
 
 
 

 
 

ประกาศ องคก์ารบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
เร่ือง  ประมวลจริยธรรมข้าราชการของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  อ าเภอธาตุพนม  จังหวัดนครพนม 
พ.ศ. ๒๕63 

 
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม

เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดย
ให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการ
กระท า ทั้งนี ้การฝุาฝืน หรือไมป่ฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐   มาตรา ๒๗๙  
องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  จึงได้จัดท าเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการ...ขององค์การบริหารส่วนต าบล
โพนแพง เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้ 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ   วันที่   8 เดือน เมษายน  พ.ศ.  ๒๕63 

 

 

                                                                         (ลงชื่อ)           
                                                                                  (นายปิยะศักดิ์   สุริยนต์) 
         นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  จังหวัดนครพนม 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดท า ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
                    ๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ทีช่ัดเจนและเป็นสากล 
                    ๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล และเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆของ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
                    ๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
                    ๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน และต่อสังคม 
ตามล าดับ 
                    ๕. ปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

                     ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๒  
 



 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้ 
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
 “ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา 
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
ข้อ ๒ ให้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ส าหรับข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 
 

ข้อ ๓ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดย
จะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้ 

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) การมีจิตส านึกท่ีดี 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 านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่ 
       คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 
 
 
 
 
 
 

๓ 
 



 
ส่วนที่  ๒ 

จรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

ข้อ ๔ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงต้องจงรกัภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
ข้อ ๕ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 
        แห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
ข้อ ๖ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตาม 
        กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ข้อ ๗ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิ 
        ของต าแหน่งหน้าที่ 
ข้อ ๘ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเสียสละ 
       ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
        เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
ข้อ ๙ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็น 
        ธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
ข้อ ๑๐ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อยมีอัธยาศัย 
ข้อ ๑๑ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่การเปิดเผยข้อมูล 
          ที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา 
          หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 
ข้อ ๑๒ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน  
          พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 
ข้อ ๑๓ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ 
          ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก านัล 
          หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
          ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 
ข้อ ๑๔ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ 
          มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และไม่น าผลงาน 
          ของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที่ ๓ 
จรรยาวิชาชีพ  

 
ข้อ ๑๕ ให้ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่ง 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
 

ข้อ ๑๖ ใหส้ านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง มีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
นี้อย่างท่ัวถึงและเคร่งครัด โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(๑) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตามสอดส่องการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 

(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝุาฝืนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
โพนแพงหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการตามที่นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนแพงหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็ได้ 

(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  มิให้ถูกกลั่น
แกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงหรือคณะกรรมการ
จริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควรอาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่ าน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
โพนแพงหรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 
  (๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจ
โดยไม่เป็นธรรม การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  อันมี
ผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือนตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่
ของข้าราชการผู้นั้น จะกระท ามิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

(๕) ท าหน้าที่ฝุายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๖) ด า เนินการอื่นตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย 

ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักปลัด 
ข้อ ๑๗ ให ้นายองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพ่ือควบคุม ก ากับ ให้มีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย 

(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งบริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน 
(๓) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงาน 
    จ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงนั้น จ านวนสองคน 
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อและคัดเลือกให้เหลือสองคน 

ให้หัวหน้าส านักปลัดขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง เป็นเลขานุการ 
คณะกรรมการจริยธรรม และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสมกรรมการ
จริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 
 
 



๕ 
 
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมี

ข้อร้องเรียนว่ามีการฝุาฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝุาฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ 
จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 
  (๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าที่ ขอให้กระทรวง กรม 
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่
เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารและหลักฐาน
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับ
เรื่อง ให้ค า วินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 

(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมีผลกระทบในวง
กว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ โดยไม่
เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

(๘) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมายการประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 

ส่วนที่ ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ข้อ ๑๙ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรม  ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลโพนแพงเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 
ข้อ ๒๐ การด าเนินการตามข้อ ๑๙ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน 
เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
ข้อ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝุาฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจาก
พฤติกรรมของการฝุาฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและระดับต าแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้ฝุาฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝุาฝืน 
และเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 
ข้อ ๒๒ หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝุาฝืนประมวลจริยธรรม ให้
ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรม แต่
ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งลงโทษผู้ฝุาฝืนตามข้อ ๒๕ แต่หาก
ปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย 
ข้อ ๒๓ การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝุาฝืนตามข้อ ๑๙ 

 
 



๖ 
 

 
ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๒ ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
ข้อ ๒๔ การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ ๒๒ ให้ด าเนินการตามนั้นเว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลัง
ที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
 
 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
ข้อ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดทางอาญา ให้
ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือน หรือน าไปประกอบการพิจารณาการ
แต่งตั้ง การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้
ผู้ฝุาฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
ข้อ ๒๖ เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒แล้ว ให้ องค์การบริหารส่วนต าบล
โพนแพงด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
ข้อ ๒๗ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
          โพนแพงภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกข์หรือ 
          อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
ข้อ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๒๙ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมด าเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มี
ความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

ที่  84 /๒๕63 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

 
  เพ่ือให้ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพงทุกคน  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ และระเบียบแบบแผนการปฏิบัติราชการ  ประกอบ
หลักเกณฑ์การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี   

  องค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง   จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลโพนแพง  ดังนี้ 

1. นางสาวนวลจันทร์   ไวยพัฒน์  ต าแหน่ง ปลัด อบต.  ประธานกรรมการ 
2. นางสาวจินตนา  ลาดพิลา  ต าแหน่ง ผอ.กองคลัง  กรรมการ 
3. นางสาวสุดา   ลาลัย   ต าแหน่ง ผอ.กองสวัสดิการสังคม กรรมาร 
4. นางอรุณี  เมามีจันทร์   ต าแหน่ง นักวิเคราะห์ฯ  กรรมการ 
5. นายบรรชา  ตุ้มอ่อน   ต าแหน่ง นิติกร   กรรมการ 
6. นายอวยมา   อินาลา   ต าแหน่ง ครู โรงเรียนโพนแพง กรรมการ 
7. นายประดิษฐ์  หนองอุดม  ต าแหน่ง ครู โรงเรียนโพนแพง กรรมการ 
8. นางสาวใจเพชร  กุลทะเล  ต าแหน่ง หัวหน้าส านักปลัด เลขานุการ  

ให้มีหน้าที่ตามประมวลจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง  ข้อ ๑๘  ว่าด้วยเรื่องอ านาจหน้าที่
คณะกรรมการจริยธรรม 

  

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี ้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่   8 เมษายน 2563        

 

 

                                                                  
(นายปิยะศักดิ์   สุริยนต์) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโพนแพง 

 

 



 
 
 

๗ 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประธานกรรมการ ปลัด / รองปลัด (๑ คน) 
องค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม 

คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นเพ่ือควบคุม และก ากับให้มีการปฏิบัติตาม 
ประมวลจริยธรรมนี้ และเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง มีองค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรม 
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน คณะท างานจัดท าร่างประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ก าหนด 
องค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้ึน รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด 
 ๓ ส่วนที่ ๑ ข้อ ๑๗ และ ๑๘ 

แผนผังคณะกรรมการจริยธรรม 
กรรมการด ารงต าแหน่งบริหาร(๒ คน) 
กรรมการข้าราชการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งบริหาร(๒ คน) 
กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก(๒ คน) 

 
แผนภาพขั้นตอนการจัดท าประมวลจริยธรรม 

แต่งตั้งคณะท างานฯคณะท างานฯจัดท าประมวลจริยธรรมเสนอผู้บริหารพิจารณา 
 
คณะท างานมีหน้าที่ 

๑. จัดท าประมวลจริยธรรม (และมาตรการที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ) 
๒. รับฟังความคิดเห็น / ระดมสมองจากข้าราชการ และลูกจ้างประชาชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง 
๓. เสนอประมวลฯต่อผู้บริหาร 
๔. ผลักดันประมวลฯสู่ความส าเร็จเห็นชอบ เห็นเป็นอย่างอ่ืนลงนามประกาศ/ 

