
 
 

 

 
 แนวทางการพัฒนาพนักงานส่วนต าบล 

 เจตนารมณ์ที่ส าคัญประการหนึ่งของการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล คือ การจัดบริการสาธารณะ
แก่ประชาชนในท้องถิ่นชนบทอย่างมีประสิทธิภาพ  ซึ่งการที่เจตนารมณ์ดังกล่าวจะบรรลุผลมากน้อยเพียงใด 
“คน”  ถือเป็นทรัพยากรในการบริหารในการบริหารที่เป็นส่วนส าคัญที่สุด เพราะคนหรือบุคลากรในองค์การ
จะเป็นผู้ก าหนดและด าเนินการตามนโยบาย รวมทั้งเป็นผู้ใช้ทรัพยากรในการบริหารอ่ืน ๆ ทั้งหมด ดังนั้นหาก
กระบวนการก าหนดอัตราการสรรหาและคัดเลือก  รวมทั้งกระบวนการพัฒนาความรู้ และการสร้างขวัญ
ก าลังใจแก่บุคลากรในองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพแล้ว ก็จะช่วยให้องค์การบริหาร
ส่วนต าบลได้ผู้ปฏิบัติงานที่มีความความรู้ ความสามารถและอุทิศแรงกายแรงใจในการท างาน ซึ่งจะเป็นพลัง
ในการผลักดันให้องค์การบริหารส่วนต าบลสามารถด าเนินงานไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและบรรลุผลตาม
เจตนารมณข์องการจัดตั้งมากท่ีสุด 
  การบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนต าบล หมายถึง “ การจัดการเกี่ยวกับบุคคลที่
ปฏิบัติงานประจ าขององค์การบริหารส่วนต าบล นับตั้งแต่การวางแผนอัตราก าลัง การสรรหาบุคคลโดยมี
จุดมุ่งหมายเพ่ือให้การปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุเป้าหมายขององค์การบริหารส่วนต าบล” 
  ดังนั้นเพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรขององค์การบริหารส่วนต าบล โดยเฉพาะพนักงานส่วน
ต าบล จ าเป็นต้องมีการพัฒนาในทุก ๆ ด้านและต่อเนื่อง การพัฒนาพนักงานส่วนต าบล ของ อบต .บ้านต้อง 
ก าหนดแนวทางการพัฒนาในกรอบของแผนอัตราก าลัง ๓ ปี ไว้ดังนี้ 

 ๑. ส่งเสริมการศึกษาให้ความรู้แก่พนักงานส่วนต าบล 
 ๒. การศึกษาดูงาน / การประชุมเชิงปฏิบัติการอย่างต่อเนื่อง 
 ๓. การเพิ่มสวัสดิการแก่พนักงานส่วนต าบลและครอบครัวตามความเหมาะสมและฐานะทาง 

ครอบครัว 
 ๔. การให้รางวัลตอบแทน เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติ และเป็นแรงจูงใจในการ 

ปฏิบัติงาน 
 ๕. ส่งเสริมความก้าวหน้าของพนักงานส่วนต าบลให้มีความก้าวหน้าอย่างต่อเนื่อง 
ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลกูจ้าง 

พนักงานจ้าง 
 

 จริยธรรมตามจรรยาบรรณในวิชาชีพ 
 “จรรยาบรรณ” หมายถึง ประมวลความประพฤติผู้ประกอบอาชีพการงานแต่ละอย่างก าหนดขึ้นเพ่ือ
รักษาและส่งเสริมเกียรติคุณชื่อเสียง และฐานะของสมาชิก ซึ่งอาจเขียนเป็นลายลักษณ์อักษรหรือไม่ก็ได้ดังนั้น
จรรยาบรรณ จึงถือว่าเป็นมาตรฐานทางจริยธรรม ศีลธรรม ที่แต่ละอาชีพก าหนดขึ้น หากปฏิบัติตามมาตรฐาน
ดังกล่าวถือว่าเป็นมาตรฐานที่ดีเหมาะสม ส าหรับพนักงานส่วนต าบล ซึ่งถือว่าเป็นข้าราชการประเภทหนึ่ง 
ดังนั้นควรจะถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณของข้าราชการ ซึ่งได้ก าหนดไว้ดังนี้ 
 ๑. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
  ๑.๑ พนักงานส่วนต าบล พ่ึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น
พนักงานส่วนต าบล เช่น อย่างน้อยต้องถือศีล 

