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ของพนักงานส่วนท้องถิ่น  และพนักงานจ้าง   

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพล ี 
อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

ความนำ 
 ข้าราชการ  พนักงานส่วนตำบล  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาท
สำคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนใน
ท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่ความรับผิดชอบสำคัญในอันที่จะบำบัดทุกข์ บำรุงสุขและสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่
ประชาชนในท้องถิ่น  โดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลและท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมี
ความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเป็นผู้คุณธรรมปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรมเป็นผู้มีจิตสำนึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการ
กระทำทุกสิ่งเพ่ือคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรง 
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมในการ
ปกครองของประชาชน  ตลอดจนเพิ ่มอำนาจประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจประชาชนในการ
ตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐมากขึ้น  โดยมีบทบัญญัติให้การใช้อำนาจรัฐเป็นไปโดยสุจริตและมีประสิทธิภาพ  
และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความชอบธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ    
จึงกำหนดบทบัญญัติในมาตรา 76 “รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง     
ส่วนภูมิภาค  ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอื่น ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี  โดย
หน่วยงานของรัฐ ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำ
บริการสาธารณะ  และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวม
ตลอดทั้งพัฒนา เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดค วาม
สะดวกรวดเร็วไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
  รัฐพึงดำเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไป ตามระบบ
คุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจหรือกระทำการ โดยมิชอบที่
เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบของ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
  รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวล
จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว” 
   มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมจึงเป็นเครื่องมืออันสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ พนักงานส่วน
ตำบล และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางปฏิบัติตนไปในแนวทางที่
ถูกต้องเหมาะสมนำมาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุกของประชาชนความเจริญรุ่งเรืองของ
ประเทศชาติและส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ปฏิบัติเองทุกคน 

แนวคิด 
1. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นการ

เทียบการประพฤติการปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามของบุคลากรในองค์กรแต่ละองค์กร การปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมนั้น สอดคล้องตามหลักศีลธรรมความโปร่งใส การให้บริการที่ดี การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
และการพัฒนาตนเอง 
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2. การกำหนดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล  
และปฏิบัติตามแนวทางนั้นย่อมทำให้เกิดคุณภาพทั้งบุคคลและองค์การ ส่งผลให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชน
ในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนตำบล 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล 
2. พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างมีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร

องค์การบริหารส่วนตำบลในด้านศีลธรรม ความโปร่งใส การให้บริการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและการพัฒนา
ตนเองได ้

3. เพื่อให้มีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตำบล ทั้ง 5 ด้านได ้

4. เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรับผิดชอบ 

5. เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ  เอาใจใส่  ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ  อย่างเต็ม
กำลังความสามารถ 

6. เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พึงปฏิบัติตนต่อเพื่อนร่วมงาน ด้วยความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี  และไม่กระทำการอย่างใดที่กลั่น
แกล้งกัน 

7. เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พึงต้อนรับให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และการสงเคราะห์แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่
ของตนโดยไม่ชักช้าและด้วยความสุภาพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม กดขี่หรือข่มแหงประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ 

8. เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
พึงพัฒนาทักษะความรู้  ความสามารถ  และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ  

ขอบข่ายเนื้อหา 
  เรื่องท่ี  1  ความหมายและความสำคัญของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบล 
  เรื่องท่ี  2  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล 
  เรื ่องที่  3  กรอบแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตำบล 
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ความหมายความสำคัญของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  หมายถึง “หลักการหรือแนวทางปฏิบัติ ที่เป็นเครื่องมือ
กำกับความประพฤติ การปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การนั้นๆ  เพื่อให้อยู่ในความถูกต้องดีงาม  สำนักงาน 
ก.พ. ได้สรุปความหมายของคำว่า “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” ไว้ว่า หมายถึงสิ่งที่ต้องถือเอาเป็น
หลักเทียบทางสภาพคุณงามความดีที่อยู่ภายในโดยรู้ได้เฉพาะตนและใช้เป็นหลักเทียบทางความประพฤติและ
การปฏิบัติงานหรือแสดงออกทางกิริยาที่ควรประพฤติที่คนในสังคมนั้น  องค์การนั้นหรือส่วนราชการนั้นได้
ยอมรับนับถือกันมา หรือได้กำหนดร่วมกันขึ้นมาใหม่และประพฤติปฏิบัติร่วมกันว่าความประพฤติอะไรเป็นสิ่งที่
ดี อะไรเป็นสิ่งที่ชั่ว ความประพฤติอะไรถูกอะไรผิด และอะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ  “สังคมไทยเป็นสังคมที่
เปิดรับอิทธิพล และค่านิยมจากภายนอกประเทศ ผ่านสื่อต่างๆ ได้ง่ายโดยขาดการกลั่นกรองของบุคคลในการ
นำไปใช้จึงเป็นเหตุทำให้มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมลดต่ำลงบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ตำบล เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน เป็นผู้มีบทบาทสำคัญ และเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการ
สาธารณะสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่ และความรับผิดชอบสำคัญที่จะบำบัดทุกข์บำรุง
สุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการ
ของท้องถิ่น ดังนั้น การที่ประชาชนจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับมาตรฐานการประพฤติ
ปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล นั่นคือ เป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม มี
จิตสำนึกที่จะตอบแทนคุณแผ่นดิน ด้วยการกระทำทุกสิ่งอย่างถูกต้อง โปร่งใส สะดวกรวดเร็ว มีผลงานเด่น  
และพัฒนาตนอย่างสม่ำเสมอ  ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ  เต็มกำลังย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนอย่างแน่นอน
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมในการปกครองของประชาชน  
ตลอดจนเพิ่มอำนาจประชาชนในการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐมากขึ้น  มีบทบัญญัติให้การใช้อำนาจรัฐเป็นไป
โดยสุจริตและมีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดจิตสำนึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชอบ
ธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม จึงเป็นเครื่องมืออันสำคัญยิ่งที่จะช่วยให้
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีเกณฑ์และแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไป
ในทางท่ีถูกต้องเหมาะสม นำมาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจความผาสุกของประชาชน         ความ
เจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองอีกด้วย
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นความจำเป็นพื้นฐานของ
บุคลากรที่จะต้องใช้เป็นหลักประพฤติตน และปฏิบัติหน้าที่การงาน ให้เกิดผลดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่
ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขของประชาชนได้อย่าง   

