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ค าน า 
 

  ตามที่คณะกรรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี(ก.อบต.จังหวัดปัตตานี)  ในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2558 ลงวันที่ 22 กันยายน 2558 เห็นชอบให้ก าหนดมาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับจริยธรรม
ของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างให้ยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องก ากับความ
ประพฤติตน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละได้ปรับปรุงมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนต าบลและพนักงานจ้างให้เป็นปัจจุบัน เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติตนเพ่ือ
การปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม                                        

  คณะท างานจึงได้ปรับปรุงประมวลจริยธรรมข้าราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ เล่ม
นี้ขึ้น  

 
 

                                                                  คณะกรรมท างานประมวลจริยธรรม 
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- ๑ – 
กรอบและแนวทางการจัดท าประมวลจริยธรรม 

กรอบของประมวลจริยธรรม 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ได้ก าหนดกรอบ

ของประมวลจริยธรรม ประกอบด้วยสาระส าคัญ ๓ องค์ประกอบ  ได้แก่ 
 องค์ประกอบที่ ๑  มาตรฐานทางจริยธรรม โดยในส่วนนี้ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งมี

หน้าที่เสนอแนะและแนะน าการจัดท าประมวลจริยธรรม ได้ก าหนดให้มีค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม     
๙ ประการที่หน่วยงานต่างๆ จะต้องก าหนดไว้ในประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน นอกเหนือจากนี้ ประธาน 
ก.ถ. ได้ก าหนดเพ่ิมเติมอีกหนึ่งประการเป็นข้อที่ ๑๐ ทั้งนี้ หากหน่วยงานต้องการจะเพ่ิมเติมอีกก็สามารถจะ
เพ่ิมเติมได ้
  องค์ประกอบที่  ๒   กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
  องค์ประกอบที่  ๓   ขั้นตอนการลงโทษ 

แนวทางการจัดท าประมวลจริยธรรม 
  ๑. พิจารณาจัดตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนต าบล และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง และผู้แทน
ประชาชน 
  ๒. เปิดโอกาสให้ผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง และประชาชน  ได้มีส่วนร่วม
ในการจัดท าตั้งแต่เริ่มต้นด้วยวิธีการระดมสมองหรือจัดสัมมนาอบรม 

 ๓. ในการจัดท าประมวลจริยธรรมนั้น จะต้องให้มีองค์ประกอบครบถ้วนทั้ง ๓ องค์ประกอบ
ข้างต้น   
        - องค์ประกอบที่ ๑  มาตรฐานทางจริยธรรม อย่างน้อยจะต้องก าหนดให้มีค่านิยมหลัก          
๙ ประการตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินก าหนดไว้ด้วย  และเนื่องจากในค่านิยมหลักได้มีการก าหนดไว้ประการหนึ่งว่า    
การยึดมัน่ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร ดังนั้น จึงต้องมีการก าหนดให้มีจรรยาวิชาชีพขององค์กรด้วย 
   - องค์ประกอบที่  ๒ กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม  ควรก าหนดให้มี
คณะกรรมการจริยธรรม เพ่ือท าหน้าที่ควบคุม ก ากับดูแล ส่งเสริม และให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวล
จริยธรรมในองค์กรของตน พร้อมทั้งหน่วยงานที่จะท าหน้าที่เลขานุการในการด าเนินงาน อาทิเช่น ส านักงานปลัด  
เป็นต้น และก าหนดให้มีระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรมอย่างเป็นขั้นตอน 
   - องค์ประกอบที่ ๓ ขั้นตอนการลงโทษ ควรก าหนดขั้นตอนการลงโทษให้ชัดเจน กรณีที่เป็น
การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม และเป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดทางอาญาด้วย ควรก าหนดให้
ไปด าเนินการตามกระบวนการลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาโดยตรง ส่วนกรณีที่มิใช่ความผิดทางวินัยหรือทาง
อาญา ก็ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณี  เพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินกาที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือน าไป
ประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการ
พิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี และเพ่ือ
เป็นการผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกลงโทษ ควรก าหนดให้สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
จริยธรรมขององค์กรตนเองได้ด้วย 
 

4.เมื่อ… 
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๔. เมื่อได้จัดท าประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลเสร็จเรียบร้อยแล้ว           

ผู้บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลได้จัดท าเป็นประกาศ และแจ้งให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
ยึดถือเป็นแนวทางประพฤติตนและหลักการปฏิบัติงาน และติดประกาศโดยเปิดเผย   
  อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ส าคัญและจ าเป็นในการจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ต าบล มีด้วยกัน ๓ ประการ คือ 

การมีส่วนร่วมในการจัดท า : ร่วมคิด 
การมีส่วนร่วมต้องมาจากความต้องการของข้าราชการหรือลูกจ้าง : ร่วมท า 
การมีส่วนร่วมที่จะปฏิบัติให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ : ร่วมปฏิบัติ  

  ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ที่สร้างความ
โปร่งใส มีมาตรฐาน ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ เพ่ือให้              
การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

๔.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการ ในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจ
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน  
และต่อสังคม ตามล าดับ 

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น  
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง   
ทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ   

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

  ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้ 
   “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
   “พนักงานส่วนต าบล” หมายถึง พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วน
ต าบลตะโละ 

“พนักงานจ้าง” ” หมายถึง พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
  ข้อ ๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้  
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หมวด ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 
ส่วนที่ ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
ส าหรับพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  

  ข้อ ๓ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ              
มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม และประเทศชาติ อ านวยความ
สะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดม่ันในค่านิยมหลัก ของมาตรฐาน
จริยธรรม  ดังนี้ 

(1) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
(2) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย ์สุจริตและรับผิดชอบ 

 (3) การยึดถือประโยชน์ของประ เทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ ทับซ้อน 

(4) การยืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
(5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้    
(8) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข       
(๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ส่วนที่ ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 ข้อ ๔ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ ต้องจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 

ข้อ ๕ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ ต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

 ข้อ ๖ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ ต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 ข้อ ๗ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ ต้องไม่ประพฤติ
ตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 

 ข้อ ๘ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ ต้องปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ  ให้บรรลุผลส าเร็จ
และมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
ข้อ ๙ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนด้วยความเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
   

ข้อ 10… 
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 ข้อ ๑๐ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ ต้องปฏิบัติ

หน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อยมีอัธยาศัย 
 ข้อ ๑๑ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ ต้องรักษา

ความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระท าได้
ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 

 ข้อ ๑๒ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ ต้องรักษา 
และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

 ข้อ ๑๓ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ ต้องไม่ใช้
สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน  ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทาง
ทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม  ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน  เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือ
การให้ตามประเพณ ี

 ข้อ ๑๔ พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้ าง ขององค์การบริหารส่ วนต าบลตะโละ              
ต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูล
ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

 

           ส่วนที่ ๓ 
             จรรยาวิชาชีพ   

  ข้อ ๑๕ จรรยาบรรณของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ ประกอบด้วย 
                                - ค่านิยมที่พึงประสงค์ส าหรับการยึดถือปฏิบัติในการท างานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
                                     ปัจจุบันมี ๕ ประการ คือ 

ข้อ (๑) กล้ายืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้อง หมายถึง 
- ยึดมั่นในความถูกต้อง ความชอบธรรม 
- เสียสละ 
- ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ 
- ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใด 

                          ข้อ (๒) ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ หมายถึง 
- ปฎิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา 
- แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน 
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อประชาชน ต่อการปฏิบัติงาน ต่อองค์กร และ

ต่อการพัฒนาปรับปรุงระบบราชการ 
                          ข้อ (๓)  โปร่งใสตรวจสอบได้ หมายถึง 

- ปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใสให้ประชาชนตรวจสอบ
ความถูกต้องได้ 

- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย 
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                          ข้อ (๔)  ไม่เลือกปฏิบัติ หมายถึง 
- บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เน้นความสะดวกรวดเร็ว ประหยัดและ

ถูกต้อง 
- ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง 
- เน้นการท างานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย 

                             ข้อ (๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง 
- ท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนด เกิดผลดีแก่หน่วยงาน 
- ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง 
- เน้นการท างานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์เป็นค่าใช้จ่าย   
-                                             

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ส่วนที่ ๑   

กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

  ข้อ ๑๖ ให้ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ มีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
   (๑) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและ
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
   (๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลให้ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการ
ตามท่ี นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามที่เห็นเองก็ได้ 
   (๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างซึ่งปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่า 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร
อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่าน นายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการ
แผ่นดินก็ได้ 
   (๔) คุ้มครองพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่าง    
ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน      
ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

(๕) ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   (๖) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด 
   (๗)....(อ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควร)..... 
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   ข้อ ๑๗ ให้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท า
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการขึ้น เพ่ือควบคุม ก ากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้ 
   คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ประกอบด้วย  
   (๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ   
   (๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารเลือกกันเองให้เหลือ
สองคน 

 (๓) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารใน องค์การ
บริหารส่วนต าบลตะโละ ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างของ องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะโละนั้น จ านวนสองคน 

 (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกให้เหลือสองคน     

 5.ให้หั วหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่ วนต าบลตะโละ เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการได้ตามความ
เหมาะสม 
   กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน   
  ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
   (๑) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์  
การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว   
   (๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอ านาจ
หน้าที่ ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจง
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีสอบสวน 
   (๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค า     
หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
โดยพลัน  ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 
   (๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่อง
ส าคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(๗)  คุ้มครองพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
   (๘) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดิน มอบหมาย 
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 

