
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลโนนตาล 
  เรื่อง ประมวลจริยธรรมของขาราชการ ลูกจาง  และพนักงานจาง  

  ของเทศบาลตําบลโนนตาล  อําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๖๑ 
______________ 

 

  ตามท่ี เทศบาลตําบลโนนตาลไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ขาราชการ พนักงาน และลูกจางของเทศบาลตําบลโนนตาล  ลงวันท่ี ๖  มกราคม  พ.ศ.๒๕๖๐ ตามนัย
มาตรา ๗๗ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไปแลว  นั้น  
 

เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙  บัญญัติให
มีประมวลจริยธรรมเพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ขาราชการ หรือ
เจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภท  โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังกําหนด
ข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา  ท้ังนี้  การฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกลาว  ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย  

 

เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  
มาตรา ๒๗๙  เทศบาลตําบลโนนตาลจึงใหยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีอางถึง  
และใหจัดทําเปนประมวลจริยธรรมของขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานจางของเทศบาลตําบลโนนตาล
แทน  เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของขาราชการในสังกัด  ตามประมวลจริยธรรมแนบทายนี้ 

 
ท้ังนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

  
    ประกาศ  ณ  วันท่ี  ๑๗  เดือน  มกราคม  ๒๕๖๑    

 
 

 
 
 
 

           (นายวุฒิชัย  บุญชิต) 
                                               นายกเทศมนตรีตําบลโนนตาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ประมวลจรยิธรรม 
ของขาราชการ ลูกจาง  และพนักงานจาง  

  ของเทศบาลตําบลโนนตาล   
อําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด  

พ.ศ. ๒๕๖๑ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ ลูกจาง  และพนักงานจาง  
  ของเทศบาลตําบลโนนตาล  อําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด พ.ศ. ๒๕๖๑ 

______________ 

 
ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙   โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ  ท่ีสรางความโปรงใส  มีมาตรฐาน ใน

การปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ  ท้ังในระดับองคกรและระดับ

บุคคล  และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆของเทศบาลตําบลโนนตาล  เ พ่ือให              
การดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ  เพ่ิมความนาเชื่อถือ  เกิดความม่ันใจแก
ผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป  ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

๔.ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ  โดยใหฝายบริหารใช
อํานาจในขอบเขต  สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา       
ตอประชาชน  และตอสังคม ตามลําดับ 

๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  และความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจ
เกิดข้ึน  รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

ท้ังนี้  รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน  พึงยึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้   

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 

  ขอ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้ 
   “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของขาราชการของเทศบาล
ตําบลโนนตาล 
   “ขาราชการ”  หมายถึง  ขาราชการสวนทองถ่ิน  ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญ  
ขาราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถ่ิน  
รวมถึงพนักงานจาง  และลูกจางของเทศบาลตําบลโนนตาล 
   “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาล
ตําบลโนนตาล 
 

  ขอ ๒  ใหนายกเทศมนตรีตําบลโนนตาล  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้  
 
 



-๒- 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 

สวนท่ี ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

สําหรับขาราชการ ลูกจาง  และพนักงานจางของเทศบาลตําบลโนนตาล 
 

  ขอ ๓ ขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานจางของเทศบาลตําบลโนนตาลทุกคน  มีหนาท่ี
ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม  เปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวก
และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ  ดังนี้ 

(๑) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   (๒) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (๓) การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย  และรับผิดชอบ 
   (๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมี 

     ผลประโยชนทับซอน 
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน 
     ขอเท็จจริง 
(๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ   
     ตรวจสอบได 
(๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

          (๑๐)การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดี  
     รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมให 
      สอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

 
สวนท่ี ๒ 

จรรยาวิชาชีพขององคกร 
   

  ขอ ๔  ขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานจางของเทศบาลตําบลโนนตาล  ตองจงรักภักดี
ตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
  ขอ ๕ ขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานจางของเทศบาลตําบลโนนตาล  ตองเปน
แบบอยางท่ีดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
  ขอ ๖ ขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานจางของเทศบาลตําบลโนนตาล  ตองเปน
แบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 
  ขอ ๗  ขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานจางของเทศบาลตําบลโนนตาล  ตองไมประพฤติ
ตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี 
 