สรุป  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง “หลักการหรือแนวทางปฏิบัติที่องค์กร
ประมวลขึ้นให้สมาชิกได้ยึดถือปฏิบัติ เพ่ือเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของคนในองค์กรหรืออาชีพเดียวกันให้
อยู่ในความ ถูกต้องดีงาม” 
 

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล 
  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)  ได้กำหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น (อบต.) พ.ศ. 2546 เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ปฏิบัติเป็นมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมครอบคลุมถึงผู้บริหารและ
สมาชิกสภาส่วนท้องถิ่นด้วย  เพราะบุคคลดังกล่าวย่อมร่วมกันดูแลทุกข์สุขของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้
เจริญก้าวหน้าสาระสำคัญของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรส่วนท้องถิ ่น (อบต.) 
ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
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  มาตรฐานที่ 1 พึงดำรงตนให้มั ่นอยู ่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที ่ด้วยความซื ่อสัตย์ สุจริต  
เสียสละ และมีความรับผิดชอบ  

หมายถึง  การปฏิบัติตนในลักษณะดังนี้ 
  - การปฏิบัติตนยึดมั่นในความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม ความเป็นเหตุเป็นผล ความสุจริตใจ 
  - มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา  การไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้กับตนเอง
และพวกพ้อง  ให้เชื่อมั่นว่าความซื่อสัตย์สุจริตจะนำพาให้ตนเองครอบครัวและบ้านเมืองอยู่รอด  ดังพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  พระราชทานแก่  นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  เมื่อ  12  มิถุนายน  2497  ว่า  “.......มีคุณธรรมข้อหนึ่งที่สำคัญ  ซึ่งท่านต้อง 
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ  คือ  ความซื่อสัตย์สุจริต  ประเทศบ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ก็ย่อมอ าศัย
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐาน  ท่านทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี  หรือประกอบกิจการงานส่วนตัวก็ดี   
ขอให้มั่นอยู่ในคุณธรรมทั้ง  3  ประการ  คือ  สุจริตต่อบ้านเมือง  สุจริตต่อประชาชน  และสุจริตต่อหน้าที่  
ท่านจึงจะเป็นผู้ที่ควรแก่การสรรเสริญของมวลชนทั่วไป......” 
  - มีความรับผิดชอบต่องานในตำแหน่งหน้าที่  และเสียสละในการปฏิบัติงาน  เพื่อประชาชน
และท้องถิ่นด้วยการปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างเสียสละเวลา  เสียสละความคิด  และแรงกายเพื่อทำงาน  เพ่ือ
การสร้างสรรค์  และมีความรับผิดชอบต่องานนั้น  ๆ  เพื่อส่วนรวมและประชาชนอย่างจริงจัง  จะทำให้มีผู้รัก
และศรัทธาเชื่อถือ  และนิยมยกย่องอย่างกว้างขวางแน่นอน 

  มาตรฐานที่  2  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยโปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบได้ 
  หมายถึง  มาตรฐานการปฏิบัติงานตามหน้าที่  ดังนี้ 
  - มีขั้นตอนการปฏิบัติงานแผนการทำงาน  มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน โดยสามารถแจ้ง
ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานและระยะเวลาให้แก่ผู้มาติดต่อราชการได้ทราบ เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบและติดตามได้ 
  - มีการแต่งตั ้งคณะทำงาน หรือกรรมการที ่ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชนและภาค
ประชาชน  เพื่อตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน  มีการสรุปผลรายงาน  การตรวจสอบ
การปฏิบัติงานให้ประชาชนรับรู้ 
  - มีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่ชัดเจนและ
เข้าใจง่าย ด้วยวิธีการหลากหลาย เช่น เอกสารประกาศ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ การปฏิบัติตามมาตรฐานข้อนี้  จะ
ส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่น  ศรัทธา  และความเข้าใจอันดีต่อประชาชนและบุคคลทั่วไป  และจะทำให้การปฏิบัติ
หน้าที่ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากบุคคลที่เก่ียวข้อง  โดยเฉพาะประชาชน 

