
 

 

ระเบยีบ  วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบรหิาร 
องคการบรหิารสวนตําบลปาระกาํ  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 

_________________________ 

 ประมวลจริยธรรมนี้จัดทําขึ้นตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  
๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

๑.  เปนเคร่ืองมือกํากับความประพฤติของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหารองคการบริหารสวน
ตําบลปาระกํา  ท่ีสรางความโปรงใส  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล 

๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางาน
ดานตาง ๆ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ  เพ่ิมความนาเชื่อถือเกิดความมั่นใจแกผูรับบริการและ
ประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและบุคคลในทุกระดับ  ใหใชอํานาจในขอบเขตสรางระบบความ
รับผิดชอบตอตนเอง  ตอผูบังคับบัญชาหรือผูใตบังคับบัญชาตอองคกร  ตอประชาชน  และตอ
สังคม  ตามลําดับ 

๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้ง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและบุคคล  พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคู
ไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืน ๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  องคการ
บริหารสวนตําบลปาระกํา  จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี้ 

 
 



หมวด  ๑ 
บททัว่ไป 

ขอ  ๑  ระเบียบนี้เรียกวา  “ระเบียบวาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝาย
บริหารขององคการบริหารสวนตําบล  พ.ศ.  ๒๕๕๓” 

ขอ  ๒  ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันถัดจากวันประกาศเปนตนไป 
ขอ  ๓  ในระเบียบนี้ 
“ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหารของ

องคการบริหารสวนตําบล 
“ขาราชการการเมืองทองถิ่น”  หมายถึง  ขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหาร  (นายกองคการ

บริหารสวนตําบล  รองนายกองคการบริหารสวนตําบล  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบล  ที่ปรึกษา
นายกองคการบริหารสวนตําบล)  รวมทั้งบุคคลที่ฝายบริหารแตงตั้งตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติที่จัดตั้ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น 

“คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝาย
บริหารองคการบริหารสวนตําบล 

ขอ  ๔  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  ๒ 
มาตรฐานจรยิธรรม 

สวนที ่ ๑ 
มาตรฐานจรยิธรรมอันเปนคานยิมหลกั 

ขอ  ๕  ขาราชการการเมืองทองถิ่น มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน
สวนรวม  เปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดย
จะตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก  ๙  ประการ  ดังนี้ 

๑) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒) การมีจิตสาํนึกที่ดี  ซ่ือสัตย  และรับผิดชอบ 
๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมีผลประโยชนทับซอน 
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 



๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 
๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปรงใสและตรวจสอบได 
๘) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

สวนที ่ ๒ 
มาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่น 

 ขอ  ๖  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองจงรักภักดีตอชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย  ตลอดจนเปน
แบบอยางที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 ขอ  ๗  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
 ขอ  ๘  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี  เคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายอยางเครงครัด 
 ขอ  ๙  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม  คุณธรรมและศีลธรรม  ทั้งโดย
สวนตัวและโดยหนาที่รับผิดชอบตอสาธารณชน  ทั้งตองวางตนใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
 ขอ  ๑๐  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเคารพสิทธิ  เสรีภาพสวนบุคคลของผูอ่ืนโดยไมแสดงกิริยา  
หรือใชวาจาอันไมสุภาพ  อาฆาตมาดราย  หรือใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด 
 ขอ  ๑๑  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองมีอุดมการณในการทํางานเพื่อประเทศชาติและตองถือเอา
ผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสิ่งสูงสุด 
 ขอ  ๑๒  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรับใชประชาชนอยางเต็มความสามารถดวยความรับผิดชอบ  
ซ่ือสัตย  สุจริต  เสียสละ  เปนธรรม  ไมเลือกปฏิบัติ  และปราศจากอคติ 
 ขอ  ๑๓  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปน
พลเมืองที่ดี  รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรม  และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 ขอ  ๑๔  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมใชหรือยินยอมใหผูอื่นใชสถานะหรือตําแหนงทางการเมือง
เปนขาราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสาํหรับตนเองหรือผูอื่น  ไมวา
จะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมกต็าม 