ส่วนที่ ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

  ข้อ ๑๙ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 

ข้อ ๒๐ การด าเนินการตามข้อ ๑๙ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ข้อ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและระดับ
ต าแหน่ง  ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต สภาพแวดล้อม
แห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๒๒ หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้วไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็น
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๙  
สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๕ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย   
  ข้อ ๒๓  การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ 
และข้อ ๒๒ ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๔ การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ ๒๒ ให้ด าเนินการตามนั้น เว้นแต่จะ
ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป   

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

  ข้อ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้อง  หรือตักเตือน  
หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน  
หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๒๖ เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒ แล้ว     
ให้องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ ด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
  ข้อ ๒๗  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ  
  ข้อ ๒๘  เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
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บทเฉพาะกาล 
  ข้อ ๒๙ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมพนักงานส่วนต าบลจังหวัด
ปัตตานี  ซึ่งเป็นองค์กรการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

องค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม 

 คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ จัดตั้งขึ้นเพ่ือควบคุม  และ
ก ากับ ให้ มี การปฏิบั ติ ต ามประมวลจริ ยธรรมนี้  และ เ พ่ือ ให้ อ งค์ การบริ หารส่ วนต าบล ตะโละ                        
มีองค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน คณะท างานจัดท าร่างประมวลจริยธรรม
จึงได้ก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรมและอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการขึ้น  รายละเอียดปรากฏ
อยู่ในหมวด ๓ ส่วนที่ ๑ ข้อ ๑๗ และ ๑๘ 

แผนภาพขั้นตอนการจัดท าประมวลจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

แต่งตั้งกรรมการ 

คณะกรรมการ 
จัดท าประมวลจริยธรรม 

เสนอ 
ผู้บริหารพิจารณา 

คณะกรรมการมีหน้าที่ (โดยสรุป) 
๑.ควบคุม ก ากับ ส่งเสริม๒. รับฟัง
คว ามคิ ด เห็ น  / ร ะดมสมองจาก
ข้าราชการและลูกจ้าง ประชาชน  
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง 
2. สอดส่องดูแล 
๔. พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาด 
 

เห็นชอบ เห็นเป็นอย่างอ่ืน 

ลงนามประกาศ/ 
แจ้งทุกคนทราบ  

ติดประกาศ 

 

คณะกรรมการฯ 
น ามาแก้ไข
ปรับปรุง 



 

 
 



 

                                                        
       
 

 
ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 

                                                     ที ่26/ 2557 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 

.......................................................... 
อาศัยอ านาจตามมาตรา 15 และ 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน

ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ จึงแต่งตั้งคณะท างานประมวลจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ประกอบด้วย 

1. นายก อบต.ตะโละ        ประธานคณะท างาน 
2. รองนายกอบต.ตะโละ         คณะท างาน 
3. สมาชิกสภาอบต.ตะโละ        คณะท างาน 
4. ก านันต าบลตะโละ         คณะท างาน 
5. ปลัด อบต.ตะโละ         คณะท างาน 
6. หัวหน้าสว่นการคลัง         คณะท างาน 
7. หัวหน้าสว่นโยธา         คณะท างาน 
8. หัวหน้าส านักปลัด         คณะท างาน 
9. เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน       คณะท างาน    
10. นักวิชาการศึกษา         คณะท างาน 
11. บุคลากร           เลขานุการ 
11. เจ้าพนักงานธุรการ             ผู้ช่วยเลขานุการ 

  ให้ผู้ที่ได้รับค าสั่งแต่งตั้งมีหน้าที่ดังต่อไปนี้ 
๑. จัดท าประมวลจริยธรรม (และมาตรการที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ) 
๒. รับฟังความคิดเห็น /ระดมสมองจากข้าราชการและลูกจ้าง ประชาชน  ตลอดจน

ผู้เกี่ยวข้อง 
๓. เสนอประมวลฯต่อผู้บริหาร 
๔. ผลักดันประมวลฯสู่ความส าเร็จ 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  4  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.  2557 
 
 
 

(นายมะกะตา  อาแว) 
                                                     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ                                                        
       
 



 

 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
                                                    ที่ 296 / 2558 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล 
.......................................................... 

อาศัยอ านาจตามมาตรา 15 และ 25 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2542 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล ประกอบด้วย 

๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ    เป็นประธานกรรมการ   
๒) หัวหน้าส่วนกองคลัง       เป็นกรรมการ   
3) หัวหน้าส่วนการศึกษา       เป็นกรรมการ   
4) เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน     เป็นกรรมการ   
6) ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน      เป็นกรรมการ   
7) ครู          เป็นกรรมการ   
8) ผู้แทนชุมชน        เป็นกรรมการ   
9) หัวหน้าส านักปลัด               เป็นเลขานุการ  
10) บุคลากร                   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
   (๑) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์การบริหารส่วนต าบล 

 (๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนต าบล  
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์          
การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว   
   (๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอ านาจ
หน้าที่ ขอให้ส่วนราชการ ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มา
ชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างของหน่วยงานนี้มา
ชี้แจง หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์การบริหารส่วนต าบลเมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี
(ก.อบต.จังหวัดปัตตานี)โดยพลัน ถ้าคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานีมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืน
ภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานีรับเรื่อง ให้ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 
   (๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่อง
ส าคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

(๗)  คุ้มครอง... 
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 (๗)  คุ้มครองพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

 (๘) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 

ทั้งนี ้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  17  เดือนตุลาคม  พ.ศ.  2559 
 
 
 
 

(นายมะกะตา   อาแว) 
          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ



 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  

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

 ตามที่คณะกรรรมการพนักงานส่วนต าบลจังหวัดปัตตานี(ก.อบต.จังหวัดปัตตานี) ในการ
ประชุมครั้งที่ 9/2558 ลงวันที่ 22 กันยายน 2558 เห็นชอบให้ก าหนดมาตรฐานทั่วไป เกี่ยวกับจริยธรรม
ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง
ยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องก ากับความประพฤติตน  

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับและประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล   
จังหวัดปัตตานี (ก.อบต.จังหวัด) ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2558 เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของ
พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง จึงออกประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 

 พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ มีหน้าที่ด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ทั้งนี้  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 

ประกาศ  ณ  วันที่  28 ตุลาคม พ.ศ. 2558  
 
 

 
        (นายมะกะตา   อาแว) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 

 
 
 



 

 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 

ประจ าปี พ.ศ. 2558-2560 
(ปรับปรุงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 

....................................................................................................................................................................................................... 
 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 

และพนักงานจ้าง ไปแล้วนั้น โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ที่สร้างความ

โปร่งใส มีมาตรฐาน ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  

และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบล ตะโละ เพ่ือให้              
การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

๔.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการ ในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจ
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน  
และต่อสังคม ตามล าดับ 

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น  
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างทุกคน พ่ึงยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎบังคับข้ออ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพในการนี้เพ่ือให้การ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกันอันก่อให้เกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกันและ
บรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ พนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ อ าเภอยะหริ่ง จังหวัดปัตตานี ฉบับปรับปรุงประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2559  รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันที่  19  เดือนตุลาคม พ.ศ.2558  
 
 
 

   (นายมะกะตา  อาแว) 
                 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 



 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 
          (แนบท้ายประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ ลงวันที่ 19  ตุลาคม  2558) 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
ของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
อ าเภอยะหร่ิง  จังหวัดปัตตานี 

 



 

ประมวลจริยธรรม แนวทางปฏิบัติ 
1 . การยึด ม่ัน ในคุณธรรมและ
จริยธรรม 
 
 

1. ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระท า
การเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีผู้ทักทวงว่าการ
กระท าดังกล่าวของพนักงานส่วนต าบลอาจขัดประมวลจริยธรรม
พนักงานส่วนต าบลต้องหยุดการกระท าดังกล่าว 
2. ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรมศาสนาและประเพณีในกรณีที่ มี
ข้อขัดแยงระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักส าคัญทางศีลธรรม
ศาสนาหรือประเพณี 
3. หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในสวนราชการทุก
ระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรมโดยไม่
เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว  
4. หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่ วนราชการทุก
ระดับชั้นต้องสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มี
ความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเดน 
5. ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้ เกิด
แก่ส่วนราชการหรือราชการโดยรวม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

ประมวลจริยธรรม แนวทางปฏิบัติ 
2. การมีจิตส านึกที่ดีซื่อสัตย์และ   
รับผิดชอบ 
 

1. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยงธรรมไม่มุ่งหวังและ
แสวงหาผลประโยชนอันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 
2. ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรมตรงตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย 
3. รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเองอธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่าง
มีเหตุผลและถูกตอ้งชอบธรรมพร้อมยินดีแกไ้ขขอ้ผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
4. ควบคุมก ากับดูแลผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระท า
การหรือมพีฤติกรรมในทางมิชอบ 
5. ไมน่ าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 
6. อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง
และเต็มก าลังความสามารถที่มีอยู่ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐ
ด้วยจะตอ้งไมท่ าให้งานในหน้าที่เสียหาย 
7.ละเว้นจากการกระท าท้ังปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหารต่อต าแหน่ง
หนา้ที่ของตนเองหรือพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างคนอ่ืน 
8.ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้ าที่ ด้ วยความรู้
ความสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ 
9. เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบแก้ไข้ให้
ถูกต้องและแจ้งใหห้ัวหน้าส่วนราชการทราบ 
10. ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมาย
หรือประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตาม
กฎหมาย 
11 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่
ราชการในกรณีที่ สั่ ง ราชการด้ วยวาจาในเรื่ องดั งกล่ าว ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้
สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