  มาตรฐานที่  3  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว  มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึด
ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
  หมายถึง  มาตรฐานของการปฏิบัติของบุคลากรส่วนท้องถิ ่น อบต. ที ่ยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก  ดังนี้ 
  - มีสติ ตั้งใจ หนักแน่น มั่นคง เพราะการใช้กำลังสติ คือรู้กำลังทำอะไรให้กับใคร รู้ตัวว่าอยู่ที่ไหน  
อย่างไร หากใช้กำลังสติ หนักแน่นมั่นคงแล้ว จะทำให้เห็นช่องทาง  วิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและรวดเร็ว เกิด
ความสำเร็จของงานและความเจริญแห่งตนเองได้ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้
พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง ณ อาคารสวนอัมพร เมื่อวันที่   
 
 
 



- 5 -  
 
11 ธันวาคม 2552 ว่า “.......กำลังสติ  หรือกำลังแห่งความระลึกรู้  การทำงานนั้นถึงแม้ทำงานด้วยความ
ศรัทธา  ด้วยความหมั่นขยันไม่ทอดทิ้งก็ยังมีช่องทางที่อาจจะเสียหายบกพร่องได้ในขณะเมื่อมีความประมาท
เผลอพลั้งเกิดขึ ้นนักปฏิบัติงานจึงต้องระมัดระวัง  ควบคุมสติให้ดีอยู ่เสมอเพื ่อให้รู ้เท่าทันเหตุการณ์อยู่
ตลอดเวลา.....  กำลังความตั้งใจหมายถึงความสามารถควบคุมสติจิตใจให้สงบและหนักแน่นมั่นคง ควบคุม
ความคิดให้อยู่ในระเบียบ ให้คิดอ่านอยู่แต่ในเรื่องหรือภารกิจที่ต้องการจะทำให้เสร็จ  ไม่ปล่อยให้คิดฟุ้งซ่านไป
ในเรื่องต่าง ๆ นอกจุดหมายอันพึงประสงค์ กำลังความตั้งใจนี้ช่วยให้รู้เข้าใจเรื่องราวและปัญหาต่าง ๆ ได้
กระจ่าง  ให้คิดเห็นช่องทางและวิธีการปฏิบัติงานให้แจ่มแจ้ง ชัดเจน และรวดเร็ว.....” 
  - การให้บริการที่มีมาตรฐานเดียวกันอย่างเสมอภาค  ทั่วถึงและเป็นธรรม 
  - การให้บริการด้วยความสะดวก  รวดเร็ว  และตรงต่อเวลา 
  - การให้บริการด้วยความเต็มใจ  ยิ้มแย้มแจ่มใส  ประทับใจ  และรักษาประโยชน์ให้แก่
ผู้รับบริการทุกคน 

  มาตรฐานที่  4  พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
  หมายถึง  มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที ่การงานที ่มุ ่งให้เกิดผลลัพธ์ที ่เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล  อย่างคุ้มค่าซึ่งจะต้องมีหลักในการปฏิบัติ  ดังนี้ 
  - ปฏิบัติหน้าที ่โดยใช้ความรู้ ความคิดที ่ให้เกิดผลของงานที่ดี มีคุณค่าต่อประชาชนต่อ
ส่วนรวม ทั้งนี้ต้องยึดถือว่า ความรู้วิชาการรู้ปฏิบัติการและความรู้คิดจะทำให้เกิดผลดีต่อการทำหน้าที่  ดังพระ
บรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องใน
โอกาสวันข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2530 ว่า “ข้าราชการที่สามารถต้องมีความรู้ครบสามส่วน  
คือความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการและความรู้คิดอ่านตามเหตุตามความเป็นจริง ต้องมีความจริงใจ และความ
บริสุทธิ์ใจในงาน ในผู้ร่วมงานในการรักษาระเบียบ แบบแผน ความดีงาม ความถูกต้องทุกอย่างในแผ่นดินมี
ความสงบและหนักแน่นทั้งในกาย  ในใจ  ในคำพูด  ต้องสำรวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่สม่ำเสมอ  และ
ปฏิบัติแก้ไขเสียโดยเร็ว......” 
  - การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  คำนึงถึงผลลัพธ์และผู้มารับบริการ  โดยยึดความ
ถูกต้องของระเบียบกฎหมาย 
  - การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและคุ้มค่า  ทั้งในส่วนของการ
ใช้เงิน  และใช้เวลา 
  - การปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จ  ตามกำหนด  และบรรลุเป้าหมายตามที่วางไว้  และตรงตาม
นโยบาย 

  มาตรฐานที่  5  พึงพัฒนาทักษะความรู้  ความสามารถ  ของตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
หมายถึง  การพัฒนาตนเอง  ดังนี้ 
- การศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัยที่เป็นการพัฒนาทางวิชาการเพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานและสร้าง

