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คำนำ 
 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕60  มาตรา 76  วรรคสาม บัญญัติให้
รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรม
สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และ 

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562  มาตรา 5 กำหนดไว้ว่ามาตรฐานทางจริยธรรม คือ 
หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวล
จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับ
สภาพคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือสำหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่
ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ ตลอดจนการดำรงตนในการกระทำความดีและละเว้นความชั่ว  
                                        

  ทั้งนี้  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว เมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2552 ซึ่งประมวลจริยธรรมฉบับดังกล่าว จัดทำ
ขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279  แต่ปัจจุบันได้มี
การประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 และประกาศให้รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สิ้นสุดลง (ยกเว้นความในหมวด 2) ประกอบกับประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ได้ประกาศใช้เป็นเวลาหลายปีมาแล้ว  คณะทำงานจึงได้
จัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาขาว เพื่อให้ผู ้บริหารขององค์การส่วนตำบลเขาขาว  ประกาศใช้และแจ้งให้
พนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขา
ขาวทราบ เพื่อยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่งประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้บริหาร
ท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  ฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือกำกับความ
ประพฤติของพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบล 
เขาขาว  ให้โปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทำให้เกิดประโยชน์ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาขาวตามสมควร  และจะมีคุณค่ายิ่งแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว   
อำเภอทุ่งสง  จังหวัดนครศรีธรรมราช            

มีนาคม  2566 
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ส่วนที่  ๑ 

กรอบและแนวทางการจัดทำประมวลจริยธรรม 
 

กรอบของประมวลจริยธรรม 
 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕60  มาตรา 76  วรรคสาม บัญญัติให้
รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรม
สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรม ดังกล่าว  ประกอบกับ
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562  หมวด 1 มาตรฐานทางจริยธรรมและประมวลจริยธรรม 
มาตรา 5 มาตฐานทางจริยธรรม คือ หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 

แนวทางการจัดทำประมวลจริยธรรม 
 ๑. พิจารณาจัดตั้งคณะทำงานเพ่ือจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ าย
พนักงานส่วนท้องถิ่นประจำ  ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานส่วนท้องถิ่น  และลูกจ้างในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  และผู้แทนประชาชน 
 ๒. เปิดโอกาสให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พนักงานส่วนท้องถิ่น  และลูกจ้างใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประชาชน  ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำตั้งแต่เริ่มต้นด้วยวิธีการระดมสมองหรือจัด
สัมมนาอบรม 
 ๓. จัดทำประมวลจริยธรรม  ซึ่งต้องมีองค์ประกอบไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่ง
ประกอบด้วย 

1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

2) ซื่อสัตย์  สุจริต  มีจิตสำนึกท่ีดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
3) กล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 
4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ 
7) ดำรงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 

  ซึ่งมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของ
หน่วยงานของรัฐที่จะกำหนดเป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับสภาพคุณงามความ
ดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือสำหรับการปฏิบัติงาน การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่ควรกระทำหรือไม่ควร
กระทำ ตลอดจนการดำรงตนในการกระทำความดีและละเว้นความชั่ว  

 ๔. เมื่อได้จัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นประกาศ  และแจ้งให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกคนทราบ  ยึดถือเป็นแนวทางประพฤติตนและหลักการปฏิบัติงาน  และให้ติดประกาศโดย
เปิดเผย   
 ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล  ผู้บริหารท้องถิ่น และสมาชิกสภาท้องถิ่นองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาขาว ฉบับนี้  ไดจ้ัดทำตามแนวทาง และระเบียบ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง  ดังนี้ 

1. คู่มือ แนวทางการจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
2. รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม  
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3. พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 มาตรา 33 (1) (7) 
4. ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดประมวลจริยธรรม 

ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
พ.ศ.2563 หมวด 1 ข้อ 6  

5. พระราชบัญญัติ มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 มาตรา 5  
6. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรม

พนักงานส่วนท้องถิ่น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 20 มกราคม 2565 หน้า 
28 เล่มที่ 139 ตอนพิเศษ 15 ง   

7. ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น  ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่  7 เมษายน 
2565  หนา้ 6 เล่มที ่139 ตอนพิเศษ 81 ง 

8. ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 7 เมษายน 
2565  หนา้ 11 เล่มที ่139 ตอนพิเศษ 81 ง 

  

  อนึ่ง  การจัดทำประมวลจริยธรรมตามมาตรา 76  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่ง
จัดทำให้แล้วเสร็จโดยเร็ว  เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 
๒๕60 ที่กำหนด ให้ดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมตามมาตรา 76 ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้  
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ส่วนที่  2 
 

ประมวลจริยธรรม 
พนักงานส่วนท้องถิ่น  ผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชกิสภาท้องถิ่น 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  
 

อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรธีรรมราช 
พ.ศ.2566 
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ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  อำเภอทุ่งสง   

จังหวัดนครศรีธรรมราช  พ.ศ.2566   
 

               ********************************************************************************* 
  ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น นี้จัดทำเพ่ือเป็นการกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม 

ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕60 มาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติให้
รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้ เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรม
สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และ
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

๑. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติพนักงานส่วนท้องถิ่น  ที่สร้างความโปร่งใส  มี
มาตรฐาน ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคล  และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว    
เพ่ือใหก้ารดำเนินงานเป็นไปตามหลักคณุธรรม จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