ประมวลจริยธรรม แนวทางปฏิบัติ 
3 . ก า ร ยึ ด ถื อ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง
ประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์
ส่วนตนและไมมี่ผลประโยชนทับซอ้น 

1 ไมน่ าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีตอ่บุคคลอ่ืนไมว่่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง
พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้
คุณหรือให้โทษแกบุ่คคลนั้น 
2 ไม่ใช้เวลาราชการเงินทรัพย์สินบุคลากรบริการหรือสิ่งอ านวยความ
สะดวกของทางราชการไปเพ่ือประโยชนส่วนตัวของตนเองหรือผู้อ่ืนเว้น
แต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 
3 ไม่กระท าการหรือด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่ง
ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่
อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที ่
4 .ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืน
ตองยึดถือประโยชนของทางราชการเป็นหลัก 
5 ไมเ่รียกรับหรือยอมจะรับหรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียกรับหรือยอมรับซึ่งของ
ตอบแทนของตนหรือของญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่ง
หรือไมเ่กี่ยวขอ้งกับการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตาม 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลจริยธรรม 
 

แนวทางปฏิบัติ 

4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง
เปน็ธรรมและถูกกฎหมาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระท าการ
เลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ 
2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้พนักงานส่วนต าบล
ต้องมีหน้าที่รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้า
ส่วนราชการ 
3 ต้องรายงานการด ารงต าแหน่ งที่ ได้รับค่าตอบแทนและไม่ ได้รับ
ค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชน
ราชการส่วนท้องถิ่นต่อหัวหน้าส่วนราชการในกรณีที่การด ารงต าแหน่ง
นั้นๆอาจขัดแยงกับการปฏิบัติหน้าที ่
4 ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระท า
ซึ่งมีลักษณะตามข้อ 5.2 หรือข้อนี้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้อง
คัดคา้นการกระท าดังกล่าว 
5 ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความรู้ความสามารถและทักษะในการด าเนินงาน
ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรมถูกต้องตามหลัก
กฎหมายระเบียบปฏิบัติ 
6 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมเพ่ือประโยชน์สุขของ
ประชาชนรวมทั้งละเวนการแสวงหาต าแหน่งบ าเหน็จความชอบและ
ประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 
7 ตัดสินใจและกระท าการใดๆโดยยึดประโยชนสวนรวมของ
ประเทศชาติประชาชนมากกวาประโยชน์ส่วนตน 
8 ประพฤติตนเป็นแบบอยางที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นความถูกต้อง
เที่ยงธรรมยึดถือผลประโยชน์ของชาติ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลจริยธรรม 
 

แนวทางปฏิบัติ 

5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วย
ความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม
เลือกปฏิบัติ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ปฏิบัติให้ลุล่วงโดยไมหลีเลี่ยงละเลยหรือละเวนการใช้อ านาจเกินกวา
ที่มีอยู่ตามกฎหมาย 
๒. ปฏิบัติหน้าที่หรือด าเนินการอ่ืนโดยค านึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และ
สิทธิเสรีภาพของบุคคลไม่กระท าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน
กอภาระหรือหนาที่ให้บุคคลโดยไมม่ีอ านาจตามกฎหมาย 
๓. ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี
ปราศจากอคตแิละไมเ่ลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดตอโดยไม่เป็นธรรมใน
เรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพกายหรือ
สุขภาพสถานะของบุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรืสังคมความเชื่อทาง
ศาสนาการศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญเว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการที่รัฐก าหนดเพ่ือขจัด
อุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้
เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืนหรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผลเป็นธรรมและ
เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 
๔. ละเว้นการให้สัมภาษณก์ารอภิปรายการแสดงปาฐกถาการบรรยายหรือ
การวิพากษวิจารณ์ อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมืองเว้นแต่เป็น
การแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา 
๕. ไมเ่อ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้องพรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือ
ผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หนา
ผู้ใด 
๖. ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้ อ่ืนมาใช้เป็นของตนเองโดยมิไดระบุ 
แหล่งที่มา 
๗. ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นเอาใจใส่และให้เกียรติผู้รับบริการ 
๘. สอดส่องดูแลและให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก
รวดเร็วเสมอภาคยุติธรรมและมีอัธยาศัยไมตรี 
๙. ให้บริการด้วยภาษาถ้อยค าสุภาพชัดเจนเขาใจงายหลีกเลี่ยงการใช้
ศัพทเ์ทคนิคหรือถ้อยค าภาษากฎหมายที่ผู้รับบริการไม่เขา้ใจ 
๑๐. ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องรอบคอบรวดเร็วระมัดระวังไม่ให้
เสื่อมเสียหรือกระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน 
๑๑. เปิดชองทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มีส่วนได้เสีย
ในสถานที่ให้บริการและน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไข้ปัญหา
ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและการให้บริการประชาชน 