แจ้งทุกคนทราบ 
ติดประกาศ 
คณะท างานฯ 
น ามาแก้ไขปรับปรุง 
คณะกรรมการข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น 
ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา แนะน า 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ 
มาตรา ๒๗๙ มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ 
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น 
มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีกลไกและระบบในการด าเนินงานเพ่ือให้การ 
บังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า 
การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิด 
ทางวินัย ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรายงาน 
ต่อรัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาท้องถิ่นท่ีเกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และหากเป็นการกระท าผิดร้ายแรง 
ให้ส่งเรื่องให้คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาด าเนินการ โดยให้ถือเป็น 
เหตุที่จะถูกถอดถอนจากต าแหน่งตามมาตรา ๒๗๐ 
การพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งบุคคลใด เข้าสู่ต าแหน่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้ 



อ านาจรัฐ รวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคลนั้น จะต้อง 
เป็นไปตามระบบคุณธรรมและค านึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย 
มาตรา ๒๘๐ เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามหมวดนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจ 
หน้าที่เสนอแนะหรือให้ค าแนะน าในการจัดท าหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง 
และส่งเสริมให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตส านึกในด้าน 
จริยธรรม รวมทั้งมีหน้าที่รายงานการกระท าที่มีการฝุาฝืนประมวลจริยธรรมเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบใน 
การบังคับการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมด าเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมตาม 
มาตรา ๒๗๙ วรรคสาม 
ในกรณีที่การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีลักษณะร้ายแรงหรือมีเหตุอันควร 
เชื่อได้ว่าการด าเนินการของผู้รับผิดชอบจะไม่เป็นไปด้วยความเป็นธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดินจะไต่สวน 
และเปิดเผยผลการไต่สวนต่อสาธารณะก็ได้ 
มาตรา ๓๐๔ ให้ด าเนินการจัดท าประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ ให้แล้วเสร็จภายใน 
หนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
ค่านิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรม 
ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
------------------------------------ 
๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. การมีจิตส านึกท่ีดี 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 
 
 
 
 
ปัจจัยท่ีควรค านึงถึงและน ามาประกอบการพิจารณา 
จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
๑. พระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๔๒ คือ 
(๑) คุณธรรม ได้แก่ สุจริต เที่ยงตรง เสียสละ อดทน ฝึกตน มีระเบียบ 
(๒) หลักการท างาน ได้แก่ เพียบพร้อมความรู้กุศโลบาย ขยายสัมพันธ์ประสาน 
(๓) คุณค่า ได้แก่ รับผิดชอบ ท าหน้าที่เพ่ือหน้าที่ให้ส าเร็จทันการณ์ ปฏิบัติงานยึดมั่นใน 
ผลประโยชน์ของแผ่นดินและความถูกต้อง เป็นธรรม 
๒. ทศพิธราชธรรม คือ การให้รักษาความประพฤติให้สงบเรียบร้อย เสียสละ ซื่อตรง อ่อนโยน 
ความเพียร ไม่โกรธ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน อดทน การปฏิบัติไม่ให้ผิดจากที่ถูกที่ควร 
๓. ปรัชญาในการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้แก่ 
(๑) การใช้อ านาจรัฐต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพ 