๔.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานส่วนท้องถิ่นในทุกระดับ  โดยให้ฝ่าย
บริหารใช้อำนาจในขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของพนักงานส่วนท้องถิ่นต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อ
ผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคม ตามลำดับ 

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดข้ึน  รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน  พึง
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้   
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
  ข้อ  ๑  ประมวลจริยธรรมฉบับนี้ ให้บังคับใช้ตั้งแต่วันที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว 
ประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ  2  ในประมวลจริยธรรมนี้  
   “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว   
   “พนักงานส่วนท้องถิ่น”  หมายถึง  พนักงานส่วนตำบล พนักงานครูองค์การ
บริหารส่วนตำบล  ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายถึง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว 
   “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาขาว   
  ข้อ  3  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว   รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้  
 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว 

 
ส่วนที่ 1  
จริยธรรม  

  ข้อ 4  พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวทุกคน  มีหน้าที่
ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อำนวยความสะดวก
และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  และพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม ดังต่อไปนี้ 
  จริยธรรมหลัก  
   (1) การยึดมั่นสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติ
เป็นสำคัญ ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีและเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์    
   (2) ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและ
ตามทำนองคลองธรรม โปร่งใส และมีจิตสำนึกท่ีดี  
   (3) กล้าตัดสินใจ และกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม และกล้าแสดงความคิดเห็น คัดค้าน 
หรือเสนอให้มีการลงโทษผู้ที่ทำสิ่งไม่ถูกต้อง 
   (4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
   (5) มุง่ผลสัมฤทธิ์ของงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ โดยการใช้ความรู้สึก
หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย สถานะ
ของบุคคลหรือฐานะทางเศรษฐกิจสังคม 
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   (7) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ด้วยการรักษาเกียรติ
ศักดิ์ของความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง  

จริยธรรมทั่วไป 
  (1) ยึดมั่นธรรมาภิบาลและอุทิศตนเพ่ือประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
   (2) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า และระมัดระวัง ไม่ให้
เกิดความเสียหาย 
   (3) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย และมีอัธยาศัยที่ดี 
   (4) มุง่บริการประชาชน และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยความเป็นธรรม 
รวดเร็ว เสมอภาค และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
   (5) จัดทำบริการสาธารณะ  และกิจกรรมสาธารณะ ต้องคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม 
   (6) ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนอันอยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน 
    (7) เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพ่ิมขีดความสามารถให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างยั่นยืน 
   (8) ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม 
   (9) ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทำการเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี้  
 

ส่วนที่ 2 
จริยธรรมขององค์กร 

 ข้อ 5 พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ต้องจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

 

 ข้อ 6 พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การรกัษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

 

 ข้อ 7 พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 

 ข้อ 8 พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจ
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าที่ 

 

 ข้อ 9 พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  ต้องรักษาความลับที่ได้จาก
การปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ /พนักงานจะกระทำได้ต่อเมื่อมีอำนาจ
หนา้ที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น 

 

 ข้อ 10 พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  ต้องรักษา และเสริมสร้าง
ความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 
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 ข้อ 11 พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  ต้องไม่ใช้สถานะหรือ
ตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็
ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้ องเพ่ือ
ประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรม จรรยาหรือการให้ตาม
ประเพณ ี

 ข้อ 12 พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  ต้องประพฤติตนให้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการ
ปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
 

ส่วนที่ 3 
จริยธรรมวิชาชีพ 

 ข้อ 13  หากพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวผู้ใดจะต้องยึดถือ
หรือปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพตามกฎหมายหรือข้อบังคับอ่ืนใดที่กำหนดไว้โดยเฉพาะ นอกจากจะต้อง
รักษาจริยธรรมตามประกาศนี้แล้ว จะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย 
  

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

ส่วนที่ ๑   
กลไกของประมวลจริยธรรม 

 
  ข้อ ๑4 ให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว มีหน้าที่ควบคุมกำกับการให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด  โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
   (๑) ดำเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เป็น
แบบอย่างที่ดีและติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ 
   (๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้  เพ่ือรายงานผลให้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบล หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจ
ดำเนินการตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือ
ตามท่ีเห็นเองก็ได ้
   (๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายก
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้
นั้นตามควร  อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว หรือคณะกรรมการจริยธรรม  
ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 
   (๔) คุ้มครองพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่ งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา   มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม  การดำเนินการต่อพนักงานส่วนท้องถิ่นที่
อยู่ระหว่าง  ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อน
ขั้นเงินเดือน  ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้
นั้น จะกระทำมิได้   เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 
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(๕)  ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๖) ดำเนินการอ่ืนตามที่กำหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย  ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดำรงตำแหน่งในสำนักปลัด 
  ข้อ ๑5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพ่ือ         
ควบคุม กำกับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
   คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย  
   (๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ   
   (๒) กรรมการจากพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือก
กันเองให้เหลือสองคน 
   (๓) กรรมการ  ซึ่งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร
ในองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว   ที่ได้รับเลือกตั้งจากพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง และลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  นั้น  จำนวนสองคน 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓)  ร่วมกันเสนอชื่อ
และคัดเลือกให้เหลือสองคน 
     ให้หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรม  และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม 
   กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน   
  ข้อ ๑6 คณะกรรมการจริยธรรมมีอำนาจหน้าที่  ดังนี้ 
   (๑)  ควบคุม  กำกับ  ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

(๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการ
อุทธรณ์  การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว 
   (๓)  ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  มี
อำนาจหน้าที่  ขอให้กระทรวง  กรม  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือห้างหุ้นส่วน 
บริษัท  ชี้แจงข้อเท็จจริง  ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด   มาชี้แจงหรือให้
ถ้อยคำเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (๔)  เรียกผู้ถูกกล่าวหา  หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของหน่วยงานนี้มาชี้แจง  หรือ
ให้ถ้อยคำ  หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคำวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัดโดยพลัน  ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิ บวัน
นับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม
เป็นที่สุด 
   (๖)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็น
เรื่องสำคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๗)  คุ้มครองพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง 
ตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้น 
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   (๘)  ดำเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้   หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
มอบหมาย การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง 
ปกครองมาใช้บังคับ 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

   
                   ข้อ ๑7 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม  ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ 

ข้อ 18 การดำเนินการตามข้อ  ๑ 7  ให้ ผู้ รับผิ ดชอบพิจารณ าดำเนินการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ข้อ 19 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม
ร้ายแรงหรือไม่  ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสำคัญ
และระดับตำแหน่ง  ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ  ในอดีต 
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน  และเหตุอื่นอันควรนำมาประกอบการพิจารณา  

ข้อ 20  หากการดำเนินการสอบสวนตามข้อ 18 แล้ว  ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการ             
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามข้อ 17 สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริง
ว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ
ตามข้อ 17  สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 23  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดำเนินการทางวินัย   
  ข้อ 21  การดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 17          
ข้อ 18 และข้อ 20  ให้นำแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการรักษาวินัย  
และการดำเนินการทางวินัย  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ 22 การสั่ งการของผู้ รับผิดชอบดำเนินการตามข้อ 20 ให้ดำเนินการตามนั้น               
เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทำให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป   
 
 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
  ข้อ 23  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทาง
วินัยหรือความผิดทางอาญา  ให้ดำเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือดำเนินการที่ถูกต้อง  หรือ
ตักเตือน  หรือนำไปประกอบการพิจารณาการแต่ งตั้ ง  การเข้าสู่ตำแหน่ง  การพ้นจากตำแหน่ง               
การเลื่อนขั้นเงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือ
ได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๒4 เมื่อมีการดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามข้อ 20  แล้ว  
ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว   ดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
  ข้อ ๒5  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒3  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรม
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
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   ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 23 สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ  
  ข้อ ๒6  เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
 
 

บทเฉพาะกาล 
 
  ข้อ ๒7 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมดำเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี)  และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่นส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  และ
ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 
 
 

******************************************************************* 
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ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง   

จังหวัดนครศรีธรรมราช  พ.ศ. 2566   
--------------------------------------------------------------------------- 

 

    ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นนี้  จัดทำเพ่ือเป็นการกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม ตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕60 มาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐ
พึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 มาตรา 5 ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การ
ประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
    อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 
พ.ศ.2562  ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม
ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2563 
ประกอบกับมติคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ในการประชุมครั้งที่2/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 
2563 จึงกำหนดให้มีประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่นไว้ดังต่อไปนี้ 

 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
  ข้อ ๑ ประมวลจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขา
ขาว ประกาศเป็นต้นไป   
  ข้อ 2  ในประมวลจริยธรรมนี้ 

“ประมวลจริยธรรม”  หมายความว่า  ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาขาว  

   “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า  องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว  
  “ผู้บริหารท้องถิ่น”  หมายความว่า     

(1) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว   
(2) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว 
(3) เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว 

 
 
 

 



~ 15 ~ 
 

หมวด ๒ 
ประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิ่น  

 

   ข้อ 3 ผู้บริหารท้องถิ่นต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์  และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยต้องดำรง
ตน ดังต่อไปนี้ 

(1) ปกป้อง ดูแล และยึดถือประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งเอกราชและ
อธิปไตยของชาติ และไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของ
ชาติ 

(2) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และเคารพความแตกต่างของ
แต่ละศาสนา 

(3) จงรักภักดีและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
(4) ยึดมั่นและธำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข 
(5) เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุก

ประการ 
 

  ข้อ  4  ผู้บริหารท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกท่ีดี และ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยอย่างน้อยต้องดำรงตน ดังต่อไปนี้  

(1) ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือรับใช้ประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความ
รับผิดชอบ ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และ
ปราศจากอคติ 

(2) ไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานะหรือตำแหน่งของตน ไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สิน 
หรือไม่ก็ตาม  

(3) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ใน
ประการที่อาจทำให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

(4) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติชอบทุกรูปแบบ  
(5) ไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเพ่ือ

ผลประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น 
(6) ไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่ง 
(7) แสดงความรับผิดชอบตามความแก่กรณีเม่ือปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือผิดพลาด 

 

   ข้อ  5  ผู้บริหารท้องถิ่นพึงกล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม โดยต้องดำรง
ตนดังต่อไปนี้ 

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม เป็นกลาง และปราศจากอคติ โดยไม่หวั่นไหวต่อิทธิพล 
แรงกดดัน หรือกระแสสังคม อันมิชอบด้วยกฎหมาย  

(2) ยึดมั่นในกฎหมายและไม่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพ่ือเอ้ือประโยชน์สำหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น 

 
 
 
 



~ 16 ~ 
 

(3) คำนึงถึงระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งต่างๆ 
(4) ต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อำนาจในทางที่ผิด การฉ้อฉล หลอกลวง หรือการ

กระทำอ่ืนใดที่ทำให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
(5) เปิดเผยหรือให้ข้อมูลข่าวสารอันอยู่ในความรับผิดชอบของตน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

และไม่บิดเบือน แก่ประชาชน 
 

   ข้อ 6 ผู้บริหารท้องถิ่นพึงยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของ
ประชาชนโดยรวม และมีจิตสาธารณะ โดยอย่างน้อยต้องดำรงตน ดังต่อไปนี้ 

(1) มีอุดมการณ์ในการทำงานเพ่ือประเทศชาติและต้องถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติ
และประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด 

(2) ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

(3) ไม่นำข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับของราชการ ซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในตำแหน่งไป
ใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เอกชน ทั้งในระหว่างการดำรงตำแหน่งและเมื่อพ้นจาก
ตำแหน่ง 

(4) มีจิตสาธารณะ  จิตอาสา  และอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติและผาสุกของประชาชนโดยรวม 

(5) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยมุ่งหมายให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่าง
เป็นธรรม ผาสุก และสามัคคีปรองดอง 
 

   ข้อ 7 ผู้บริหารท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งสัมฤทธิ์ของงาน  โดยอย่างน้อยต้องดำรงตน 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถโดยมุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ที่มีคุณภาพ โปร่งใส
และตรวจสอบได้ 

(2) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์
ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ 

(3) อุทิศเวลาแก่ราชการ ไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจหรือกระทำการอ่ืนใดเพ่ือ
ประโยชน์ของตนหรือผู้อื่น 

(4) เอาใจใส่ทุกข์สุขและรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนและรีบหาทางช่วยเหลืออย่าง
เร่งด่วนและเท่าเทียมกัน 

(5) รักษาความลับของราชการ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย 
(6) รักษาทรัพย์สินของราชการและใช้ทรัพย์สินของราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่าง

ประหยัด คุ้มค่า ระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น และไม่นำไปใช้
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 
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   ข้อ 8 ผู้บริหารท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ  โดยอย่างน้อยต้อง
ดำรงตน ดังต่อไปนี้ 

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ปราศจากอคติ และไม่เลือก
ปฏิบัติโดยการใช้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือเหตุผลของความแตกต่าง ทาง
เชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด ศาสนา เพศ เพศสภาพ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย สุขภาพ 
หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมรวมทั้งเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

(2) ปฏิบัติต่อประชาชน ผู้ร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้องอย่างให้เกียรติ 
(3) ไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเข้าไปก้าวก่าย หรือแทรกแซงการ

ปฏิบัติราชการ การดำเนินงาน การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง เลื่อน
เงินเดือนและการดำเนินการทางวินัยหรือการให้พ้นจากตำแหน่งของข้าราชการซึ่งมี
ตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจหรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจ
ตามกฎหมาย 

(4) ไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัว หรือผู้ใกล้ชิดก้าวก่าย หรือแทรกแซง
การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองหรือผู้อ่ืน 

(5) ปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อทำธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐตามระเบียบ และขั้นตอน
อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 

   ข้อ 9  ผู้บริหารท้องถิ่นพึงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ  
โดยอย่างน้อยต้องดำรงตน ดังต่อไปนี้ 

(1) รักษาจรรยาของตนให้ดี น้อมนำพระบรมราโชวาท หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต 

(2) เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี ด้วยการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

(3) ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ทั้งโดยส่วนตัวและโดยหน้าที่
ความรับผิดชอบต่อสาธารณชน 

(4) เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้ง
รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย 

(5) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืน ไม่แสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ 
อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด 

(6) วางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน และระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ 
อาชีพ หรือการงานของตนเอง คู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตน มี
ลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน 

(7) ไม่รับของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืน และจะต้องดูแล
ให้คู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย เว้นแต่เป็น
การรับจากการให้โดยธรรมจรรยาและการรับที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้รับได้ 

 
 
 
 
 



~ 18 ~ 
 

 
(8) ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จนเป็นเหตุทำให้

ผู้ถูกกระทำได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดย
ผู้ถูกกระทำ อยู่ในภาวะจำยอมต้องยอมรับในการกระทำนั้น และไม่นำความสัมพันธ์ทาง
เพศท่ีตนมีต่อบุคคลใด มาเป็นเหตุหรือมีอิทธิพลครอบงำให้ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติ
หน้าที่อันเป็นคุณหรือโทษแก่บุคคลใด 

(9) ไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย ผู้มีอิทธิพล หรือผู้มีความ
ประพฤติหรือมีชื่อในทางเสื่อมเสีย อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของ
ประชาชน 

 

   ข้อ 10  ผู้บริหารท้องถิ่นพึงปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพ่ือให้การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การจัดทำบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท สภาพปัญญาและความเสี่ยงทางจริยธรรม ภูมิสังคม ความ
เป็นอยู่และวิถีของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงาม 
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
   ข้อ 11 ให้บุคคล  ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานอ่ืนที่ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้ง
เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ  และคณะทำงานยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ด้วย 
   ข้อ 12 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 