ประสิทธิภาพให้กับตนเอง เช่น ความรู้ในเรื่องคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร การเก็บรวบรวมข้อมูล ก ารวางแผน  
การวิเคราะห์  การนำข้อมูลไปใช้  เป็นต้น 
  - การพัฒนาจิตใจของตนเอง  เพื่อให้มีสมาธิหนักแน่นมั่นคง  สุขุมรอบคอบ  ทำให้ภาวะจิตใจ
สามารถที่จะต่อสู้  และปฏิบัติงานในรูปแบบต่าง  ๆ  ได้ 
  - พัฒนาตนเอง และการปฏิบัติงาน  ตลอดถึงการหาความรู้  และการพัฒนาจิตใจ จะกระทำ
ได้โดยการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาด้วยตนเอง จากแหล่งความรู้ต่า ง ๆ ก็ได้ทั้งนี้ การพัฒนา  
ทักษะ  ความรู้  ความสามารถ  ของตนเองจะส่งผลให้เกิดการพัฒนางาน  เกิดความมั่นคงต่อองค์กร  
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และความเจริญต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ  อย่างแน่นอน  ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่  10  กรกฎาคม  2535  ว่า  “.......ความเจริญนั้นจะเกิดข้ึนได้ด้วยอาศัยปัจจัยสำคัญ
ประกอบพร้อมกัน  4  อย่าง อย่างท่ีหนึ่ง  ต้องมีคนดี  มีปัญญา  มีความรับผิดชอบ เป็นผู้ประกอบการ    อย่าง
ที่สอง  ต้องมีวิทยาการที่ดีเป็นเครื่องใช้ประกอบการ  อย่างที่สามผู้ประกอบการต้องมีความวิริยะอุตสาหะ  
และความเพ่งพินิจอย่างละเอียดรอบคอบในการทำงาน  อย่างที่สี่  ต้องรู้จักทำงานให้พอเหมาะ  พอดี  และ
พอควรแก่งานและแก่ประโยชน์ที่พึงประสงค์  ปัจจัยแห่งความเจริญดังกล่าวนี้  จะประกอบพร้อมกันขึ้นมิได้  
หากบุคคลไม่พยายามศึกษาอบรมตนเองด้วยตนเองอยู่เป็นนิตย์  บัณฑิตแต่ละคนจึงควรอย่างยิ่งที่จะได้ตั้งใจ
ฝึกฝนตนเองให้มีปัญญาความสามารถพร้อมทั้งพยายามใช้ศิลปะวิทยาการที่มีอยู่  ประกอบกิจการงานด้วย
ความเพ่งพินิจ  ด้วยความฉลาดรอบคอบให้พอเหมาะแก่งานแต่ละชิ้นแต่ละอย่างความเจริญวัฒนาของงานของ
ตัวเอง  และของประเทศชาติจะได้เกิดขึ้นตามที่ตั้งใจปรารถนา......” 
 
สรุป 
  มาตรฐานทั้ง  5  มาตรฐานจึงเป็นสาระสำคัญอย่างยิ่ง  ที่บุคลากรทุกคนในองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลุมพลี  พึงได้ศึกษายึดถือปฏิบัติให้ถูกต้อง  เพราะจะส่งผลให้ตัวเอง  องค์การบริหารส่วนตำบล  และ
ประชาชน  ได้รับผลประโยชน์สร้างความภูมิใจเกิดขึ้นกับท้องถิ่น  นำความเจริญความมั่นคงและความเป็น
ศักดิ์ศรีมาให้สังคมท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลของเราและเป็นที่ยอมรับ  ชื่นชม  และกล่าวขวัญที่ดี
ตลอดไปการปฏิบัติตามมาตรฐานข้างต้นนั้นไม่ใช่เรื ่องยากเย็นและซ่อนเร้นแต่อย่างใดเพียงแต่ให้มีศรัทธา  
บริหารจัดการให้ถูกต้องอย่างสม่ำเสมอ  คงเส้นคงวา  ก็จะบรรลุเป้าหมายได้แน่นอน 
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กรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพล ี
อำเภอพระนครศรีอยุธยา  จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
มาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจรยิธรรม 
ความหมาย 

ตัวอย่าง 
แนวทางปฏิบัต ิ

ตัวอย่างตัวช้ีวัดขั้นต้น 
เพื่อการประเมินผล 

-เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
1.มีความซื่อสตัย ์
2.มีความสุจริต 
3.การใช้อำนาจและหน้าที่ในทางที่
ถูกต้อง 
4.มีความโปร่งใส 
5.มีความพร้อมและยินดีให้มีการ
ตรวจสอบ 

1.พึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์  
สุจรติ  และมคีวามรับผิดชอบ 

-มีการปฏิบตัิหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา 
โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการ
และประชาชน 
-การไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หา
ผลประโยชน์ 

1.การปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดถือระเบยีบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการมติ ครม. หรือ
วิชาชีพ 
2.การไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่แสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ 
3.การปฏิบัติงานโดยยดึหลักตามพระ
บรมราโชวาท 
4.ผู้บังคับบญัชาต้องปฏิบัตตินเปน็
ตัวอย่างในความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 
5.ควบคุมอุปกรณเ์ครื่องใช้ไม่นำของ
ราชการไปใช้เป็นทรัพย์สินส่วนตัว 

