


ประมวลจริยธรรม
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบางปลากด



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  มีสาระส าคัญประการหน่ึง ที่มุ่งแก้ไขปัญหาการผูกขาดอ านาจ
รัฐและการใช้อ านาจอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งการด าเนินการ ทางการเมืองที่ขาดความโปร่งใส  ไม่มีคุณธรรม  จริยธรรม  และ
ระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจที่ล้มเหลว จึงมีบทบัญญัติที่มุ่งเน้น การท าให้บ้านเมือง มีความโปร่งใส  มีคุณธรรมและ
จริยธรรม  โดยก าหนด ในมาตรา ๗๖  วรรคสาม บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็น
หลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานน้ัน ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว

พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๕ ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม   ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์
การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพ่ือใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวลจริยธรรมของหน่วยงานรัฐ

ราชกิจกรนุเบกษา เล่ม 139 ตอนพิเศษ 15 ง หน้า 28 ลงวันที่ 20 มกราคม 2565 ประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  จึงได้แจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น    และส านักงานคณะกรรมการมาตรฐาน
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ส านักงาน ก.ถ.) เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประมวลจริยธรรมของฝ่าย
พนักงานส่วนต าบล  เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มีหลักการและแนวทาง
ปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม                

ทั้งน้ี  ประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐  ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ  
๓  ส่วน  ได้แก่

๑. มาตรฐานทางจริยธรรม
๒. กลไกและระบบในการด าเนินการ  เพ่ือให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ขั้นตอนการลงโทษ

คณะท างานจึงได้จัดท าประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบล        
บางปลากด เพ่ือให้ผู้บริหารขององค์การส่วนต าบลบางปลากด ประกาศใช้และแจ้งให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างทราบ 
เพ่ือยึดเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน  ซึ่งประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบล        
บางปลากด ฉบับน้ีจะเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของพนักงานส่วนต าบลที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจน ท าให้เกิดประโยชน์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามสมควร และจะมีคุณค่ายิ่งแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐ     
และผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป

ค าน า

ก



ส่วนที่  ๑  
กรอบและแนวทางการจัดท าประมวลจริยธรรม 

สารบัญ

๒

ส่วนที่  ๒ 
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลากด ๕

ส่วนที่  ๓ 
ภาคผนวก

- องค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม
- แผนผังคณะกรรมการจริยธรรม
- แผนภาพข้ันตอนการจัดท าประมวลจริยธรรม
- รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕60
- ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 9
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๒

ส่วนท่ี 1
กรอบและแนวทางการจัดท าประมวลจริยธรรม 



กรอบและแนวทาง การจัดท าประมวลจริยธรรม

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕60  มาตรา 76 ได้ก าหนดกรอบของ         
ประมวลจริยธรรม  ประกอบด้วยสาระส าคัญ  ๓  องค์ประกอบ  ได้แก่

องค์ประกอบที่  ๑   มาตรฐานทางจริยธรรม  โดยในส่วนน้ีส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งมีหน้าที่
เสนอแนะและแนะน าการจัดท าประมวลจริยธรรม  ได้ก าหนดให้มีค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  ๙  
ประการ ที่หน่วยงานต่ างๆ จะต้องก าหนดไว้ในประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน  นอกเหนือจากน้ี  ประธาน 
ก.ถ. ได้ก าหนดเพิ่มเติมอีกหน่ึงประการเป็นข้อที่ ๑๐  ทั้งน้ี  หากหน่วยงานต้องการจะเพิ่มเติมอีก ก็สามารถ
จะเพิ่มเติมได้

องค์ประกอบที่  ๒   กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
องค์ประกอบที่  ๓   ขั้นตอนการลงโทษ

กรอบของประมวลจริยธรรม

๑. พิจารณาจัดต้ังคณะท างานเพื่อจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
ประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
ผู้แทนประชาชน

๒. เปิดโอกาสให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประชาชน  ได้มีส่วนร่วมในการจัดท าต้ังแต่เร่ิมต้นด้วยวิธีการระดมสมองหรือ  
จัดสัมมนาอบรม

๓. ในการจัดท าประมวลจริยธรรมน้ัน  จะต้องให้มีองค์ประกอบครบถ้วนทั้ง ๓  องค์ประกอบข้างต้น  
- องค์ประกอบที่ ๑  มาตรฐานทางจริยธรรม อย่างน้อยจะต้องก าหนดให้มีค่านิยมหลัก ๙ 

ประการตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนดไว้ด้วย  และเน่ืองจากในค่านิยมหลักได้มีการก าหนดไว้ประการหน่ึง
ว่า  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร ดังน้ัน จึงต้องมีการก าหนดให้มีจรรยาวิชาชีพขององค์กรด้วย

- องค์ประกอบที่ ๒ กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม  ควรก าหนดให้มี
คณะกรรมการจริยธรรม  เพื่อท าหน้าที่ควบคุม  ก ากับดูแล  ส่งเสริม และให้ค าแนะน าในการใช้บังคับ
ประมวลจริยธรรมในองค์กรของตน  พร้อมทั้งหน่วยงานที่จะท าหน้าที่ เลขานุการในการด าเนินงาน                
อาทิเช่น  ส านักปลัด  เป็นต้น  และก าหนดให้มีระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรมอย่างเป็นขั้นตอน