 ขอ  ๑๕  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนขาราชการการเมืองเขาไป
กาวกายหรือแทรกแซงการบรรจุ  แตงตั้ง  ยาย  โอน  เลื่อนตําแหนง  และเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการซึ่งมี
ตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา  และมิใชขาราชการการเมือง  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวยราชการ  
หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการที่รัฐถือหุนใหญ  หรือราชการสวนทองถิ่นหรือใหบุคคลดังกลาวพนจาก
ตําแหนง  ทั้งนี้  เวนแตเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 
 ขอ  ๑๖  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมยินยอมใหคูสมรส  ญาติสนิท  บุคคลในครอบครัวหรือผู
ใกลชิดกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของตนหรือของผูอ่ืนและตองไมยินยอมใหผูอ่ืนใชอํานาจหนาที่
ของตนโดยมิชอบ 
 ขอ  ๑๗  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองระมัดระวังมิใหการประกอบวิชาชีพ  อาชีพ  หรือการงานอื่น
ใดของคูสมรส  ญาติสนิท  หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเปนการกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน 
 ขอ  ๑๘  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรักษาความลับของทางราชการเวนแตเปนการปฏิบัติตาม
อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 
 ขอ  ๑๙  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองยึดมั่นในกฎหมายและคํานึงถึงระบบคุณธรรมในการแตงตั้งผู
สมควรดํารงตําแหนงตาง  ๆ 
 ขอ  ๒๐  ขาราชการการเมืองทองถิ่นเมื่อพนจากตําแหนงแลว  ตองไมนําขอมูลขาวสารอันเปน
ความลับของทางราชการซึ่งตนไดมาในระหวางอยูในตําแหนงไปใชเพื่อเกิดประโยชนแกองคกรเอกชน  ทั้งนี้  
ภายในกําหนดระยะเวลาสองป  นับจากวันที่พนจากตําแหนง 
 ขอ  ๒๑  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเปดเผยขอมูลการทุจริต  การใชอํานาจในทางที่ผิด  การฉอ
ฉล  หลอกลวง  หรือกระทําการอื่นใดที่ทําใหราชการเสียหายตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
 ขอ  ๒๒  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมเรียกรองของขวัญ  ของกํานัล  หรือประโยชนอ่ืนใดจาก
บุคคลอื่น  เพ่ือประโยชนตาง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน  และจะตองดูแลใหคูสมรส  ญาติสนิท  
หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเชนเดียวกันดวย 
 ขอ  ๒๓  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองปฏิบัติตอองคกรธุรกิจที่ติดตอทําธุรกิจกับหนวยงานของรัฐ
ตามระเบียบ  และขั้นตอนอยางเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ 



 ขอ  ๒๔  ขาราชการการเมืองทองถิ่นพึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอยางสม่ําเสมอเอาใจใสทุกขสุข  
และรับฟงเรื่องราวรองทุกขของประชาชน  และรีบหาทางชวยเหลืออยางเรงดวนอยางเทาเทียมกัน  โดยไมเลือก
ปฏิบัติ 
 ขอ  ๒๕  ขาราชการการเมืองทองถิ่น  ตองไมใชหรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการเพื่อใหเกิด
ความเขาใจผิด  หรือเพ่ือผลประโยชนสําหรับตนเองและผูอ่ืน 
 ขอ  ๒๖  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรักษาทรัพยสินของทางราชการและใชทรัพยสินของทาง
ราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้น  ๆ  เทานั้น 
 ขอ  ๒๗  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิ
ของชาติ 
 ขอ  ๒๘  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมคบหาหรือใหการสนับสนุนแกผูประพฤติผิดกฎหมาย  หรือ
ผูที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย  เชน  ผูเปดบอนการพนัน  หรือผูท่ีของเกี่ยวกับยาเสพติด  อันอาจ
กระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน 
 ขอ  ๒๙  ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองแสดงความรับผิดชอบตามควรแกกรณีเมื่อปฏิบัติหนาที่
บกพรองหรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดรายแรง 