 
 
1.จำนวนข้อทักท้วงร้องเรียนของ
บุคคลภายนอกว่าไม่ปฏิบัตติาม
ระเบียบ กฎหมาย มติ ครม.ฯลฯ 
2.จำนวนเรื่องที่ถูกร้องเรียนว่าทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
3.จำนวนข้าราชการที่ถูกลงโทษ
ดำเนินการทางวินัย 
4.ร้อยละของผูร้ับบริการที่มีความพึง
พอใจต่อการให้บริการของ อปท. 
5.จำนวนข้อร้องเรยีนของประชาชน
ผู้รับบริการที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง 
6.จำนวนผูป้ฏิบัติงานท่ีถูกตรวจสอบว่า
ร่ำรวยผิดปกต ิ
7.ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
พระบรมราโชวาท 
8.จำนวนผูร้้องเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ทุจริตของผู้บังคับบัญชา 
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พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
มาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจรยิธรรม 
ความหมาย 

ตัวอย่าง 
แนวทางปฏิบัต ิ

ตัวอย่างตัวช้ีวัดขั้นต้น 
เพื่อการประเมินผล 

 2.พึงปฏิบัติหน้าท่ีอยา่งเปิดเผยโปร่งใส  
พร้อมให้ตรวจสอบ 

-มีขั้นตอนการปฏิบตัิงาน แผนการ
ทำงาน และการมอบหมายที่ชัดเจน 
โดยสามารถแจ้งลำดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน   และ
ระยะเวลาแล้วเสร็จให้แกผู่้มาติดตอ่
ราชการได้ทราบ เพื่อสามารถ
ตรวจสอบและติดตามได ้
-มีการตั้งคณะทำงานหรือ
คณะกรรมการที่ประกอบด้วยภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการ
ตรวจสอบการดำเนินงานของเจ้าหน้าท่ี
และหน่วยงาน 
-มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษา
ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

1.ประชาชนมีส่วนร่วมในการกำหนด
นโยบาย แผนงาน โครงการ 
2.การเปิดเผยข้อมลูข่าวสารและการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมลูข่าวสาร 
3.มีคูม่ือการปฏิบตัิงานของเจ้าหนา้ที่
และคู่มือการตดิต่องานของประชาชน 
4.ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงานให้
ประชาชนทราบทุกข้ันตอน 
5.มีขั้นตอนการปฏิบตัิงาน แผนการ
ทำงานมอบหน้าที่ชัดเจน และมีการ
จัดทำหนังสือแนะนำการตดิต่อราชการ 
6.กำหนดระยะเวลาในการปฏิบตังิาน
ให้ชัดเจนและแจ้งให้ประชาชนทราบ 
7.มีการสรุปผลงานประจำป ี
8.ผู้บังคับบญัชาต้องติดตามการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง 

1.จำนวนประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 
2.จำนวนสื่อท่ีใช้ในการเผยแพร่ เช่น 
วารสาร, หอกระจายข่าว, ฯลฯ 
3.ร้อยละของจำนวนข้อมูลข่าวสารที่
ประชาชนควรทราบทีไ่ด้มีการประกาศ
ในที่สาธารณะ 
4.จำนวนคู่มือการปฏิบตัิงานและการ
ติดต่องานท่ีได้มีการจัดทำขึ้นในแต่ละ
งาน 
5.ร้อยละของข้อเรียกร้องที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
6.อัตราร้อยละที่เพิ่มขึ้นของความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 
7.ความถี่ในการติดตามของ
ผู้บังคับบัญชา 
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พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
มาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจรยิธรรม 
ความหมาย 

ตัวอย่าง 
แนวทางปฏิบัต ิ

ตัวอย่างตัวช้ีวัดขั้นต้น 
เพื่อการประเมินผล 

-เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
1.ปฏิบตัิงานด้วยความเสมอภาคและ
เป็นธรรมต่อพนักงานและประชาชน 
2.การปฏิบัติงานต้องคำนึงถึงความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
3.มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน 
4.มีอัธยาศยัไมตรตี่อผู้มารับบริการ 
5.มีความรอบรู้และความเช่ียวชาญใน
งานท่ีทำ 
6.มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลใน
การปฏิบัติงาน 
7.ปฏิบตัิงานด้วยการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยดัเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

 
 
3.พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค 
สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี และ
ตรงต่อเวลา 

 
 
-การให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
อย่างเสมอภาคทั่วถึงเป็นธรรม 
-การให้บริการด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว และตรงต่อเวลา 
 
 
-การให้บริการด้วยความเต็มใจ  ยิม้
แย้ม  แจ่มใส  และรักษาประโยชน์แก่ผู้
มารับบริการทุกคน 

 
 