- องค์ประกอบที่ ๓ ขั้นตอนการลงโทษ  ควรก าหนดขั้นตอนการลงโทษให้ชัดเจน          
กรณีที่เป็นการประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  และเป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดทางอาญา
ด้วย ควรก าหนดให้ไปด าเนินการตามกระบวนการลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาโดยตรง  ส่วนกรณีที่มิใช่
ความผิดทางวินัยหรือทางอาญา  ก็ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณี  เพื่อให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการ          
ที่ถูกต้อง  หรือตักเตือน  หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งต้ัง  การเข้าสู่ต าแหน่ง  การพ้นจาก
ต าแหน่ง  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือ การสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนน้ันปรับปรุง
ตนเอง หรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี  และเพื่อเป็นการผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกลงโทษ  ควรก าหนดให้
สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรตนเองได้ด้วย

แนวทางการจัดท าประมวลจริยธรรม

๓



กรอบและแนวทาง การจัดท าประมวลจริยธรรม

๔. เมื่อได้จัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ให้ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าเป็นประกาศ  และแจ้งให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคนทราบ  ยึดถือเป็นแนวทางประพฤติตนและหลักการปฏิบัติงาน  และให้ติดประกาศ
โดยเปิดเผย  ดังตัวอย่างประกาศในส่วนที่ ๒

อย่างไรก็ตาม  สิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นในการจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีด้วยกัน ๓ ประการ  คือ

๑. การมีส่วนร่วมในการจัดท า : ร่วมคิด
๒. การมีส่วนร่วมต้องมาจากความต้องการของพนักงานส่วนต าบลหรือพนักงานจ้าง : ร่วมท า
๓. การมีส่วนร่วมที่จะปฏิบัติให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ : ร่วมปฏิบัติ

ทั้งน้ี  ส านักงาน ก.ถ. ได้จัดท าร่างประมวลจริยธรรมเพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดท าประมวลจริยธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสะดวกยิ่งขึ้น  โดยมีรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ ๒  แล้ว

อน่ึง  การจัดท าประมวลจริยธรรมตามมาตรา 76  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่งจัดท าให้
แล้วเสร็จโดยเร็ว  เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕60 ที่
ก าหนด ให้ด าเนินการจัดท าประมวลจริยธรรมตามมาตรา 76 ให้แล้วเสร็จภายในหน่ึงปีนับแต่วันประกาศใช้
รัฐธรรมนูญน้ี

กรอบของประมวลจริยธรรม

๔



ประมวลจริยธรรม
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลบางปลากด

๕

ส่วนท่ี 2
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องค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม

ส่วนท่ี ๓ ภาคผนวก

9

แผนผังคณะกรรมการจริยธรรม

แผนภาพขั้นตอนการจัดท าประมวลจริยธรรม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕60

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น



ภาคผนวก

คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดต้ังขึ้นเพื่อควบคุม  และก ากับให้มี
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี  และเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  มีองค์ประกอบ        
ของคณะกรรมการจริยธรรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  คณะท างานจัดท าร่างประมวลจริยธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม  และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ขึ้น  รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด ๓  ส่วนที่ ๑  ข้อ ๑๗ และ ๑๘

องค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม

แผนผังคณะกรรมการจริยธรรม

พนักงานส่วนต าบล     
ซึ่งด ารงต าแหน่ง       

สายงานผู้บริหาร (๒ คน)

กรรมการ

พนักงานส่วนต าบล     
ซึ่งไม่ได้ด ารงต าแหน่ง 

สายงานผู้บริหาร (๒ คน)

กรรมการ

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(๒ คน)

กรรมการ

ประธานกรรมการ

ปลัด / รองปลัด (1 คน)

แต่งต้ังคณะท างานฯ

คณะท างานฯ จัดท าประมวลจริยธรรม

เสนอ ผู้บริหารพิจารณา

เห็นชอบ เห็นเป็นอย่างอื่น

ลงนามประกาศ/ 
แจ้งทุกคนทราบ  

ติดประกาศ

คณะท างานฯ 
น ามาแก้ไข
ปรับปรุง

คณะท างานมีหน้าท่ี
๑.  จัดท าประมวลจริยธรรม 

(และมาตรการที่จะน าไปสู่การปฏิบติั)
๒. รับฟังความคิดเห็น / ระดมสมองจากพนักงาน

ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
ประชาชนตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง

๓.  เสนอประมวลฯ ต่อผู้บริหาร
๔.  ผลักดันประมวลฯสู่ความส าเร็จ

คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลส่วนท้องถิ่น 
ช่วยเหลือ ให้ค าปรึกษา แนะน า

แผนภาพข้ันตอนการจัดท าประมวลจริยธรรม
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ภาคผนวก (ต่อ)

มาตรา ๗๖
รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น 

และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีโดยหน่วยงานของรัฐต้องร่วมมือ
และช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดท าบริการสาธารณะ และการ
ใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของ
รัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ
และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ

รัฐพึงด าเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไป
ตามระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อ านาจหรือกระท าการ
โดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งต้ังหรือการพิจารณาความ
ดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ

รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนด
ประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานน้ัน ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕60

มาตรา 258
ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (๔) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคล

ภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาท างานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถ
เจริญก้าวหน้าไ ด้ตามความสามารถและผลสัมฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต            
กล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องโดยคิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว มีความคิด
สร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ และมีมาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมของ
ผู้บังคับบัญชา
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องค์การบริหารส่วนต าบลบางปลากด
อ าเภอองครักษ์  จังหวัดนครนายก

โทรศัพท์ ๐-๓๗๓๙-๒๘๓๕

ประมวลจริยธรรม
พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง

ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลบางปลากด


