สวนและเปิดเผยผล
การไต่สวนต่อสาธารณะก็ได้ 
  มาตรา ๓0๔ ให้ด าเนินการจัดท าประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๘ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับ
แต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

ค่านิยมหลัก ( Core Value ) ของมาตรฐานจริยธรรม 
ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
--------------------------------------------------------------- 

 
๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

ปัจจัยท่ีควรค านึงถึงและน ามาประกอบการพิจารณา 
จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

1. พระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๔๒คือ 
(๑) คุณธรรม ได้แก่ สุจริต เที่ยงตรง เสียสละ อดทน ฝึกตน มีระเบียบ 
(๒) หลักการท างาน ได้แก่ เพียบพร้อมความรู้กุศลโลบาย ขยายสัมพันธ์ ขยายสัมพันธ์ประสาน 
(๓) คุณค่า ได้แก่ รับผิดชอบ ท าหน้าที่เพ่ือหน้าที่ให้ส าเร็จทันการณ์ ปฏิบัติงานยึดมั่นใน

ผลประโยชน์ของแผ่นดินและความถูกต้อง เป็นธรรม 
2. ทศพิราชธรรม คือ การให้รักษาความประพฤติให้สงบเรียบร้อย เสียสละ ซื่อตรง อ่อนโยน ความ

เพียรไม่โกรธ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น อดทน การปฏิบัติไม่ให้ผิดจากที่ถูกทีค่วร 
3. ปรัชญาในการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔0 ได้แก่ 

(๑) การใช้อ านาจรัฐต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพ 
(๒) บุคคลเสนอกันในกฎหมาย 
(๓) การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลจะกระท ามิได้ 
(๔) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
(๕) บุคคลมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ 
(๖) ท างานตามกฎหมายเพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
(๗) ส่งเริม / สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจ การเมือง 

รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจ  
4. วิสัยทัศน์ของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ได้แก่ 

  (1) เป็นระบบที่สร้างประโยชน์ให้ประชาชนและประเทศชาติ 
  (2) เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
  (3) เป็นระบบที่มีความรับผิดชอบและเป็นที่พ่ึงของประชาชน 
  (4) เป็นระบบที่เข้มแข็ง ทนทานต่ออุปสรรค กล้าหาญต่อสู้ เพื่อคุณธรรม มีเกียรติภูมิและมีศักดิ์ศรี 
  (๕) เป็นระบบที่ทันสมัย ทันโลก ทันการณ์ 
   (๖) เป็นระบบที่มีวัฒนธรรมที่มุ่งความเป็นเลิศของงาน 

๕. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้แก่ 
  (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
  (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
  (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
  (๔) ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
  (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
  (๖) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
  (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

 
 
 



๑๔ 

 

๖. ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจรรยาข้าราชการตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพล
เรือน พ.ศ.๒๕๕๑ คือ ค่านิยมที่พึงประสงค์ส าหรับการยึดถือปฏิบัติในการท างานของเจ้าหน้าที่ของรัฐในปัจจุบัน 
๕ ประการ ได้แก่ 
  (๑) กล้ายืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้อง หมายถึง 
   - ยึดมั่นในความถูกต้อง ความชอบธรรม 
   - เสียสละ 
   - ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชพี 
   - ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใด 

(๒) ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ หมายถึง 
 - ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา 
 - แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน 
 - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อประชาชน ต่อการปฏิบัติงาน ต่อองค์กร และต่อการ
พัฒนาปรับปรุงระบบราชการ 
(๓) โปร่งใส ตรวจสอบได้ หมายถึง 
 - ปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส 
 - ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้ 
 - เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย 
(๔) ไม่เลือกปฏิบัติ หมายถึง 
 - บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เน้นสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกต้อง 
 - ใช้ทรัพย์กรของทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง 
 - เน้นการท างานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย 
(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง 
 - ท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม 
 - ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง 
 - เน้นการท างานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย 

๗. หลักธรรมหรือค าสอนตามศาสนาหรือความเชื่อที่มุ่งให้คนประพฤติตนเป็นคนดี 
๘. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ส าหรับการกรุท าผิดและไม่ผิดกฎหมาย 

  พฤติกรรมการใช้อ านาจหน้าที่ของในทางมิชอบหรือผิดท านองคลองธรรมตามทรรศนะของ
นักวิชาการเช่น 

๑. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้กระท าสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่กฎหมายระบุไว้ ( Nonfeasnce) 
๒. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าน้อยกว่าสิ่งที่กฎหมายระบุไว้หรือกระท าการที่ก่อให้เกิดความ

บกพร่อง สูญ หรือเสียหายแก่ทางราชการ ( Malfeasance) 
๓. การที่เจ้าหน้าของรัฐกระท าการในสิ่งที่ท าเกินขอบเขตอ านาจหน้าที่กฎหมายระบุไว้ 

(Overfeasance) 
๔. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย แต่ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมาย ( 

Misfeance) 
๕. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการที่อาจจะไม่ผิดกฎหมาย แต่ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพหรือเป็นที่

รู้จักกันในอีกนัยหนึ่งว่า Conflict of interest / Gray area 
๙ ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๗ 



๑๕ 

 

  จรรยาบรรณต่อตนเอง 
  ข้อ 1 ข้าราชการพลเรือนพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น
ข้าราชการ 
  ข้อ ๒ ข้าราชการพลเรือนพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วยความซื่อสัตย์และไม่
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพก าหนดไว้ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย 
  ข้อ ๓ ข้าราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมและจริยธรรมรวมทั้ง
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการท างานเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

  จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
  ข้อ ๔ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาคและปราศจากอคติ 
  ข้อ ๕ ข้าราชการการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถรอบคอบ 
รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 
  ข้อ ๖ ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อ
ทางราชการอย่างเต็มที่ 
  ข้อ ๗ ข้าราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า โดย
ระมัดระวังมิให้เสียหาย หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 

  จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 
  ข้อ ๘ ข้าราชการพลเรือนพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่ม
งานของตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็นการช่วยท างาน และการแก้ปัญหาร่วมกันรวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็น
ว่ามีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 
  ข้อ ๙ ข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการ
ปฏิบัติงาน ขวัญก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บัง
คบบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
  ข้อ ๑0 ข้าราชการพลเรือนพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
ความสามัคคีแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
  ข้อ ๑๑ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ 
และมนุษย์สัมพันธ์อันด ี
  ข้อ ๑๒ ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นจากการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 

  จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
  ข้อ ๑๓ ข้าราชการพลเรือนพึงให้บริการอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเป็นธรรมเอ้ือเฟ้ือ มี
น้ าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตน
จะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับ
เรื่องนั้นๆ ต่อไป 

ข้อ ๑๔ ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
ข้อ ๑๕ ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่

วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น 
หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อด าเนินการตามสมควรแก่กรณี  



๑๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๗ 
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๑๙ 

 

 


