
 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี 

ที่  036/๒๕66 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการ 

ของ องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี  
------------------------------------------------- 

                อาศัยความตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติ
ให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ.2562 มาตรา 5 ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวล
จริยธรรมของหน่วยงานรัฐ ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพ่ือ
ควบคุม กำกับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
       คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย 

1. จ่าเอกพีระยศ   วรรณเผือก ปลัด อบต.ลุมพลี   ประธานกรรมการ 
2. น.ส.พิชชานันท์  แพรงาม นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ   กรรมการ 

  รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักปลัด  
 3. น.ส.รจนา  ศุภเสียง ผู้อำนวยการกองคลัง    กรรมการ 
 4. นายธีระ  จุลทรัพย์ ผู้อำนวยการกองช่าง    กรรมการ 
 5. น.ส.จุฑารัตน์  ลำเนาตระกูล นักพัฒนาชุมชน          กรรมการ/เลขานุการ 
 6. น.ส.โอปอ  เลิศสำอางค์ เจ้าพนักงานธุรการ     ผู้ช่วยเลขานุการ 
 อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ มีดังนี ้
  1. ควบคุม กำกับ ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
  2. สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่มีข้อสงสัย
หรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวล
จริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว 
  3. ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยะธรรมมอบหมาย มีอำนาจหน้าที่ ขอให้กระทรวง 
กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและ
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงให้ถ้อยคำเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
  4. เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคำหรือส่งเอกสารและหลักฐาน
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
  5. พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เมื่อได้วินิจฉัยแล้วส่งคำวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวักโดยพลัน ถ้าคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 
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  6. ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญหรือมีผลกระทบใน
วงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  7. คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจโดย
ไม่เป็นธรรมต่อขา้ราชการผู้นั้น 
  8. ดำเนินการตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย การประชุมคณะกรรมการ
จริยธรรมให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาบังคับใช้ 
  
 ทั้งนีต้ั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป 
 
  สั่ง ณ วันที่ 13  มกราคม  พ.ศ. 2566  
 
 

 
 

            
(นายเฟซอล   พลีบัตร) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แนวทางการปฏบิตัิงานดา้นจริยธรรม 

ของ 

องคก์ารบรหิารส่วนต าบลลุมพล ี 

 

 

 

 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 กำหนดให้มาตรฐาน

ทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้

เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้น โดยจะต้องมีกลไกและระบบในการดำเนินงานเพื่อให้

การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่ง

การกระทำ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทาง

วินัย ดังนั้นเพื่อให้เป็นไปตามความในมาตรา 279 องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี จึงกำหนด

มาตรฐานทางจริยธรรมขึ้นเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี 

เพื ่อให้ข้าราชการ ทั้งหลายเกิดสำนึกลึกซึ ้งและเที่ยงธรรมในหน้าที ่ผดุงเกียรติและศักดิ ์ศรี

ข้าราชการควรแก่ความไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวงชนและดำรงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีงาม 

สมกับความเป็นข้าราชการ 

 คณะกรรมการจร ิยธรรมประจำองค ์การบร ิหารส ่วนตำบลล ุมพล ี  ซ ึ ่ งมีจ ่าเอก 

พีระยศ  วรรณเผือก เป็นประธานกรรมการ พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้บุคลากร องค์การบริหารส่วน

ตำบลลุมพลี มีความเข้าใจในประมวลจริยธรรมข้าราชการมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติ

ตนและปฏิบัติหน้าที่ จึงมอบหมายให้สำนักปลัดจัดทำคู่มือการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี ลักษณะ do & don't ที่เข้าใจง่ายและมีเนื้อหาที่สอดคล้องกับ

ภารกิจที่ปฏิบัติอยู่เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ และมีคำอธิบายให้ชัดเจน 

 สำนักปลัดจัดทำแนวทางการปฏิบัติงานด้านจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วนตำบล 

ลุมพลี (do & don't) โดยได้ยกตัวอย่างการกระทำที่ควรทำหรือไม่ควรทำในการปฏิบัติงานโดย

จำแนกตามประมวลจริยธรรมทั้ง 10 ข้อ ดังนี้ 

 

 

แนวทางการปฏิบตัิงานดา้นจรยิธรรม 

องค์การบรหิารส่วนต าบลลุมพลี 
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ยึดหมั่นในจริยธรรมและยืนหยัด 
กระทำในสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม 

DO'S DON'TS 
- ตระหนักและยึดม ั ่นในคุณความดี และ
ประพฤติปฏิบัติตนให้สอดคล้องกับคำสอน
หรือหลักปฏิบัติของ ศาสนาและให้เหมาะสม
ในฐานะที่เป็นข้าราชการ 
- ปฏิบัติหน้าที ่โดยยึดหลักความถูกต้องตาม
หลักกฎหมายหลักวิชาการ และแนวปฏิบัติที่
เกี่ยวข้อง 
- ปฏิบัติหน้าที่โดยกล้าแสดงความคิดเห็นหรือ
ทักท้วงเมื่อพบว่ามีการกระทำในส่ิงที่ไม่ถูกต้อง 
 