  ๑.๒ พนักงานส่วนต าบล พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์และไม่
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เช่น ไม่เรียกเปอร์เซ็นต์จากโครงการต่างๆ 



 
 

 

  ๑.๓ พนักงานส่วนต าบล พึงมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรม จริยธรรม รวมทั้ง
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถ และทักษะในการท างานเพ่ือให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลมากข้ึน ต้องหมั่นศึกษาหาความรู้ โดยการเข้ารับการฝึกอบรมต่างๆ ตามท่ีทางราชการจัดให้ 
 ๒. จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 

  ๒.๑ พนักงานส่วนต าบล พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาคและปราศจาก
อคติ เช่น ให้การบริการแก่ประชาชนผู้บริการอย่างเสมอภาค 

  ๒.๒ พนักงานส่วนต าบล  พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ  รอบคอบ  
รวดเร็ว  ขยันหมั่นเพียร  ถูกต้องสมเหตุสมผล  โดยค านึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการไม่ใช่ เห็นแก่
ประชาชนส่วนตัว หรือคณะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบล 

  ๒.๓ พนักงานส่วนต าบล  พึงปฏิบัติเป็นผู้ตรงต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์
ต่อทางราชการอย่างเต็มที่ เช่น ต้องมาปฏิบัติงานตรงเวลาและอุทิศเวลาให้แก่ทางราชการบริหารส่วนต าบล
อย่างเต็มที ่
  ๒.๔ พนักงานส่วนต าบล ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดสุดคุ้มค่า 
โดยระมัดระวังมิให้เสียหาย หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง เช่น ใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการอย่างประหยัดและดูแลรักษาให้เกิดประโยชน์สูงสุด 

 ๓. จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบญัชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 
  ๓.๑ พนักงานส่วนต าบล  พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือ

ช่วยเหลือกลุ่มงานของตน ทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างานและการแก้ปัญหาร่วมกันรวมทั้งการ
เสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 

  ๓.๒ พนักงานส่วนต าบล ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้าน
การปฏิบัติงาน  ขวัญก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านอง 

  ๓.๓ พนักงานส่วนต าบล พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบรวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
ความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

  ๓.๔ พนักงานส่วนต าบล  พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ
มนษุย์สัมพันธ์อันดี 

  ๓.๕   พนักงานส่วนต าบล พึงละเว้นจากการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
 

 ๔. จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม  
๔.๑   พนักงานส่วนต าบล พึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความ

เป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือมีน้ าใน และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่
ในอ านาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตน
ทราบว่ามีอ านาจหน้าที่เก่ียวกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป 

  ๔.๒  พนักงานส่วนต าบล พึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
   ๔.๓  พนักงานส่วนต าบล พึงละเว้นจากการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ซึ่งมีมูลค่าเกิน
ปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการนั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่า ทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่รับไว้มีมูลค่าเกินปกติ
วิสัย ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพ่ือด าเนินการตามสมควรแก่กรณี 
 



 
 

 

ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล 

ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๗๗ ก าหนดให้รัฐจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการและพนักงานหรือลูกจ้างอ่ืนของรัฐ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ และ
เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ ประกอบกับคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้า งของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยทั่วไปยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ ในการก ากับความประพฤติของตน  ดังนี้ 

๑. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ 

๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ 
 ๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของประชาชน 
เป็นหลัก 
 ๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
       ๕. พึงพัฒนาทักษะ  ความรู้  ความสามารถ  และตนเอง ให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 

 พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต อย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร โดยค านึงถึง
ประโยชน์ของราชการ และให้บริการประชาชนอยา่งเสมอภาค  
 

ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง  อ าเภอเซกา  จังหวัดบึงกาฬ 