 
 
 



-๓- 
 
  ขอ ๘  ขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานจางของเทศบาลตําบลโนนตาล  ตองปฏิบัติ
หนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถดวยความเสียสละ  ทุมเทสติปญญา  ความรูความสามารถ  ใหบรรลุผล
สําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและ
ประชาชน 
  ขอ ๙ ขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานจางของเทศบาลตําบลโนนตาล  ตองมุง
แกปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวยความเปนธรรม  รวดเร็ว  และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดี
ระหวางหนวยงานและประชาชน 
  ขอ ๑๐ ขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานจางของเทศบาลตําบลโนนตาล  ตองปฏิบัติ
หนาท่ีดวยความสุภาพ เรียบรอย มีอัธยาศัย 
  ขอ ๑๑ ขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานจางของเทศบาลตําบลโนนตาล  ตองรักษา
ความลับท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ี  การเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําได
ตอเม่ือมีอํานาจหนาท่ีและไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น 
  ขอ ๑๒ ขาราชการของขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานจางของเทศบาลตําบลโนนตาล  
ตองรักษา และเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน
ในทางท่ีชอบ 
  ขอ ๑๓ ขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานจางของเทศบาลตําบลโนนตาล  ตองไมใช
สถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน  ไมวาจะเปนประโยชนในทาง
ทรัพยสินหรือไมก็ตาม  ตลอดจนไมรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลท่ี
เก่ียวของ เพ่ือประโยชนตางๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน  เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือ
การใหตามประเพณี 
  ขอ ๑๔ ขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานจางของเทศบาลตําบลโนนตาล  ตองประพฤติ
ตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี  ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปน
ในการปฏิบัติงานของเพ่ือนรวมงาน  และไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน 

 
หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 
 

สวนท่ี ๑   
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

  ขอ ๑๕ ใหสํานักปลัดเทศบาลตําบลโนนตาล  มีหนาท่ีควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อยางท่ัวถึงและเครงครัด  โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
  (๑) ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง  สงเสริม  ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีและ
ติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสมํ่าเสมอ 
  (๒) สืบสวนหาขอเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้  เพ่ือรายงานผลให
นายกเทศมนตรีตําบลโนนตาล หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ท้ังนี้  โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจ
ดําเนินการตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลโนนตาลหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายหรือตามท่ีเห็นเองก็ได 
 
 
 



-๔- 
 

   (๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยาง
ตรงไปตรงมา  มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  ในกรณีท่ีเห็นวานายกเทศมนตรีตําบล  
โนนตาล  หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไมตอง
ผานนายกเทศมนตรีตําบลโนนตาล หรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได 
   (๔) คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิให
ถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  การดําเนินการตอขาราชการท่ีอยูระหวาง ถูกกลาวหาวาไม
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนข้ันเงินเดือน  ตั้งกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบตอสิทธิหนาท่ีของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 

(๕) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   (๖)ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีคณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย  ท้ังนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด 
   ขอ ๑๖ ใหนายกเทศมนตรีตําบลโนนตาล แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน         
เพ่ือควบคุม กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
   คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดวย  
   (๑) ปลัดหรือรองปลัดท่ีไดรับมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ   
   (๒) กรรมการจากขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองให
เหลือสองคน 
   (๓) กรรมการ  ซ่ึงเปนขาราชการท่ีไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในเทศบาล
ตําบลโนนตาล  ท่ีไดรับเลือกตั้งจากขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางของเทศบาลตําบลโนนตาลนั้น  
จํานวนสองคน 
   (๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอชื่อ
และคัดเลือกใหเหลือสองคน   
   ใหหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลโนนตาล เปนเลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรม  และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม 
   กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน   
  ขอ ๑๗ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 
   (๑)  ควบคุม  กํากับ  สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๒)  สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมีการ
อุทธรณ  การลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว  