**************************************************************************************** 
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ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว อำเภอทุ่งสง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช  พ.ศ.2566 

 โดยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐ
พึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวและพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 5 ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การ
ประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรม
ของหน่วยงานของรัฐ 
  อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 
2562 ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธร รม 
ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 
ประกอบกับมติคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 
2563 จงึกำหนดให้มีประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นไว้ ดังต่อไปนี้ 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

  ข้อ 1  ประมวลจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว 
ประกาศเป็นต้นไป 
 ข้อ 2  ในประมวลจริยธรรมนี้ 
  “องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว   
 “สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว 
 “สมาชิกสภาท้องถิ่น” ได้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาว 
 
  ข้อ 3 สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยต้องดำรงตน 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ปกป้อง ดูแล และยึดถือประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งเอกราช และ
อธิปไตยของชาติ และไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของชาติ 

(2) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และเคารพความแตกต่างของแต่
ละศาสนา 

(3) จงรักภักดีและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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(4) ยึดมั่นและธำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(5) เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุก

ประการ 
 

  ข้อ 4 สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดีและรับผิดชอบ
ต่อหน้าที่ โดยอย่างน้องต้องดำรงตน ดังต่อไปนี้ 

(1) ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือรับใช้ประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความ
รับผิดชอบ ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และ
ปราศจากอคต ิ

(2) ไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้สถานะหรือตำแหน่งของตน ไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้โดย
ชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็
ตาม 

(3) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นในประการ
ที่อาจทำให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

(4) ไม่รว่มมือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกแบบ 
(5) ไม่ ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการเพ่ือให้ เกิดความเข้าใจผิด หรือเพ่ือ

ผลประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น 
(6) ไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่ง 
(7) แสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณีเมื่อปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือผิดพลาด 

 

 ข้อ 5 สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงกล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม โดยต้องดำรงตน 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม เป็นกลาง และปราศจากอคติ โดยไม่หวั่นไหวต่ออิทธิพล 
แรงกดดัน หรือกระแสสังคม อันมิชอบด้วยกฎหมาย 

(2) ยึดมั่นในกฎหมายและไม่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเอ้ือประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น 
(3) คำนึงระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งต่างๆ 
(4) ต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อำนาจทางที่ผิด การฉ้อฉล หลอกลวง หรือ การกระทำ

อ่ืนใดที่ทำให้ข้าราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
(5) เปิดเผยหรือให้ข้อมูลข่าวสารอันอยู่ในความรับผิดชอบของตน อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและไม่

บิดเบือนแก่ประชาชน 
 

      ข้อ 6 สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของ
ประชาชนโดยรวม และมีจิตสาธารณะ โดยอย่างน้องต้องดำรงตน ดังต่อไปนี้ 

(1) มีอุดมการณ์ในการทำงานเพ่ือประเทศชาติและต้องถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติ
และประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด 

(2) ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมตามที่ 

(3) ไม่นำข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับของราชการ ซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในตำแหน่งไปใช้
เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่เอกชน ทั้งในระหว่างการดำรงตำแหน่งและเมื่อพ้นจากตำแหน่ง 
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(4) มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
และความผาสุกของประชาชนโดยรวม 

(5) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยมุ่งหมายให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่างเป็น
ธรรมผาสุก และสามัคคีปรองดอง 
 

        ข้อ 7 สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยอย่างน้องต้องดำรงตน 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่มีคุณภาพ โปร่งใส
และตรวจสอบได้ 

(2) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ 

(3) อุทิศเวลาแก่ราชการ ไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจหรือกระทำการอ่ืนใดเพ่ือ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 

(4) เอาใจใส่ทุกข์สุขและรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนและรีบหาทางช่วยเหลืออย่าง
เร่งด่วนและเท่าเทียมกัน 

(5) รักษาความลับของราชการ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย 
(6) รักษาทรัพย์สินของราชการและใช้ทรัพย์สินของราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่าง

ประหยัด คุ้มค่า ระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น และไม่นำไปใช้เพ่ือ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 

 
ข้อ 8 สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ โดยอย่างน้อยต้อง 

ดำรงตน ดังต่อไปนี้ 
(1) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ

โดยการใช้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือเหตุผลของความแตกต่าง ทางเชื้อชาติ 
ถิ่นกำเนิด ศาสนา เพศ เพศสภาพ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย สุขภาพ หรือสถานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม  รวมทั้งเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

(2) ปฏิบัติต่อประชาชน ผู้ร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้องอย่างให้เกียรติ 
(3) ไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าไปก้าวก่าย หรือแทรกแซง การ

ปฏิบัติราชการ การดำเนินงาน การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง เลื่อน
เงินเดือน และการดำเนินการทางวินัยหรือการให้พ้นจากตำแหน่งของราชการซึ่งมีตำแหน่ง
หรือเงินเดือนประจำพนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ 

(4) ไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัว หรือผู้ใกล้ชิดก้าวก่าย หรือแทรกแซง 
การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองหรือผู้อื่น 

(5) ปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อทำธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐตามระเบียบ และขั้นตอนอย่าง
เท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