หมวด  ๓ 
กลไกและระบบบงัคับใชประมวลจริยธรรม 

สวนที่  ๑ 
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 ขอ  ๓๐  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อยางทั่วถึงและเครงครัด  โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

๑)  ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง  สงเสริม  ยกยองขาราชการการเมืองทองถิ่นที่เปนแบบอยาง
ที่ดี  และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 

๒) ใหความชวยเหลือ  ดูแล  และคุมครองขาราชการการเมืองทองถิ่นซึ่งปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา  มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม 



๓) การดําเนินการตอขาราชการการเมืองทองถิ่นที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อันมีผลกระทบตอสิทธิหนาที่ของผูนั้นจะกระทํามิไดเวนแตจะไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 

๔) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ 
ขอ  ๓๑  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการการเมือง

ทองถิ่นฝายบริหารองคการบริหารสวนตําบลขึ้นเพ่ือควบคุมกํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  
ประกอบดวย 

๑)  นายกองคการบริหารสวนตําบล  เปนประธานคณะกรรมการจริยธรรม 
๒) ตัวแทนฝายบริหารที่นายกองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งจํานวน   ๑  คนเปน

คณะกรรมการ 
๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกจํานวน  ๓  คน  ที่ผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง

องคกรปกครองสวนทองถิ่นเปนผูเลือก  เปนคณะกรรมการ 
๔) หัวหนาสํานักงานปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น  เปนเลขานุการคณะกรรมการ  ทั้งนี้  

หัวหนาสํานักงานปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาวตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัย
มากอน  หากเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอนใหนายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณา
แตงตั้งขาราชการจากตําแหนงในฝายบริหารที่เหมาะสม 

ขอ  ๓๒  คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่  ดังนี ้
๑)  ควบคุม  กํากับ  สงเสริม  และใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น 
๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น  โดย

อาจมีผูรองขอหรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได 
๓) ขอความความรวมมือใหกระทรวง  กรม  หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่น

ของรัฐ  หรือหางหุนสวน  บริษัท  ชี้แจงขอเท็จจริง  สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ  สง
ผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาช้ีแจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

๔) เรียกผูถูกกลาวหา  หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง  หรือใหถอยคําหรือใหสง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ 



๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญหรือ
มีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

๗) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผูตรวจการแผนดินมอบหมาย 
ในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

สวนที ่ ๒ 
ระบบบงัคบัใชประมวลจรยิธรรม 

 ขอ  ๓๓  กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีการปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบลสงเรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรมเปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ  โดยจะตองไตสวน
ขอเท็จจริง  สืบสวนหาขอเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้  และใหมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว  และให
คณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวล
จริยธรรม 
 ขอ  ๓๔  หากการดําเนินการไตสวน  สืบสวน  สอบสวนตามขอ  ๓๓  แลว  ไมปรากฏขอเท็จจริงวามี
การฝาฝนประมวลจริยธรรมใหส่ังยุติเรื่อง  แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม  ใหส่ัง
ลงโทษผูฝาฝนตามขอ  ๓๗ 
 ขอ  ๓๕  การดําเนินการไตสวน  สืบสวน  สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามสวนที่  ๒  
นี้  ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการรักษาวินัยและการดําเนินการ
ทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  มาบังคับใชโดยอนุโลม 
 ขอ  ๓๖  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมใหถือเปนที่สุด  เวนแต 

๑)  ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของคําวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
๒) กรณีผูถูกลงโทษตามขอ  ๓๗  เห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมใหสามารถรองเรียน

ตอผูตรวจการแผนดินไดภายใน  ๓๐  วันนับแตวันที่รับทราบคําสั่งการลงโทษ 
 
 
 
 



 

 