(๓)  ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผู ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย          
มีอํานาจหนาท่ี  ขอใหกระทรวง  กรม  หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอ่ืนของรัฐ  หรือหาง
หุนสวน บริษัท  ชี้แจงขอเท็จจริง  สงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ  สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด         
มาชี้แจงหรือใหถอยคําเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

 
 
 



-๕- 
 

   (๔)  เรียกผูถูกกลาวหา  หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง  หรือใหถอยคํา  
หรือใหสงเอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
   (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เม่ือไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัดโดยพลัน  ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในเกาสิบวัน
นับแตวันท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม
เปนท่ีสุด 
   (๖)  สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้นเปน
เรื่องสําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๗)  คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา     
มิใหผูบังคับบัญชาใชอํานาจ  โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 
   (๘)  ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดิน 
มอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง 
ปกครองมาใชบังคับ 
    

สวนท่ี ๒ 
ระบบบังคับใชประมวลจรยิธรรม 

 

  ขอ ๑๘ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาท่ีประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรม  ใหนายกเทศมนตรีตําบลโนนตาล เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 

ขอ ๑๙ การดํ า เนินการตามขอ ๑๙ ใหผู รับผิดชอบพิจารณาดํา เนินการแต งตั้ ง
คณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ขอ ๒๐ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรม
รายแรงหรือไม  ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญ
และระดับตําแหนง  ตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต 
สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน  และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา  

ขอ ๒๑  หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ ๒๐ แลว  ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการ             
ฝาฝนประมวลจริยธรรม  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏ
ขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม  แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย  ใหผูรับผิดชอบพิจารณา
ดําเนินการตามขอ ๑๙  สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๕  แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการ
ทางวินัย   
  ขอ ๒๒  การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๑๙          
ขอ ๒๐ และขอ ๒๒  ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย  และการรักษาวินัย  
และการดําเนินการทางวินัย  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ ๒๓ การสั่ งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๒ ใหดําเนินการตามนั้น               
เวนแตจะปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป   
 
 
 



-๖- 
 

หมวด ๔ 
ข้ันตอนการลงโทษ 

 

  ขอ ๒๕  การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทาง
วินัยหรือความผิดทางอาญา  ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไขหรือดําเนินการท่ีถูกตอง  หรือ
ตักเตือน  หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง  การเขาสูตําแหนง  การพนจากตําแหนง               
การเลื่อนข้ันเงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือ
ไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 
 
 
  ขอ ๒๖ เม่ือมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๒  แลว  
ให เทศบาลตําบลโนนตาลดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 
  ขอ ๒๗  ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๕  สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรม
ของเทศบาลตําบลโนนตาล  ภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดทราบการลงโทษ 
    ผูถูกลงโทษตามขอ ๑๘ (๒) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดทราบการลงโทษ  
  ขอ ๒๘  เม่ือผลการพิจารณาเปนท่ีสุดแลว  ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 
     

บทเฉพาะกาล 
 

  ขอ ๒๙ จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พรอมดําเนินการปรับปรุง
แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน  ซ่ึงเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  และผูตรวจการ
แผนดินทราบตอไป 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประธานกรรมการ 
 

ปลัด / รองปลัด (๑ คน)  

 
องคประกอบคณะกรรมการจริยธรรม 
 คณะกรรมการจริยธรรมประจําองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  จัดตั้งข้ึนเพ่ือควบคุม  และกํากับใหมีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  และเพ่ือใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกแหง  มีองคประกอบของ
คณะกรรมการจริยธรรมใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  คณะทํางานจัดทํารางประมวลจริยธรรมขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจึงไดกําหนดองคประกอบคณะกรรมการจริยธรรม  และอํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการ
ข้ึน  รายละเอียดปรากฏอยูในหมวด ๓  สวนท่ี ๑  ขอ ๑๗ และ ๑๘ 
 
แผนผังคณะกรรมการจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ 
 

ขาราชการซ่ึง
ดํารงตําแหนง

สายงาน
ผูบริหาร  
 (๒  คน) 

กรรมการ 
 

ขาราชการ           
ซ่ึงไมไดดํารง

ตําแหนง 
สายงาน
ผูบริหาร  
 (๒  คน) 

กรรมการ 
 

ผูทรงคุณวุฒิ 
ภายนอก 
 (๒  คน) 



 
 

แผนภาพข้ันตอนการจัดทําประมวลจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แตงตั้งคณะทํางานฯ 

คณะทํางานฯ 
จัดทําประมวลจริยธรรม 

เสนอ 
ผูบริหารพิจารณา 

คณะทํางานมีหนาท่ี 
๑. จัดทําประมวลจริยธรรม (และ
มาตรการท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติ) 
๒.  รับฟงความคิดเห็น / ระดมสมอง
จากขาราชการ  และลูกจาง  
ประชาชน  ตลอดจนผูเก่ียวของ 
๓.  เสนอประมวลฯตอผูบริหาร 
๔.  ผลักดันประมวลฯสูความสําเร็จ 

เห็นชอบ เห็นเปนอยางอ่ืน 

ลงนามประกาศ/ 
แจงทุกคนทราบ  

ติดประกาศ 

 

คณะทํางานฯ นํามา
แกไขปรับปรุง 

คณะกรรมการขาราชการ 
สวนทองถ่ิน  

ชวยเหลือ  ใหคําปรึกษา  แนะนํา 



   
 
 

 
 
 

 
 

คานิยมหลัก  (Core  Value)  ของมาตรฐานจริยธรรม 
สําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ 

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

๑. การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๒. การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย  และรับผิดชอบ 
 ๓. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมีผลประโยชนทับซอน 
 ๔. การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 

๕. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
๖. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
๗. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
๘. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 ๙. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
  
 
 

************************************************ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

คําส่ังเทศบาลตําบลโนนตาล 
ท่ี  ๕๔๔ /๒๕๖๑ 

  เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทําประมวลจริยธรรมของขาราชการ ลูกจาง  และพนักงานจาง  
  เทศบาลตําบลโนนตาล  อําเภอเมืองรอยเอ็ด  จังหวัดรอยเอ็ด  

______________ 
 

  ตามท่ีรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙  ไดบัญญัติให
มีประมวลจริยธรรมของขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ  เพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการ
แตละประเภท  โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังกําหนดข้ันตอนการ
ลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา  ประกอบกับกระทรวงมหาดไทย  โดยคณะกรรมการมาตรฐาน   
การบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.)  ไดผลักดันใหองคกรปกครองสวนทองถ่ินจัดทําประมวลจริยธรรมให
เปนไปในแนวทางเดียวกัน   
 

  ดังนั้น  เพ่ือใหการจัดทําประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลโนนตาล  เปนไปดวยความ
เรียบรอย  จึงแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทําประมวลจริยธรรมของขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานจางของ
เทศบาลตําบลโนนตาล  ประกอบดวย 

๑. นายวุฒิชัย         บุญชิต   นายกเทศมนตรีตําบลโนนตาล   หัวหนาคณะทํางาน 
๒. นางชวนพิศศิริ    ศรีบัวเทศ ปลัดเทศบาลตําบลโนนตาล คณะทํางาน 
๓. นางสาววันทนา   งอนสวาง รองปลัดเทศบาลตําบลโนนตาล คณะทํางาน 
๔. นางสาวญานิศา   คิดไร หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล คณะทํางาน 
๕. นางสาวชญดาภาณ  ขาวศรี ผูอํานวยการกองคลัง  คณะทํางาน 
๖. นายภาสกร       ไขษรศักดิ์ ผูอํานวยการกองชาง  คณะทํางาน 
๗. นายทองใบ       ชัยภูมิ กํานันตําบลโนนตาล  คณะทํางาน 
๘. นายเสนห         สุวรรณราช ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนตาล  คณะทํางาน 
๙. นางบุญเพ็ญ       มูลมณี หัวหนาฝายอํานวยการ  คณะทํางาน 
๑๐. นางฐิตินันท       วินทะไชย   นักทรัพยากรบุคคล  คณะทํางาน 
๑๑. นางสาววราพร    วงศแสน    นิติกร    คณะทํางาน/เลขาฯ 