 ข้อ 9 สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
โดยอย่างน้อยต้องดำรงตน ดังต่อไปนี้ 

(1) รักษาจรรยาของตนให้ดี  น้อมนำพระบรมราโชวาท หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและ
หลักคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต 
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(2) เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี ด้วยการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

(3) ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ทั้งโดยส่วนตัว และโดยหน้าที่ความ
รับผิดชอบต่อสาธารณชน 

(4) เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาน รวมทั้ง
รักษาเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย 

(5) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืน ไม่แสดงกิริยาหรือใช้วาจา อันไม่สุภาพ
อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด 

(6) วางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน และระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพอาชีพ 
หรือการงานของตนเอง คู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตน มีลักษณะเป็น
การกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน 

(7) ไม่รับของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืน และจะต้องดูแลให้คู่
สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย เว้นแต่เป็นการรับ
จากการให้โดยธรรมจรรยาและการรับที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้รับได้ 

(8) ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จนเป็นเหตุทำให้
ผู้ถูกกระทำได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้ถูกกระทำ 
อยู่ในภาวะจำยอมต้องยอมรับในการกระทำนั้น และไม่นำความสัมพันธ์ทางเพศที่ตนมีต่อ
บุคคลใด มาเป็นเหตุหรือมีอิทธิพลครอบงำให้ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นคุณหรือ
เป็นโทษแก่บุคคลใด 

(9) ไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย ผู้มีอิทธิพล หรือผู้มีความประพฤติ
หรือมีชื่อในทางเสื่อมเสีย อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน 

         ข้อ  10  สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงรักษาไว้และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่นและมติของที่ประชุมโดยเคร่งครัด โดยอย่างน้อยต้องดำรงตน ดังต่อไปนี้       

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่กระทำ
การใดๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเกียรติภูมิของประเทศชาติและสภาท้องถิ่น 

(2) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องกล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม ยึดมั่นหลักการในการปฏิบัติ
หน้าที่โดยปราศจากอคติใดๆ 

(3) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อ่ืน ไม่แสดงกิริยาหรือใช้วาจา
อันไม่สุภาพ มีลักษณะเป็นการดูหมิ่น หมิ่นประมาท เสียดสีหรือใส่ร้ายป้ายสีบุคคลใด หรือ
นำเอาเรื่องที่เป็นเท็จมาอภิปรายมาแสดงความเห็นในที่ประชุม หรือที่อ่ืนใด 

(4) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องไม่แสดงอาการข่มขู่ อาฆาตมาดร้าย หรือใช้กำลังประทุษร้ายต่อ
บุคคลอื่นในที่ประชุม บริเวณสภา หรือท่ีอ่ืนใด 

(5) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องอุทิศเวลาให้แก่การประชุม โดยคำนึงถึงการตรงต่อเวลาและต้องไม่
ขาดการประชุมโดยไม่จำเป็น เว้นแต่ในกรณีเจ็บป่วย หรือมีเหตุสุดวิสัย 

(6) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาข้อบัญญัติ ญัตติ กระทู้ หรือเรียกร้องทุกข์ที่เป็นประโยชน์
ต่อท้องถิ่น ประเทศชาติและประชาชนส่วนรวมโดยเร็ว 

(7) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาและให้ความเห็นชอบให้บุคคลดำรงตำแหน่งใดตาม
บทบัญญัติของกฎหมาย โดยคำนึงถึงความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมทางจริยธรรม
ของบุคคลดังกล่าวด้วย 
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(8) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องระมัดระวังการปฏิบัติงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลใกล้ชิดมิ
ให้มีการกระทำใดๆ อันเป็นที่เสื่อมเสียแก่สภาท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(9) สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมหรือต่อสาธารณะ เมื่อพบเห็นการกระทำที่ทำ
ให้ราชการ ผู้อ่ืนหรือประชาชนเสียหาย การใช้อำนาจในทางที่ผิด และการทุจริตประพฤติมิ
ชอบของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นให้
เกียรติและเคารพต่อสถานที่ และสำรวมกิริยาวาจาในที่ประชุมสภา  

(11) สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดทราบถึงข้อเท็จจริงที่อาจทำให้ตนขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้าม ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นั้นแจ้งประธานสภาท้องถิ่นทราบ 

   ข้อ 11  สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจสภาท้องถิ่น เพ่ือให้การตรา
ข้อบัญญัติท้องถิ่น การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การจัดทำบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายงบประมาณให้
มีประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท สภาพปัญหาและความเสี่ยงทางจริยธรรม ภูมิสังคม 
ความเป็นอยู่และวิถีของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอัน
งาม เพ่ือประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
   ข้อ  12  ให้บุคคล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานอ่ืนที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้ง
เป็น คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ด้วย 

ข้อ  13 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาขาวรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 

******************************************************************* 
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ภาคผนวก 
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ประธานกรรมการ 
 

ปลัด / รองปลัด (๑ คน)  

 
องค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม 
  คณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดตั้งขึ้นเพ่ือควบคุม  และ
กำกับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  และเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  มีองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการจริยธรรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  คณะทำงานจัดทำร่างประมวลจริยธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม  และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ขึ้น  รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด ๓  ส่วนที่ ๑  ข้อ ๑๗ และ ๑๘ 
 
แผนผังคณะกรรมการจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพขั้นตอนการจัดทำประมวลจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แต่งตั้งคณะทำงานฯ 

คณะทำงานฯ จดัทำประมวลจริยธรรม 

เสนอ ผู้บริหารพิจารณา 

คณะทำงานมีหนา้ที่ 
๑.  จัดทำประมวลจริยธรรม  
     (และมาตรการที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ) 
๒.  รับฟังความคิดเห็น / ระดมสมองจาก 
     ข้าราชการ  และลูกจ้าง  ประชาชน 
     ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง 
๓.  เสนอประมวลฯต่อผู้บริหาร 
๔.  ผลักดันประมวลฯสู่ความสำเรจ็ 

เห็นชอบ เห็นเป็นอยา่งอื่น 

ลงนามประกาศ/ 
แจ้งทุกคนทราบ  

ติดประกาศ 

คณะทำงานฯ 
นำมาแก้ไข
ปรับปรุง 

คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
ช่วยเหลือ  ให้คำปรึกษา  แนะนำ 

กรรมการ 
 
 

ข้าราชการซึ่งดำรง
ตำแหน่งสายงาน
ผู้บริหาร  (๒  คน) 

กรรมการ 
 
 

ข้าราชการซ่ึงไม่ได้ดำรง
ตำแหน่งสายงาน
ผู้บริหาร  (๒  คน) 

กรรมการ 
 
 

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 
 (๒  คน) 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕50 
หมวด 13 จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
มาตรา 279 มาตรฐานทางจริธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ
ประเภท ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้น 
 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕60 
มาตรา 76  รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง  ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น 
และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือ
และช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะ และการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของ
รัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ
และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 
 รัฐพึงดำเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามระบบ
คุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือกระทำการโดยมิชอบ
ที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดี
ความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
 รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวล
จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 
 
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 
มาตรา 33 ให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีอำนาจหน้าที่ (1) กำหนด
มาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาระบบคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ 
 
ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนด
จริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2563   
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ค่านิยมหลัก  (Core  Value)  ของมาตรฐานจริยธรรม 
สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

----------------------------------------------------------------------------------- 
๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

 ๒. การมีจิตสำนึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
 ๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๔. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 

๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 ๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  
ปัจจัยท่ีควรคำนึงถึงและนำมาประกอบการพิจารณา 
จัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 
๑.  พระบรมราโชวาทแก่พนักงานส่วนท้องถิ่นพลเรือน  ตั้งแต่ปี  พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๔๒  คือ 
 (๑)  คุณธรรม  ได้แก่  สุจริต  เที่ยงตรง  เสียสละ  อดทน  ฝึกตน  มีระเบียบ 
 (๒)  หลักการทำงาน  ได้แก่  เพียบพร้อมความรู้กุศโลบาย  ขยายสัมพันธ์ประสาน 
 (๓)  คุณค่า  ได้แก่  รับผิดชอบ  ทำหน้าที่เพ่ือหน้าที่ให้สำเร็จทันการณ์  ปฏิบัติงานยึดมั่นใน
ผลประโยชน์ของแผ่นดินและความถูกต้อง  เป็นธรรม 
 

๒.  ทศพิธราชธรรม  คือ การให้รักษาความประพฤติให้สงบเรียบร้อย เสียสละ  ซื่อตรง อ่อนโยน ความเพียร  
ไม่โกรธ  ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน อดทน การปฏิบัติไม่ให้ผิดจากท่ีถูกที่ควร 
 

๓.  ปรัชญาในการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๔๐  ได้แก่ 
 (๑)  การใช้อำนาจรัฐต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  สิทธิ  และเสรีภาพ 
 (๒)  บุคคลเสมอกันในกฎหมาย 
 (๓)  การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลจะกระทำมิได้ 
 (๔)  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
 (๕)  บุคคลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลของหน่วยราชการ 
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(๖)  บุคคลมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ 
 (๗)  ทำงานตามกฎหมายเพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
 (๘)  ส่งเสริม / สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบาย  การตัดสินใจ  
การเมือง  รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ 
 

๔.  วิสัยทัศน์ของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  ได้แก่ 
 (๑)  เป็นระบบที่สร้างประโยชน์ให้ประชาชนและประเทศชาติ 
 (๒)  เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
 (๓)  เป็นระบบที่มีความรับผิดชอบและเป็นที่พ่ึงของประชาชน 
 (๔)  เป็นระบบที่ เข้มแข็ง  ทนทานต่ออุปสรรค  กล้าหาญต่อสู้   เพ่ื อคุณธรรม  มีเกียรติภูมิ                
และมีศักดิ์ศร ี
 (๕)  เป็นระบบที่ทันสมัย  ทันโลก  ทันการณ์ 
 (๖)  เป็นระบบที่มีวัฒนธรรมที่มุ่งความเป็นเลิศของงาน 

 

๕.  พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้แก่ 
 (๑)  เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
 (๒)  เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
 (๓)  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
 (๔)  ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น 
 (๕)  มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
 (๖)  ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
 (๗)  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ 
 