 

 

 

ประมวลจริยธรรม 
 

แนวทางปฏิบัติ 

6. การให้ ข้อมูลข่าวสารแก ่
ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอ้ือประโย
ชนแก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืนและไม
บิดเบือนขอ้เท็จจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑ ไมใ่ช้ข้อมูลที่ไดม้าจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืนอันไม่ใช่การปฏิบัติ
หนาที ่
๒. ชี้แจงแสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระท าการอัน
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพบุคคลอ่ืนไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามค าขอ
ของบุ คคลหรือเมื่ อบุ คคลรองข้ อตามกฎหมายเว้ นแต่การอัน
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ก าหนดยกเว้นไวทั้งนี้
จะตอ้งด าเนินการภายในสิบหาวันท าการนับแต่กระท าการดังกล่าว 
๓. เปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานให้ผู้รับบริการได้รับทราบ
รวมถึงให้ขอมูลขาวสารแกผู่้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบกฎหมาย 
๔. ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชนถูกต้องด้วย
ความระมัดระวังไมเ่ปิดเผยขอมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ 
๕. ปกปิดข้อมูลสวนบุคคลอันไมควรเปิดเผยที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน 

7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปรงใส
และตรวจสอบได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๑. ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดี
ที่สุดจนเต็มก าลังความสามารถ 
๒. ใช้งบประมาณทรัพย์สินสิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ด้วย 
ความประหยัดคุม้คา่ไม่ฟุ่มเฟ่ือย 
๓. ใช้ความรู้ความสามารถความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้ าที่ตาม
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 
๔. อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง
และเต็มก าลังความสามารถที่มีอยู่ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐ
ด้วยจะตอ้งไมท่ าให้งานในหน้ที่เสียหาย 
๕. ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อใหเกิดความเสียหายต่อต าแหน่ง
หน้าที่ของตนหรือของพนักงานส่วนต าบลอ่ืนไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซง
การปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลอ่ืนโดยมิชอบ 
๖.  ใช้ดุ ล พินิ จและตัดสิน ใจในการปฏิบัติหน้ าที่ ด้ วยความรู้
ความสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตัว
ตามขอ้มูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี 
๗. เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบแก้ไข้ให้ถูกตอง
และแจงให ้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน 
๘.๘ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือประชาชนต้องให้ความรวมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่
ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลที่เป็น
จริงและครบถว้นเมื่อได้รับค าร้องขอในการตรวจสอบ 
 
 



 

 

ประมวลจริยธรรม 
 

แนวทางปฏิบัติ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๙. ไมส่ั่งราชการดว้ยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ
ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
บันทึกเรื่องลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการตอ
ไป 
๑๐. ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใสมานะพยายามมุงมั่นและปฏิบัติหน้าที่
เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนดงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายภายในเวลาได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายคุ้มคา่ด้วยวิธีการ
ที่ถูกต้องที่ก าหนดโดยวิธีการกระบวนการถูกต้องชอบธรรมเกิดประโยชน
สูงสุดตอ่ประเทศชาติประชาชน 
๑๑. ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพโดยใช่ทักษะความรู้ความสามารถและ
หน่วยงานโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างเต็มที่ด้วยความถูก
ตองรอบคอบระมัดระวังเพ่ือรักษาผลประโยชนสวนรวมอย่ างเต็ม
ความสามารถ 
๑๒.พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้และมีความรู้ความสามารถทักษะ
ในการปฏิบัติงานในหน้าที ่
๑๓. พัฒนาระบบการท างานให้ได้ผลงานที่ดีมีคุณภาพประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและเป็นแบบอย่างได ้
๑๔. จัดระบบการจัดเก็บเอกสารขอมูลรวมทั้งสถานที่ให้ เป็นระบบ
ระเบียบเอ้ืออ านวยต่อการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
๑๕. ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า
เหมาะสมด้วยความระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็น
ทรัพย์สินของตนเอง 
 

8 . ก า ร ยึ ด ม่ั น ใ น ร ะ บ อ บ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข 

1. ไม่แสดงการต่อต้ านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขหรือสนับสนุนให้น าการปกครองระบอบ
อ่ืนที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย 
2. จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์
พระราชินีและพระรัชทายาทไม่ว่าทางกายหรือทางวาจา 
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แนวทางปฏิบัติ 

9. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพ
ขององค์กร 
 
 
 
 
 