 

  ใหคณะทํางานมีหนาท่ี  ดังนี้ 
  ๑. จัดทํารางประมวลจริยธรรมของขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานจางของเทศบาล
ตําบลโนนตาล  ใหมีองคประกอบครบตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
  ๒. ใหการจัดทํารางประมวลจริยธรรมใหถือปฏิบัติตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.)     
 
 
 

/๓. จัดใหมี... 
 



-๒- 
 

  ๓. จัดใหมีการนํารางประมวลจริยธรรมเสนอตอท่ีประชุมประจําเดือนเพ่ือขาราชการ  
ลูกจาง  และพนักงานจาง  ไดแสดงความคิดเห็น  เนื่องจากทุกคนในองคกรตองถือเปนแนวทางในการปฏิบัติ 
  ๔. รายงานผลการจัดทําประมวลจริยธรรมเสนอผูบริหารพิจารณาใหความเห็นชอบ  และลง
นามประกาศบังคับใชตอไป  
 

  ท้ังนี้  ใหคณะทํางานดําเนินการจัดทําประมวลจริยธรรมขางตน  ใหแลวเสร็จและเสนอ
นายกเทศมนตรีตําบลโนนตาล  ภายในวันท่ี  ๑๕  มกราคม  ๒๕๖๑   
 
   สั่ง  ณ  วันท่ี  ๒๐  เดือน  ธันวาคม  ๒๕๖๐    

 
 

 
 
 
 

           (นายวุฒิชัย  บุญชิต) 
                                               นายกเทศมนตรีตําบลโนนตาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 

คําส่ังเทศบาลตําบลโนนตาล 
ท่ี  ๓๕ /๒๕๖๑ 

  เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมเทศบาลของตําบลโนนตาล   

______________ 
 

  ตามท่ีเทศบาลตําบลโนนตาล  ไดประกาศบังคับใชประมวลจริยธรรมของขาราชการ  
ลูกจาง  และพนักงานจางของเทศบาลตําบลโนนตาล  ลงวันท่ี  ๑๗  มกราคม  ๒๕๖๑  เพ่ือกําหนดมาตรฐาน
ทางจริยธรรมของขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานจาง  โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมี
ประสิทธิภาพ  รวมท้ังกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา  นั้น 
 

  เพ่ือใหการบังคับใชประมวลจริยธรรมของขาราชการ  ลูกจาง  และพนักงานจางของ
เทศบาลตําบลโนนตาล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  จึงแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมเทศบาลตําบลโนนตาล
เพ่ือทําหนาท่ีเพ่ือควบคุม  และกํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ประกอบดวย  
  ๑.  นางสาววันทนา   งอนสวาง รองปลัดเทศบาลตําบลโนนตาล ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวญานิศา   คิดไร หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล คณะทํางาน 
๓. นายภาสกร       ไขษรศักดิ์ ผูอํานวยการกองชาง  คณะกรรมการ 
๔. นางบุญเพ็ญ       มูลมณี     หัวหนาฝายอํานวยการ  คณะกรรมการ 
๕. นางสาวชอฟา     พลแดง     นักจัดการงานท่ัวไป     คณะกรรมการ 
๖. นายทองใบ       ชัยภูมิ กํานันตําบลโนนตาล  คณะกรรมการ 
๗. นายเสนห         สุวรรณราช ประธานสภาเทศบาลตําบลโนนตาล  คณะกรรมการ 
๘. นางฐิตินันท       วินทะไชย นักทรัพยากรบุคคล  คณะทํางาน 
๙. นางสาววราพร    วงศแสน    นิติกร    เลขานุการ 

 