๖.  ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจรรยาพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม พ.ร.บ.ระเบียบพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นพลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑  คือ  ค่านิยมที่พึงประสงค์สำหรับการยึดถือปฏิบัติในการทำงานของ
เจ้าหน้าที ่   ของรัฐในปัจจุบัน  ๕  ประการ  ได้แก่ 
 (๑)  กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง  หมายถึง 
         -  ยึดมั่นในความถูกต้อง  ความชอบธรรม 
         -  เสียสละ 
         -  ยึดหลักวชิาและจรรยาวิชาชีพ 
         -  ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใด 
 (๒)  ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ  หมายถึง 
         -  ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา 
         -  แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน 
         -  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่  ต่อประชาชน  ต่อการปฏิบัติงาน  ต่อองค์กร  และต่อการ
พัฒนาปรับปรุงระบบราชการ 

(๓)  โปร่งใส  ตรวจสอบได้  หมายถึง 
         -  ปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส 
         -  ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้ 
         -  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย 
 

 



~ 29 ~ 
 

 
 (๔)  ไม่เลือกปฏิบัติ  หมายถึง 
         -  บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค  เน้นความสะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด  และถูกต้อง 
         -  ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง 
                  -  เน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก  มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย 
 (๕)  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  หมายถึง 
         -  ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด  เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม 
         -  ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง 
         -  เน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก  มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย 
 

๗.  หลักธรรมหรือคำสอนตามศาสนาหรือความเชื่อที่มุ่งให้คนประพฤติตนเป็นคนดี 
 

๘.  พฤติกรรมที่พึงประสงค์สำหรับการกระทำผิดและไม่ผิดกฎหมาย 
 พฤติกรรมการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบหรือผิดทำนองคลองธรรมตามทรรศนะของนักวิชาการ  
เช่น 

๑. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่กฎหมายระบุไว้  (Nonfeasance) 
๒. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำน้อยกว่าสิ่งที่กฎหมายระบุไว้หรือกระทำการที่ก่อให้เกิดความ 

บกพร่อง  สูญเสีย  หรือเสียหายแก่ทางราชการ  (Malfeasance) 
 ๓.   การที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการในสิ่งที่ทำเกินขอบเขตอำนาจหน้าที่กฎหมายระบุไว้  
(Overfeasance) 
 ๔.   การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย  แต่ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมาย  
(Misfeasance) 
 ๕.   การที่ เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการที่อาจจะไม่ผิดกฎหมาย  แต่ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ            
หรือเป็นที่รู้จักกันในอีกนัยหนึ่งว่า  Conflict of interest / Gray area 
 

๙.  ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของพนักงานส่วนท้องถิ่นพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๗ 
  จรรยาบรรณต่อตนเอง 
  ข้อ ๑  พนักงานส่วนท้องถิ่นพลเรือนพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสม
กับการเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  ข้อ ๒  พนักงานส่วนท้องถิ่นพลเรือนพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่อสัตย์  และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกำหนดไว้ก็พึงปฏิบัติตาม
จรรยาวิชาชีพนั้นด้วย 
  ข้อ ๓  พนักงานส่วนท้องถิ่นพลเรือนพึงมีทัศนคติที่ดี  และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมและ
จริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการทำงานเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
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  จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
  ข้อ ๔  พนักงานส่วนท้องถิ่นพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต  เสมอภาค  
และปราศจากอคต ิ
  ข้อ ๕  พนักงานส่วนท้องถิ่นพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ  
รอบคอบ  รวดเร็ว  ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุผล  โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ  และประชาชน
เป็นสำคัญ 

ข้อ ๖  พนักงานส่วนท้องถิ่นพลเรือนพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการให้
เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที ่
  ข้อ ๗  พนักงานส่วนท้องถิ่นพลเรือนพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง
ประหยัดคุ้มค่า  โดยระมัดระวังมิให้เสียหาย  หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
 

  จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  และผู้ร่วมงาน 
  ข้อ ๘  พนักงานส่วนท้องถิ่นพลเรือนพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการให้ความ
ร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น  การช่วยทำงาน  และการแก้ปัญหาร่วมกัน  
รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 
  ข้อ ๙  พนักงานส่วนท้องถิ่นพลเรือนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชา    ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน  ขวัญกำลังใจ  สวัสดิการ  และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม 
  ข้อ ๑๐  พนักงานส่วนท้องถิ่นพลเรือนพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ  รวมทั้งส่งเสริม
สนับสนุนให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
  ข้อ ๑๑  พนักงานส่วนท้องถิ่นพลเรือนพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน  ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องด้วย
ความสุภาพ  มีน้ำใจ  และมนุษยสัมพันธ์อันดี 
  ข้อ ๑๒  พนักงานส่วนท้องถิ่นพลเรือนพึงละเว้นจากการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
 

  จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
  ข้อ ๑๓  พนักงานส่วนท้องถิ่นพลเรือนพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ
ด้วยความเป็นธรรม  เอ้ือเฟ้ือ  มีน้ำใจ  และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน  เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถ
ปฏิบัติได้  หรือไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ  ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนำให้ติดต่อยัง
หน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอำนาจหน้าที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้นๆ ต่อไป 
  ข้อ ๑๔  พนักงานส่วนท้องถิ่นพลเรือนพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
  ข้อ ๑๕  พนักงานส่วนท้องถิ่นพลเรือนพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งมี
มูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ  หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น  หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่รับไว้  มีมูลค่า
เกินปกติวิสัยก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว  เพื่อดำเนินการตามสมควรแก่กรณี 
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