๑. จงรักภักดีต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 
๒. เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญกฎหมายกฎขอ้บังคับ
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีมีข้อสงสัยหรือมีข้อ
ทักท่วงว่าการกระท าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญกฎหมายกฎข้อบังคับหรือ
มติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายพนักงานสวนต าบลต้องแจ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาและจะ
ด าเนินการต่อไดเ้มื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่แล้ว 
๓. เป็นแบบอยางที่ดีในการพลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอ
ยางเคร่งครัด 
๔. ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของ
ต าแหน่งหน้าที่ รักศักดิ์ศรีของตนเองโดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับ
การเป็นพนักงานสวนต าบล ที่ดีอยูในระเบียบวินัยกฎหมายและเป็นผู้มี
คุณธรรมที่ด ี
๕. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง ความสามารถด้วยความเสียสละทุ่มเท
สติปัญญาความรู้ความสามารถให้บรรลุผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหน้าที่ที่ ไดรับมอบหมายเพ่ือให้ เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประเทศชาติและประชาชน 
๖. มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรมรวดเร็ว
และมุง่เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
๗. ปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความสุภาพเรียบรอยมีอัธยาศัย 
๘. รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลที่เป็น
ความลับโดยพนักงานส่วนต าบล/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจ
หน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไปตามกฎหมาย
ก าหนดเทา่นั้น 
9. รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้รวมงานพร้อมกับให้ความ
ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 
- เคารพต่อความเชื่อและคานิยมของบุคคลหรือเพ่ือนร่วมงาน 
- ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างและบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมี
เหตุผล 
- ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงานอันอาจท าให้เกิดการแตกความ
สามัคคีในหน่วยงาน 
- ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวของด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลจริยธรรม 
 

แนวทางปฏิบัติ 

 9. ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับ
ตนเองหรือผู้ อ่ืนไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม
ตลอด คนไมร่ับของขวัญหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้รอ้งเรียนหรือบุคคลที่
เกี่ยวขอ้งเพ่ือประโยชนต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตนเว้น
แตเ่ป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณ ี
๑0. ประพฤติตนให้สามรถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพมีน้ าใจมี
มนุษย์สัมพันธ์อันดีต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของ
เพ่ือนร่วมงานและไมน่ าผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตัวเอง 



 

 

 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรม 
     องค์การบริหารส่วนต าบล 

                                 (ฉบับปรับปรุง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 
.....................................................  

 องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจ
ของรัฐ ได้ตระหนักและให้ความส าคัญยิ่งที่จะสนองเจตนารมณ์ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกัน
การทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จึงขอประกาศให้ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ   
ทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง    
อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีหลักการส าคัญที่พนักงานส่วน
ต าบล พนักงานจ้างในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละจะต้องยึดถือเป็นหลักการ และแนวทางในการ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด  ตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วน
ต าบลตะโละ  

ประกาศ ณ วันที่ 19  เดือนตุลาคม พ.ศ. 2558 
  

       

 
                (นายมะกะตา  อาแว)  
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
เรื่อง  แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 

                                    ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕8 – ๒๕60 
                                    (ปรับปรุงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2559) 

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

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละได้มีประกาศ เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรม    
องค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 19 ตุลาคม  ๒๕๕8 ,ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละว่าด้วยจรรยา
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง  ลงวันที่ 19 ตุลาคม  ๒๕๕8 และนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีองค์การ
บริหารส่วนต าบลตะโละ ลงวันที่ 19 ตุลาคม  ๒๕๕8 ,ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนต าบล ลงวันที่ 19 ตุลาคม  ๒๕๕8  ในการเสริมสร้างความโปร่งใสให้
มาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และ
เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ
ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ นั้น 

  เพ่ือให้องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ มีแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และ
ป้องกันการทุจริตของ ที่ชัดเจน ได้จัดท าแผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการ
ทุจริตประจ าปีงบประมาณพ.ศ. ๒๕๕8– ๒๕60 (ปรับปรุงประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2559) ถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
และด าเนินการให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

   ประกาศ ณ วันที่  19  เดือนตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕8 
 
      
 

 
(นายมะกะตา  อาแว) 

 นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 



 

 
 

   

เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละมีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นเครื่องมือก ากับความ
ประพฤติและปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิ ดความมั่นใจศรัทธาและ
ไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ  

องค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ จึงก าหนดแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2558- 2560 ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

มาตรการ 2558 2559 2560 
1. ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และการสร้างวินัยแก่ทุกส่วนราชการ 

เพ่ือเสริมสร้างและเสริมสร้าง
จิตส านึกและค่านิยมในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบลให้
มี คุ ณ ธ ร ร ม  แ ล ะ ค ว า ม
รับผิดชอบในการป้องกัน
ปัญหาการทุจริต 