  ใหคณะกรรมการจริยธรรมมีหนาท่ี  ดังนี้ 
  ๑. ควบคุม  กํากับ  สงเสริมและใหคําแนะนําในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
  ๒. สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีขอ
รองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา  หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณการลงโทษผูฝาฝนประมวล
จริยธรรม  จะตองไตสวนขอเท็จจริงและมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 
  ๓. ใหมีอํานาจขอใหหนวยงาน  หรือบุคคล  ชี้แจงขอเท็จจริง  สงเอกสารและหลักฐานท่ี
เก่ียวของ  สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจง  หรือใหถอยคําเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
  ๔. เรียกผูถูกกลาวหามาชี้แจงหรือใหถอยคํา  หรือใหสงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวกับเรื่อง
ท่ีสอบสวน 
  ๕. พิจารณาวินิจฉัยปญหาอันเกิดจากการบังคับใชประมวลจริยธรรมนี้ 
 
 
 

/๖. คุมครอง... 
 



-๒- 
 

  ๖. คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา  มิใหบังคับ
บัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 
  ๗. ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดินมอบหมาย  การ
สอบสวนของคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยเครงครัด  
 
  ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
    
    สั่ง  ณ  วันท่ี   ๒๓  เดือน  มกราคม  ๒๕๖๑    

 
 

 
 
 
 

           (นายวุฒิชัย  บุญชิต) 
                                               นายกเทศมนตรีตําบลโนนตาล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปจจัยท่ีควรคํานึงถึงและนํามาประกอบการพิจารณาจัดทําประมวลจริยธรรมของขาราชการ 
๑.  พระบรมราโชวาทแกขาราชการพลเรือน  ตั้งแตป  พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๔๒  คือ 
 (๑)  คุณธรรม  ไดแก  สุจริต  เท่ียงตรง  เสียสละ  อดทน  ฝกตน  มีระเบียบ 
 (๒)  หลักการทํางาน  ไดแก  เพียบพรอมความรูกุศโลบาย  ขยายสัมพันธประสาน 
 (๓)  คุณคา  ไดแก  รับผิดชอบ  ทําหนาท่ีเพ่ือหนาท่ีใหสําเร็จทันการณ  ปฏิบัติงานยึดม่ันใน
ผลประโยชนของแผนดินและความถูกตอง  เปนธรรม 
 

๒.  ทศพิธราชธรรม  คือ  การใหรักษาความประพฤติใหสงบเรียบรอย  เสียสละ  ซ่ือตรง  ออนโยน  ความ
เพียร  ไมโกรธ  ไมเบียดเบียนผูอ่ืน  อดทน  การปฏิบัติไมใหผิดจากท่ีถูกท่ีควร 
 

๓.  ปรัชญาในการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๔๐  ไดแก 
 (๑)  การใชอํานาจรัฐตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย  สิทธิ  และเสรีภาพ 
 (๒)  บุคคลเสมอกันในกฎหมาย 
 (๓)  การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลจะกระทํามิได 
 (๔)  เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
 (๕)  บุคคลมีสิทธิไดรับทราบขอมูลของหนวยราชการ 
 (๖)  บุคคลมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาท่ี 
 (๗)  ทํางานตามกฎหมายเพ่ือรักษาผลประโยชนสวนรวม 
 (๘)  สงเสริม / สนับสนุนการมีสวนรวมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย  การตัดสินใจ  
การเมือง  รวมท้ังการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ 
 

๔.  วิสัยทัศนของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ  ไดแก 
 (๑)  เปนระบบท่ีสรางประโยชนใหประชาชนและประเทศชาติ 
 (๒)  เปนท่ีเชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
 (๓)  เปนระบบท่ีมีความรับผิดชอบและเปนท่ีพ่ึงของประชาชน 
 (๔)  เปนระบบท่ีเขมแข็ง  ทนทานตออุปสรรค  กลาหาญตอสู  เพ่ือคุณธรรม  มีเกียรติภูมิ                
และมีศักดิ์ศรี 
 (๕)  เปนระบบท่ีทันสมัย  ทันโลก  ทันการณ 
 (๖)  เปนระบบท่ีมีวัฒนธรรมท่ีมุงความเปนเลิศของงาน 

 