(๒) บุคคลเสมอกันในกฎหมาย 
(๓) การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลจะกระท ามิได้ 
(๔) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
(๕) บุคคลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลของหน่วยราชการ 
(๖) บุคคลมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ 
(๗) ท างานตามกฎหมายเพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
(๘) ส่งเสริม / สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจ 
การเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
๔. วิสัยทัศน์ของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ได้แก่ 
(๑) เป็นระบบที่สร้างประโยชน์ให้ประชาชนและประเทศชาติ 
(๒) เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
(๓) เป็นระบบที่มีความรับผิดชอบและเป็นที่พ่ึงของประชาชน 
(๔) เป็นระบบที่เข้มแข็ง ทนทานต่ออุปสรรค กล้าหาญต่อสู้ เพ่ือคุณธรรม มีเกียรติภูมิ 
และมีศักดิ์ศรี 
(๕) เป็นระบบที่ทันสมัย ทันโลก ทันการณ์ 
(๖) เป็นระบบที่มีวัฒนธรรมที่มุ่งความเป็นเลิศของงาน 
๕. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
ได้แก่ 
(๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
(๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
(๔) ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
(๖) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 
๖. ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจรรยาข้าราชการตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการ 
พลเรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ ค่านิยมท่ีพึงประสงค์ส าหรับการยึดถือปฏิบัติในการท างานของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐในปัจจุบัน ๕ ประการ ได้แก่ 
(๑) กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 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 เน้นความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกต้อง 
- ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง 
- เน้นการท างานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย 
- ๑๙ - 
(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง 
- ท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนด เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม 
- ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง 
- เน้นการท างานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย 
๗. หลกัธรรมหรือค าสอนตามศาสนาหรือความเชื่อที่มุ่งให้คนประพฤติตนเป็นคนดี 
๘. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ส าหรับการกระท าผิดและไม่ผิดกฎหมาย 
พฤติกรรมการใช้อ านาจหน้าที่ในทางมิชอบหรือผิดท านองคลองธรรมตามทรรศนะของ 
นักวิชาการ เช่น 
๑. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้กระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่กฎหมายระบุไว้ (Nonfeasance) 
๒. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าน้อยกว่าสิ่งที่กฎหมายระบุไว้หรือกระท าการที่ก่อให้เกิดความ 
บกพร่อง สูญเสีย หรือเสียหายแก่ทางราชการ (Malfeasance) 
๓. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการในสิ่งที่ท าเกินขอบเขตอ านาจหน้าที่กฎหมายระบุไว้ (Overfeasance) 
๔. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย แต่ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมาย 
(Misfeasance) 
๕. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการที่อาจจะไม่ผิดกฎหมาย แต่ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ 
หรือเป็นที่รู้จักกันในอีกนัยหนึ่งว่า Conflict of interest / Gray area 
๙. ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๗ 
จรรยาบรรณต่อตนเอง 
ข้อ ๑ ข้าราชการพลเรือนพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับ 
การเป็นข้าราชการ 
ข้อ ๒ ข้าราชการพลเรือนพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ 
และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีท่ีวิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพก าหนดไว้ก็พึงปฏิบัติตามจรรยา 
วิชาชีพนั้นด้วย 
ข้อ ๓ ข้าราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมและจริยธรรม 
รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการท างานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 
จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
ข้อ ๔ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค 
และปราศจากอคติ 
ข้อ ๕ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ 
และประชาชนเป็นส าคัญ 
ข้อ ๖ ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการให้เป็น 



ประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มท่ี 
ข้อ ๗ ข้าราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด 
คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหาย หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 
ข้อ ๘ ข้าราชการพลเรือนพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการให้ความร่วมมือ 
ช่วยเหลือกุล่มงานของตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน 
รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 
ข้อ ๙ ข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
ทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา 
ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
ข้อ ๑๐ ข้าราชการพลเรือนพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริม 
สนับสนุนให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
ข้อ ๑๑ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องด้วยความ 
สุภาพ มีน้ าใจ และมนุษยสัมพันธ์อันดี 
ข้อ ๑๒ ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นจากการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
ข้อ ๑๓ ข้าราชการพลเรือนพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
ด้วยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถ 
ปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อยัง 
หน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้นๆ ต่อไป 
ข้อ ๑๔ ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
ข้อ ๑๕ ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซ่ึงมีมูลค่าเกิน 
ปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จาก 
การปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีรับไว้ 
มีมูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพ่ือด าเนินการตามสมควรแก่กรณี 