1. ร้อยละของบุคลากร
อบต.ตะโละที่ได้รับทราบ
และถือปฏิบัติตามจรรยา
พนักงานส่วนต าบล และ
ป ร ะ ม ว ล จ ริ ย ธ ร ร ม
พ นั ก ง า น ส่ ว น ต า บ ล 
พนักงานจ้าง 

ร้อยละ 80 
 
 
 
 

 

ร้อยละ 85 
 
 
 
 

 

ร้อยละ 90 
 
 
 
 
 

 

ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่
ทุกระดับได้เรียนรู้
และปฏิบัติงานตาม
ห น้ า ที่ ด้ ว ย ห ลั ก   
ธรรมาภิบาล 

  2.จ านวนที่ เ พ่ิมขึ้นของ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตการปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ไม่เกิน 15 
เรื่อง 

ไม่เกิน 10 
เรื่อง 

ไม่เกิน 5
เรื่อง 

 

แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วนต าบลตะโละ 
อ าเภอยะหริ่ง  จังหวัดปัตตานี ระยะ 3 ปี ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 – 2560 

ปรับปรุงประจ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2559 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2558 2559 2560 

2.บูรณาการส่วนราชการในการเสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 
 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และองค์การ
บริหารส่ วนต าบล ในการ
เสริมสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรม และการป้องกัน
การทุจริต 
 

 

1.ร้อยละของระดับความ
เหมาะสมในการเปิดช่องทาง
ก า ร แ จ้ ง เ บ า ะ แ ส / ก า ร
เ ผ ย แ พร่ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร
เกี่ ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
( จ า ก ก า ร ส า ร ว จ ค ว า ม
คิดเห็น) 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 2.1 ประสานความ
ร่ ว มมื อหน่ ว ย ง าน
ส่ ว น ร า ช ก า ร อ่ื น
ภ า ค รั ฐ แ ล ะ
ภาคเอกชนในการ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง วิ นั ย
คุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการ
ทุจริต 
 
 

  2.ร้อยละของระดับความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่
หรือพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบล
(จากการส ารวจความคิดเห็น
ของประชาชน/ผู้รับบริการ/
ผู้มีส่วนได้ เสียกับองค์การ
บริหารส่วนต าบล) 

ร้อยละ 65 ร้อยละ 70 ร้อยละ 75 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

มาตรการ 2558 2559 2560 
  3.ร้อยละของการตอบสนอง

ต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

2.2 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของประชาชนการ
ติดตามตรวจสอบการ
ฝ่ า ฝื น ป ร ะ ม ว ล
จริยธรรม/วินัยและ
การทุจริต 

3.เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเสริมสร้าง
วินัย คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริต 
 
 
 

เพ่ือพัฒนากลไกในการสร้าง
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
การตรวจสอบถ่วงดุจการใช้
อ านาจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 

1.ร้อยละของหน่วยงานที่มี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ส ร้ า ง
มาตรฐาน/การประเมินความ
โปรงใส 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

3.1 พัฒนาระบบและ
กลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุมและถ่วงดุลการ
ใช้อ านาจให้เหมาะสม 

  2.ร้อยละของส านวนการ
สอบสวน (ตามประเด็นที่ 
ร้องเรียน)มีการด าเนินการได้
ครบถ้วน 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 

ร้อยละ 
100 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด 
ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด 

มาตรการ 2558 2559 2560 
4.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่  
ในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม  
จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 

เ พ่ื อ พัฒนาขี ดความสามารถของ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ใน
การปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตาม
กฎระเบียบ มีวินัย  คุณธรรมและ
จริยธรรมเพ่ือป้องกันความเสี่ยงจาก
การทุจริตและประพฤติมิชอบ 

1.ร้อยละของพนักงานส่วนต าบล 
พนั ก ง านจ้ า ง ผ่ านการ พัฒนา
ศักยภาพเกี่ยวกับการตรวจสอบ
ภายใน 

ร้อยละ 
 60 

ร้อยละ 
72 

ร้อยละ  
80 

4.1พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง วิ นั ย
คุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจริต 

  2.ร้อยละของพนักงานส่วนต าบล 
พนั ก ง านจ้ า ง ผ่ านการ พัฒนา
เกี่ยวกับกฎระเบียบ ด้านการเงิน
และการพัสดุ 

ร้อยละ 
 80 

ร้อยละ 
82 

ร้อยละ 
 85 

 

  3.ร้อยละของพนักงานส่วนต าบล 
พนักงานจ้ าง  ผ่ านการ พัฒนา
เกี่ยวกับการสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริต 

80 82 85 

  4.จ านวนเรื่ อง /ข้อมูลที่ น าขึ้ น
เว็บไซต์ เกี่ยวกับการเผยแพร่กรณี
ตัวอย่าง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กั บ ก า ร ส ร้ า ง วิ นั ย  คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริต 

- 50 60  



 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