๕.  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖  ไดแก 
 (๑)  เกิดประโยชนสุขของประชาชน 
 (๒)  เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ 
 (๓)  มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ 
 (๔)  ไมมีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน 
 (๕)  มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ 
 (๖)  ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ 
 (๗)  มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสมํ่าเสมอ 
 
 
 
 
 
 



๖.  คานิยมสรางสรรคของเจาหนาท่ีของรัฐหรือจรรยาขาราชการตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. ๒๕๕๑  คือ  คานิยมท่ีพึงประสงคสําหรับการยึดถือปฏิบัติในการทํางานของเจาหนาท่ี    ของรัฐใน
ปจจุบัน  ๕  ประการ  ไดแก 
 (๑)  กลายืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง  หมายถึง 
         -  ยึดม่ันในความถูกตอง  ความชอบธรรม 
         -  เสียสละ 
         -  ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ 
         -  ไมโอนออนตามอิทธิพลใด 
 (๒)  ซ่ือสัตยและมีความรับผิดชอบ  หมายถึง 
         -  ปฏิบัติหนาท่ีอยางตรงไปตรงมา 
         -  แยกเรื่องสวนตัวออกจากหนาท่ีการงาน 
         -  มีความรับผิดชอบตอหนาท่ี  ตอประชาชน  ตอการปฏิบัติงาน  ตอองคกร  และตอการ
พัฒนาปรับปรุงระบบราชการ 
 (๓)  โปรงใส  ตรวจสอบได  หมายถึง 
         -  ปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส 
         -  ใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองได 
         -  เปดเผยขอมูลขาวสารภายใตกรอบของกฎหมาย 
 (๔)  ไมเลือกปฏิบัติ  หมายถึง 
         -  บริการประชาชนดวยความเสมอภาค  เนนความสะดวก  รวดเร็ว  ประหยัด  และถูกตอง 
         -  ใชทรัพยากรของทางราชการใหคุมคาเสมือนหนึ่งการใชทรัพยากรของตนเอง 
                     -  เนนการทํางานโดยยึดผลลัพธเปนหลัก  มีการวัดผลลัพธและคาใชจาย 
 (๕)  มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  หมายถึง 
         -  ทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนด  เกิดผลดีแกหนวยงานและสวนรวม 
         -  ใชทรัพยากรของทางราชการใหคุมคาเสมือนหนึ่งการใชทรัพยากรของตนเอง 
         -  เนนการทํางานโดยยึดผลลัพธเปนหลัก  มีการวัดผลลัพธและคาใชจาย 
 

๗.  หลักธรรมหรือคําสอนตามศาสนาหรือความเช่ือท่ีมุงใหคนประพฤติตนเปนคนดี 
 

๘.  พฤติกรรมท่ีพึงประสงคสําหรับการกระทําผิดและไมผิดกฎหมาย 
 พฤติกรรมการใชอํานาจหนาท่ีในทางมิชอบหรือผิดทํานองคลองธรรมตามทรรศนะของนักวิชาการ  
เชน 

๑. การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐไมไดกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามท่ีกฎหมายระบุไว  (Nonfeasance) 
๒. การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐกระทํานอยกวาสิ่งท่ีกฎหมายระบุไวหรือกระทําการท่ีกอใหเกิดความ 

บกพรอง  สูญเสีย  หรือเสียหายแกทางราชการ  (Malfeasance) 
 ๓.   การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการในสิ่งท่ีทําเกินขอบเขตอํานาจหนาท่ีกฎหมายระบุไว  
(Overfeasance) 
 ๔.   การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการตามวัตถุประสงคของกฎหมาย  แตใชวิธีการท่ีผิดกฎหมาย  
(Misfeasance) 
 ๕.   การท่ีเจาหนาท่ีของรัฐกระทําการท่ีอาจจะไมผิดกฎหมาย  แตผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ            
หรือเปนท่ีรูจักกันในอีกนัยหนึ่งวา  Conflict of interest / Gray area 
 

๙.  ขอบังคับ ก.พ. วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๗ 
  จรรยาบรรณตอตนเอง 