1.กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานให้ชัดเจน และประกาศ
ให้ประชาชนรับทราบ 
2.นำระบบ one stop  มาใช้ 
3.ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
4.กระจายอำนาจการตดัสินใจ 
5.การให้บริการนอกสถานท่ีในบาง
ลักษณะงาน 
6.จัดระบบการรับบริการก่อน-หลงั 
7.จัดเจ้าหน้าท่ีประชาสมัพันธ์และ
บริการหรือตรวจสอบเบื้องต้น 
8.นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ 
9.สร้างมาตรการจูงใจในการตรงตอ่
เวลา 

 
 
1.ร้อยละของผลงานท่ีสำเร็จตาม
ระยะเวลามาตรฐาน 
2.ร้อยละของผูร้ับบริการที่มีความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ 
3.จำนวนระยะเวลาในการให้บริการที่
เร็วข้ึนกว่าเดมิ 
4.ร้อยละของผู้บริหารทีม่ีความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ 
5.ร้อยละของระบบบริการที่มีการใช้
บัตรคิว 
6.จำนวนจุดใหบ้ริการตรวจเอกสาร
ก่อนหรือแจกเอกสาร แผ่นพับแก่
ผู้รับบริการที่เพ่ิมขึ้น 
7.ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความสามารถปฏบิัติงานกับอุปกรณ์/
เทคโนโลยีสมัยใหมไ่ด ้
8.จำนวนผูไ้ดร้ับรางวลัที่เพ่ิมขึ้นในการ
ตรงต่อเวลา 
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พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
มาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจรยิธรรม 
ความหมาย 

ตัวอย่าง 
แนวทางปฏิบัต ิ

ตัวอย่างตัวช้ีวัดขั้นต้น 
เพื่อการประเมินผล 

8.เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนรว่ม
รับรู้ ร่วมคิด และร่วมทำให้บุคคลผู้มี
ส่วนไดเ้สียหรือส่วนเกี่ยวข้องเกิดการ
ยอมรับก่อนและหลังดำเนินการทีม่ี
ผลกระทบต่อส่วนร่วม 
9.รักษา/ภูมิใจในเกยีรติและศักดิศ์รี
ของการเป็นข้าราชการหรือพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น 

4.พึงปฏิบัติหน้าท่ีโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานและความคุ้มค่า 

-การปฏิบัติหนา้ที่ให้แล้วเสร็จตาม
กำหนดและบรรลุเปา้หมายที่วางไว้ 
-การปฏิบัติหนา้ที่โดยคำนึงถึงผลลพัธ์
และผูม้ารับบริการ  โดยอยูภ่ายใต้
ขอบเขตของระเบียบกฎหมาย 
-การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และคุ้มค่า
ทั้งในส่วนของการใช้เงินและใช้เวลา 

1.การปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตาม
กำหนดและบรรลุเปา้หมาย 
2.ปรับปรุงวิธีการปฏิบตัิงาน 
3.พัฒนาบุคลากรให้เปลี่ยนทัศนคติใน
การปฏิบัติงาน 
4.การประเมินผลโครงการทั้งก่อนและ
หลังการทำโครงการ 
5.ปฏิบตัิงานโดยคำนึงถึงผลลัพธ์
ภายใต้ระเบียบกฎหมาย 
6.กำหนดเป้าหมายและวัตถุประสงค์
ในการปฏิบัติงานให้ชัดเจน 
7.กำหนดรางวัลและ/หรือค่าตอบแทน
ตามผลงาน 
8.การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดมี
ประสิทธิภาพ 
9.มีการประเมินผลเป็นระยะๆ  โดย
การตั้งในรูปคณะกรรมการชุมชน 
10.มีการส่งเสริมให้รางวัลแก่พนักงาน
ที่ปฏิบัติหน้าท่ีได้สมัฤทธ์ิผลตาม
เป้าประสงค ์
 

1.ร้อยละของผลผลิต/ผลลัพธ์ที่บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือพันธกิจ 
2.ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ลดลงโดย
ได้รับปริมาณงานและคณุภาพงานเท่า
เดิมหรือเพิ่มขึ้น 
3.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาในหลักสูตรการปรับเปลี่ยน
ทัศนคต ิ
4.จำนวนโครงการที่บรรลุวตัถุประสงค์
และเป้าหมายของโครงการ 
5.จำนวนงานท่ีปฏิบตัิสำเร็จภายใต้
ระเบียบกฎหมาย 
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พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
มาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจรยิธรรม 
ความหมาย 

ตัวอย่าง 
แนวทางปฏิบัต ิ

ตัวอย่างตัวช้ีวัดขั้นต้น 
เพื่อการประเมินผล 

 5.พึงดำรงตนใหต้ั้งมั่นในศีลธรรม และ
พัฒนาทักษะความรู้  ความสามารถ  
และตนเองงให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

-การศึกษาหาความรู้ที่ทันสมยัที่เป็น
การพัฒนาทางวิชาการและพัฒนาจิตใจ
ของตนเองอยู่เสมอด้วยวิธีการพัฒนา
รูปแบบต่าง  ๆ  เช่น  การเข้าร่วม
อบรม  ประชุม  สมัมนา  และ
การศึกษาด้วยตนเอง  เป็นต้น 