 

- ประพฤติปฏิบัติตนตามความพึงพอใจส่วนตัว
โดยไม่คำนึงถึงหลักและคำสอนของศาสนา 
หรือความเหมาะสมในการเป็นข้าราชการที่ดี 
- ปฏิบัติหน้าที ่โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมาย 
หลักวิชาการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง 
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่า
มีการกระทำในส่ิงที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นธรรม 
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มีจิตสำนึกทีด่ีและรับผดิชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที ่
ด้วยความรวดเร็ว โปรง่ใส และสามารถตรวจสอบได ้

DO'S DON'TS 
- ตระหนักในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบทั้งใน
หน้าที่ราชการและการเป็นข้าราชการที่ดี 
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว เต็ม
กำลังความสามารถและกล้าร ับผิดชอบใน
ความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 
รวมทั้งพร้อมรับการตรวจสอบจากบุคคลหรือ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ 
- เสียสละและอุทิศตนในการทำงาน 
 

- ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่โดยไม่   
คำนึงถึงความเสียหายอาจที่เกิดขึ้นต่องาน ต่อ
องค ์กร ต ่อร ัฐบาลต ่อประชาชน หร ือต่อ
ประเทศชาติ 
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่า
มีการกระทำที่ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความล่าช้าหรือไม่โปร่งใส 
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แยกเรื่องส่วนตัวออกจากตำแหน่งหน้าที่และยึดประโยชน์ 
ส่วนรวมของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 

DO'S DON'TS 
- ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือประโยชน์ของราชการ 
ประชาชนหรือประเทศชาติเป็นหลัก 
 
 
 

- ใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการปฏิบัติหน้าที่ หรือ
มีอคติต่องานที่ปฏิบัติต่อร่วมปฏิบัติงาน ต่อ
องค์กร ต่อรัฐบาล หรือต่อประชาชน 
- ปฏิบัติงานโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์ของตัวเอง
มากกว่าคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม 
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่า
มีการกระทำที่นำความคิดเห็นส่วนตัวมาใช้
ปะปนกับการปฏิบัติหน้าที 
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ละเว้นจากการแสวงหาประโยชน์ที่มิชอบ โดยอาศัยตำแหน่งหน้าที่และ 
ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม 

DO'S DON'TS 
- ละเว้นการเรียกรับหรือดำเนินการอื่นใดที่
ประสงค์จะให้ตนเองได้รับประโยชน์ตอบแทน
จากการปฏิบัติหน้าที่ 
 
 
 

- ใช้ตำแหน่งหน้าที ่ เร ียกรับ ยอมรับ หรือ        
ดำเนินการอื่นใด เพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วน
ตน 
- กระทำการอันเป็นการก่อให้เกิดความเคลือบ
แคลงสงสัยว่าเป็นการเอื้อประโยชโดยมิชอบ
ให้ตนเอง หรือบุคคลอื่น 
- ใช้อำนาจหน้าที ่หร ือตำแหน่งกลั ่นแกล้ง
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือบุคคล อื่นให้ได้รับความ
เสียหาย 
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่า
มีการกระทำที่นำตำแหน่งหน้าที่ไปใช้แสวงหา
ประโยชน์ส่วนตน 
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เคารพและปฏิบัตติามรฐัธรรมนูญและกฎหมาย 
อย่างตรงไปตรงมา 

DO'S DON'TS 
- ตระหนัก เคารพ และปฏิบัติหน้าที่ตามที่
กำหนดในรัฐธรรมนูญในฐานะประชาชน 
ชาวไทย 
- ปฏิบัติหน้าที่ในความรับผิดชอบให้เป็นไป
ตามที่รัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
กำหนด และทักท้วงเมื่อพบว่ามีการกระทำที่
ไม่สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายที่
เกี่ยวข้อง 
 
 

- ใช้ช่องว่างของกฎหมาย/ระเบียบกระทำการ
อันเป็นการก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัย
ว่าเป็นการไม่ซื่อสัตย์สุจริต 
- กระทำการละเว้นหรือละเมิดกฎหมายทั้งใน
การปฏิบัติราชการและ การดำเนินชีวิตส่วนตัว 
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่า
มีการกระทำที่เป็นการละเว้นหรือละเมิดการ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญหรือกฎหมาย 
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ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เป็นกลางทางการเมือง 
ให้บริการแก่ประชาชน โดยมีอธัยาศัยท่ีดี 

และไมเ่ลอืกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
DO'S DON'TS 

- ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมที่ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้องในเร่ือง 
นั้น ๆ จะได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม 
- ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มา
ติดต่อราชการด้วยอัธยาศัยที่ดี สุภาพ และ
สร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนผู้มา
ขอรับบริการด้วยนำ้ใสใจจริง 
 
 

- ปฏิบัติหน้าที ่โดยนำความเชื ่อส่วนตัวทาง
การเมืองมาใช้ในการเลือกปฏิบัติราชการใน
เร่ืองต่าง ๆ 
- แสดงความค ิดเห ็นต ่อสาธารณะโดยไม่
คำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะที่เป็น
ข้าราชการที่ต้องมีความเป็นกลางทางการเมือง 
- มีอคติในการปฏิบัติหน้าที ่โดยเลือกปฏิบัติ
อย่างไม่เป็นธรรม 
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่า
มีการเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม  
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ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่าง 
เคร่งครัดและรวดเร็ว ไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมลูข่าวสารที ่
ได้มาจากการดำเนินงานเพ่ือการในหน้าท่ีและให้ข้อมูลข่าวสารแก ่

ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องทันการณ์ และไม่บิดเบอืน 
ข้อเท็จจริง 

DO'S DON'TS 
- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนด 
- ให้บริการผู้มาติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และให้ตรง
กับความต้องการของผู้รับริการอย่างครบถ้วน 
โดยคำนึงถึง ประโยชน์ของผู้มาติดต่อเป็น 
สำคัญ 
 
 

- เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มา
ติดต่อขอข้อมูลข่าวสาร 
- ปกปิด บิดเบือนข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสาร
ที่ให้บริการแก่ผู้มาติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร 
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่า
มีการกระท าที่เป็นการละเว้นหรือละเมิดการ
ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของ
ราชการพ.ศ. 2540 หรือทำให้ผ ู ้มาต ิดต่อ
ราชการได้รับความเสียหาย 
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มุ่งผลสมัฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและ 
มาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด 

DO'S DON'TS 
- ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลเพื่อให้งานบรรลุเป้าหมายอย่าง    
ดีที่สุด 
- รักษาและพัฒนามาตรฐานการทำงานที่ดีเพื่อ
เพ่ิมศักยภาพการทำงานให้ดียิ่งขึ้น 
 
 

- ปฏ ิบ ั ต ิ หน ้ าท ี ่ โ ดย ให ้ ความส ำค ัญกั บ
กระบวนงานที่ระเบียบหรือ 
กฎหมายไม ่ ได ้กำหนดไว ้  จนไม ่คำน ึงถึง
ผลสำเร็จของงาน 
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่า
มีการปฏิบัติหน้าที่ไม่เต็มความสามารถที่มีอยู่ 
หรือตามมาตรฐานเดิมที่เคยปฏิบัติ หรือตาม
ความพึงพอใจส่วนตัว  
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ยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษตัริย์ทรงเป็นประมุข 

DO'S DON'TS 
- ตระหนักและยึดมั่นในหลักการของการ
ปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
- รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนร่วมงาน ผู้มี
ส่วนเกี่ยวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และ 
นำความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน และ/หรือประกอบการพิจารณา
การพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น 
- ปฏิบัติหน้าที่โดยสามารถอธิบายเหตุและผล
ในเรื่องต่าง ๆข้อมูลที่จำเป็นให้ผู้เกี่ยวข้องได้
ทราบด้วย 
- การปฏิบัติงานที่จำเป็นต้องตัดสินใจด้วย
เสียงข้างมาก จะต้องให้ความสำคัญแก่ 
ความคิดความเห็นของเสียงส่วนน้อยด้วย 
 
 

- แสดงพฤติกรรมที ่ก่อให้เกิดความเคลือบ
แคลงสงสัยว่าเป็นการต่อต้านการปกครอง 
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 
- ใช ้อำนาจบังค ับหร ือแสดงพฤต ิกรรมที่
ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่าเป็นการ 
กดดันให้เพื่อนร่วมงาน ผู้มีส่วนเกี่ยวข้องผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้อื่นปฏิบัติตามความ 
ต้องการของตน 
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่า
มีกระทำที่ไม่จงรักภักดีต่อสถาบัน 
พระมหากษัตริย์  
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เป็นแบบอย่างที่ดีในการดำรงตน 
รักษาช่ือเสียงและภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม 

DO'S DON'TS 
- ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ตาม
ประมวลจริยธรรมข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนตำบลลุมพลี 
- ไม่กระทำการใด ๆ อันอาจนำความเส่ือมเสีย
และไมไ่ว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการ 
- ตระหนักอยู่เสมอว่าตนเองอยู่ในฐานะ
ข้าราชการต้องดำรงตนให้เป็นแบบอย่างที่ดี 
รักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของข้าราชการ
และส่วนราชการของตน 
- ตักเตือนข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หากพบเห็นว่ามีพฤติกรรมที่เป็นการทำลาย
ชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์ของราชการ 
 

 

- ประพฤติปฏิบัต ิตนและปฏิบัต ิหน้าที ่ไม่
สอดคล้องกับประมวลจริยธรรมข้าราชการ  
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