  ขอ ๑  ขาราชการพลเรือนพึงเปนผูมีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนใหเหมาะสมกับ       
การเปนขาราชการ 
  ขอ ๒  ขาราชการพลเรือนพึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความซ่ือสัตย  และ
ไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  ในกรณีท่ีวิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกําหนดไวก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพ
นั้นดวย 
  ขอ ๓  ขาราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติท่ีดี  และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรมและจริยธรรม  
รวมท้ังเพ่ิมพูนความรู ความสามารถและทักษะในการทํางานเพ่ือใหปฏิบัติหนาท่ีราชการมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 
 

  จรรยาบรรณตอหนวยงาน 
  ขอ ๔  ขาราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความสุจริต  เสมอภาค  และ
ปราศจากอคติ 
  ขอ ๕  ขาราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางเต็มกําลังความสามารถ  รอบคอบ  
รวดเร็ว  ขยันหม่ันเพียร ถูกตองสมเหตุผล  โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ และประชาชนเปนสําคัญ 

ขอ ๖  ขาราชการพลเรือนพึงประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลาและใชเวลาราชการใหเปน
ประโยชนตอทางราชการอยางเต็มท่ี 
  ขอ ๗  ขาราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด
คุมคา  โดยระมัดระวังมิใหเสียหาย  หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง 
 

  จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา  ผูอยูใตบังคับบัญชา  และผูรวมงาน 
  ขอ ๘  ขาราชการพลเรือนพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการใหความรวมมือ
ชวยเหลือกลุมงานของตนท้ังในดานการใหความคิดเห็น  การชวยทํางาน  และการแกปญหารวมกัน  รวมท้ัง
การเสนอแนะในสิ่งท่ีเห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย 
  ขอ ๙  ขาราชการพลเรือนซ่ึงเปนผูบังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใสผูอยูใตบังคับบัญชา    ท้ังใน
ดานการปฏิบัติงาน  ขวัญกําลังใจ  สวัสดิการ  และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับบัญชาตลอดจน
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลท่ีถูกตองตามทํานองคลองธรรม 
  ขอ ๑๐  ขาราชการพลเรือนพึงชวยเหลือเก้ือกูลกันในทางท่ีชอบ  รวมท้ังสงเสริมสนับสนุน
ใหเกิดความสามัคคีรวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือประโยชนสวนรวม 
  ขอ ๑๑  ขาราชการพลเรือนพึงปฏิบัติตอผูรวมงาน  ตลอดจนผูท่ีเก่ียวของดวยความสุภาพ  
มีน้ําใจ  และมนุษยสัมพันธอันดี 
  ขอ ๑๒  ขาราชการพลเรือนพึงละเวนจากการนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน 
 

  จรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม 
  ขอ ๑๓  ขาราชการพลเรือนพึงใหบริการประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถ  ดวยความ
เปนธรรม  เอ้ือเฟอ  มีน้ําใจ  และใชกิริยาวาจาท่ีสุภาพออนโยน  เม่ือเห็นวาเรื่องใดไมสามารถปฏิบัติได  
หรือไมอยูในอํานาจหนาท่ีของตนจะตองปฏิบัติ  ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนําใหติดตอยังหนวยงานหรือบุคคล
ซ่ึงตนทราบวามีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของกับเรื่องนั้นๆ ตอไป 
  ขอ ๑๔  ขาราชการพลเรือนพึงประพฤติตนใหเปนท่ีเชื่อถือของบุคคลท่ัวไป 
  ขอ ๑๕  ขาราชการพลเรือนพึงละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดซ่ึงมีมูลคาเกิน
ปกติวิสัยท่ีวิญูชนจะใหกันโดยเสนหาจากผูมาติดตอราชการ  หรือผูซ่ึงอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติ
หนาท่ีราชการนั้น  หากไดรับไวแลวและทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือประโยชนอ่ืนใดท่ีรับไว   มีมูลคาเกิน
ปกติวิสัยก็ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว  เพ่ือดําเนินการตามสมควรแกกรณี 