1.เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการ
ฝึกอบรมพัฒนาดา้นจิตใจ  ความรูแ้ละ
ทักษะ 
2.กำหนดแผนงานการเข้ารับการ  
ฝึกอบรม  สมัมนา  และศึกษาดูงาน 
3.ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้
4.มุ้งเน้นเทคนิคการฝึกอบรมให้เกิด
ความรู้และความตระหนัก 
5.เปิดโอกาสให้พนักงานไปศึกษาดูงาน 
6.เจ้าหน้าท่ีมีการศึกษาหาความรูด้้วย
ตนเอง 
7.หมุนเวียนการปฏิบัติหน้าท่ีเพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพ 

1.จำนวนบุคลากรทีผ่่านการฝึกอบรม
หลักสตูรที่เกี่ยวข้องกับหลักศีลธรรม
และการปฏิบัติในหน้าท่ี 
2.จำนวนครั้งเฉลี่ยในการฝึกอบรมต่อ
คนต่อป ี
3.จำนวนคนที่ผา่นการอบรม 
4.จำนวนครั้งท่ีศึกษาดูงาน 
5.จำนวนเจา้หน้าท่ีศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเอง 
6.ความพึงพอใจของพนักงานและ
ผู้รับบริการ 
7.จำนวนค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
บุคคลลดลง 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี 
เรื่อง  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี ประจำปีงบประมาณ  2566 
--------------------------------------------------- 

  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กำหนดมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น ซึ ่งได้ประมวลขึ ้นจาก
ข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการ  
พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็น
เครื่องกำกับความประพฤติของตน  ได้แก่ 

1. พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมี 
ความรับผิดชอบ 

2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ 

ประชาชนเป็นหลัก 
4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
5. พึงพัฒนาทักษะ  ความรู้  ความสามารถ  และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี  ขอประกาศใช้มาตรฐานทั้ง 5 ประการดังกล่าวข้างต้นเป็น
“มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี” เพ่ือ
ยึดถือเป็นแนวทางสำหรับปฏิบัติตนและเป็นหลักในการปฏิบัติงาน และได้เพิ่มมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
อีกดังนี้ 

1. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมีส่วนร่วม 
หลีกความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 

2. พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียรถูกต้อง
สมเหตุสมผล  โดยคำนึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นสำคัญ 

3. พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่าง
เต็มที ่

4. พึงดูแลรักษาการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหาย  
สิ้นเปลือง เยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 

5. พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนเองทั้งใน
การให้ความคิดเห็น การช่วยทำงานและการแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่จะมีประโยชน์ต่อการ
พัฒนาการในความรับผิดชอบด้วย 
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6. พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ และมีมนุษยส์ัมพันธ์ที่ดี 
7. พึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื ่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กัน     

โดยจากผู้ที่มาติดต่อราชการ หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น 
8. พึงปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเองและรักษาชื่อเสียงภาพพจน์เกียรติยศ 

ของหน่วยงาน 
9. พึงละเว้นการกระทำสิ่งผิดกฎหมาย  หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
10.  พึงรักษาความลับของทางราชการและความลับที่ไม่ควรเปิดเผย 
11.  พึงวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ 
12.  ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน 
13. พึงปฏิบัติงานเต็มที่และควรปฏิบัติงานด้วยความจริงใจ และตั้งใจโดยเต็มกำลังความสามารถ 

พร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

  

 
 (นายเฟซอล   พลีบัตร) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  
ประจำปีงบประมาณ 2566 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี 
อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  
ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี  ประจำปีงบประมาณ 2566 

--------------------------- 
ประมวลจริยธรรมฉบับนี้จัดทำตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2560 มาตรา 76  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
๑. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ  

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและ 

เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลีเพื่อให้การดำเนินงาน 
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับเพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจใน 
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อ 
สังคมตามลำดับ 

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี ้รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 

ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้ 
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น

ขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี 
“ข้าราชการ” หมายถึง พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น  รวมถึงพนักงานจ้าง 
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วน
ตำบล 

ข้อ ๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลีรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
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หมวด ๒  
มาตรฐานจริยธรรม 

 
ส่วนที ่๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

สำหรับข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี 
ข้อ ๓ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลีทุกคนมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน ตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 
   (1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (2) การมีจิตสำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
   (3) การย ึดถ ือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว ่าประโยชน์ส ่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
   (4) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
   (5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
   (6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
   (7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
   (8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (9) การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

(10) การยึดมั่นหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย 

ส่วนที ่๒ จรรยาวิชาชีพขององค์กร 
ข้อ ๔ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ 
ข้อ ๕ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลีต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้ 

และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
ข้อ ๖ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลีต้องเป็นแบบอย่างที ่ดีในการเป็น 

พลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ข้อ ๗ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลีต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิด   ความ

เสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าที่ 
ข้อ ๘   ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี ต้องปฏิบัติหน้าที ่อย่างเต็มกำลัง 

ความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพตาม 
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

ข้อ ๙ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลีต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ 
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

ข้อ ๑๐ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลีต้องปฏิบัติหน้าที ่ด้วยความสุภาพ 
เรียบร้อย มีอัธยาศัย 

ข้อ ๑๑ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลีต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติ 
หน้าที่การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทำได้ต่อเมื่อมีอำนาจหน้าที่และได้รับ
อนุญาต จากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น 
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ข้อ ๑๒ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลีต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคี 
ระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

ข้อ ๑๓ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี ต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งไป แสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม  ตลอดจน ไม่รับ
ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  เพื่อประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิด 
จากการปฏิบัติหน้าที่ของตน  เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

ข้อ ๑๔ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี ต้องประพฤติตนให้สามารถทำงาน 
ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อน 
ร่วมงาน และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

ส่วนที่ 3 จรรยาบรรณวิชาชีพ 
ข้อ ๑๕ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น อาทิ แพทย์ พยาบาล 

วิศวกร ครู ฯลฯ ต้องมีจรรยาบรรณในทางวิชาชีพนั้นๆ และสามารถนำจรรยาบรรณทางวิชาชีพดังกล่าว มาใช้บังคับ
เพ่ิมเติมสำหรับบุคลากรที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพข้างต้นแล้วแต่รายกรณีไป 
 

หมวด ๓  
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที ่๑ กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ข้อ ๑๖ ให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลีมีหน้าที่ควบคุมกำกับการให้มีการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

(๑) ดำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและ 
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ 

(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริงหรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้  เพื่อรายงานผลให้นายก 
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลีหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดำเนินการ  
ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลีหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายหรือตามที่เห็นเองก็ได้ 

(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง  
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบล 
ลุมพลี หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่ องโดยไม่ต้องผ่าน 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลีหรือคณะกรรมการจริยธรรมไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 

(๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมิให้ถูกกลั่น แกล้ง
หรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม การดำเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่าง ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม ประมวล
จริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือ วินัย 
หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั ้น จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมแล้ว 

(5) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการขอคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(6) ดำเนินการอื ่นตามที่กำหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่คณะกรรมการ

จริยธรรม หรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี ้โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดำรงตำแหน่งในสำนักปลัด 
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ข้อ ๑๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลีแต่ งตั้ งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น  เพ่ือ
ควบคุม กำกับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร จำนวนสองคน 

 (๓) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  สังกัดองค์การ
บริหารส่วนตำบลลุมพลี จำนวนสองคน 

  (4) กรรมการจากผู้ดำรงตำแหน่งพนักงานจ้าง จำนวนสองคน 
ให้หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

จริยธรรม และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามเหมาะสม 
กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑)  ควบคุม กำกับ ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี ้ใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในอ งค์ ก รปกครองส่ ว น

ท้องถิ่น ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์ การ
ลงโทษ ผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว 

(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  มีอำนาจ 
หน้าที่ ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจง 
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคำเก่ียวกับเรื่องที่ 
สอบสวน 

(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคำ หรือให้
ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

 (๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคำวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน     
ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 

(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญ 
หรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๗) คุ้มครองข้าราชการซึ ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้  
ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

(๘) ดำเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดนิมอบหมาย 
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

มาใช้บังคับ 
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ส่วนที ่๒ ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ข้อ ๑๙ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลีเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ 

ข้อ ๒๐ การดำเนินการตามข้อ ๑๙ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ข้อ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง 
หรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสำคัญและระดับ
ตำแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่ง
กรณ ีผลร้าย อันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอ่ืนอันควรนำมาประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๒๒ หากการดำเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการ ฝ่าฝืน 
ประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการ 
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามข้อ ๑๙ สั่ง 
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๕ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดำเนินการทางวินัย 

ข้อ ๒๓ การดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อ 
๒๒ ให้นำแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๔ การสั่งการของผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อ ๒๒ ให้ดำเนินการตามนั้นเว้นแต่จะปรากฏ 
ข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทำให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
 

หมวด ๔  
ขั้นตอนการลงโทษ 

ข้อ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ 
ความผิดทางอาญา  ให้ดำเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือดำเนินการที่ถูกต้อง  หรือตักเตือน  หรือ 
นำไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน  หรือการ 
พิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๖ เมื่อมีการดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒ แล้ว       
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลีดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

ข้อ ๒๗ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลีภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) 
สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบ 
การลงโทษ 

ข้อ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
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ข้อ ๒๙ ให้คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม  
โดยจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุก ๆ  1  ปี  หรือให้ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวล
จริยธรรมให้มีความเหมาะสมตามคำแนะนำของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไปทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่   1   ตุลาคม   พ.ศ.  2566 

 

 
 (นายเฟซอล   พลีบัตร) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี 
เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี  

ประจำปีงบประมาณ 2566 

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

  เนื ่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 รัฐพึงจัดให้มี
มาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งจะต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 

  เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76  
องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี จัดทำเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลลุมพลี เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน ตาม
ประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่   1  ตุลาคม  พ.ศ.  2566 

 

 
 (นายเฟซอล   พลีบัตร) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