*********************** 
  ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
  ๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของพนักงานส่วนท้องถิ่น ที่สร้างความโปร่งใสมี
มาตรการในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  ๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบล เสนอเพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ือความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  ๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานส่วนท้องถิ่นในทุกระดับ โดยให้ฝ่าย
บริหารใช้อ านาจขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของพนักงานส่วนท้องถิ่นต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อ
ผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคมตามล าดับ 
  ๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

  ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคน พึงยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กันไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 



 
 

 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ ๑  ในประมวลจริยธรรมนี้ 
 

  “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านต้อง 
  “พนักงานส่วนท้องถิ่น”หมายถึง  พนักงานส่วนท้องถิ่นตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ระเบียบพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจา้งและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  “คณะกรรมการจริยธรรม”หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านต้อง 
 ข้อ ๒  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบึงกาฬ รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 

 
หมวด ๒  
บททั่วไป 

 
 ข้อ ๓  พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้องทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้ 
  (๑)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (๒)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  (๓)  การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 
  (๔)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์
ซับซ้อน 
  (๕)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
  (๖)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  (๗)  การให้บริการแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  (๘)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  (๙)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

(๑๐) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่า
อยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

ส่วนที่ ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 



 
 

 

 
 ข้อ ๔ พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้องต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 
 ข้อ ๕ พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษา
ไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
 ข้อ ๖ พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็น
พลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 ข้อ ๗ พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้องต้องไม่ประพฤติตนอันอาจ
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
 ข้อ ๘ พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้องต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถด้วยความเสียสละทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือได้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
 ข้อ ๙ พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้องต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

 
 ข้อ ๑๐ พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้องต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ
เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
 ข้อ ๑๑ พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้องต้องรักษาความลับที่ได้จาก
การปฏิบัติหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยพนักงานส่วนท้องถิ่น/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมี
อ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 
 ข้อ ๑๒ พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้องต้องรักษา และเสริมสร้าง
ความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 
 ข้อ ๑๓ พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้องต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไป
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้ อ่ืนไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม
ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์
ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่การให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 
 ข้อ ๑๔  พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้องต้องประพฤติตนให้สามารถ
ท างานร่วมกับผู ้อื ่นด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดีต้องไม่ปิดบังข้อมูลที ่จ าเป็นในการ
ปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
  
 
 
 
 
 
 
 

หมวดที๓่ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 



 
 

 

 
ส่วนที่๑ 

กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

 ข้อ ๑๕  ให้ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง มีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงอย่างเคร่งครัด โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (๑)  ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
  (๒)  สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้เพื่อรายงานผลให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบึงกาฬหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั ้งนี ้ โดยอาจมีผู ้ร ้องขอหรืออาจ
ด าเนินการตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายหรือตามที่เห็นเองก็
ได ้
  (๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่ งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายก องค์การ
บริหารส่วนต าบลบ้านต้องหรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อพนักงานส่วนท้องถิ่นนั้นตาม
ควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยัง
ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 

(๔)  คุ้มครองพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา
มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม การด าเนินการต่อพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างถูก
กล่าวหว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน 

ตั้งกรรมการสอบข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้นจะ
กระท ามิได้ เว้นแต่ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 
  (๕)  ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล   
บ้านต้อง 
  (๖)  ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรม
หรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด 
 ข้อ ๑๖  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้องแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพ่ือควบคุม 
ก ากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย 
  (๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมายเป็นกรรมการ 
  (๒) กรรมการจากพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารเลือกกันเองให้เหลือสองคน 
  (๓) กรรมการ ซึ่งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ ่นที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารใน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้องที่ได้รับเลือกตั้งจากพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้างและลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้องนั้น จ านวนสองคน 
  (๔)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้กรรมการตาม(๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อและคัดเลือกให้
เหลือสองคนให้บุคลากรเป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจแต่งตั ้งผู ้ช ่วยเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสมกรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 
 
 ข้อ ๑๗  คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 



 
 

 

  (๑)  ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้อง 
  (๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนต าบลบ้าน
ต้องในกรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การ
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริงและมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 
  (๓)  ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าที่ 
ขอให้กระทรวง กรมหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจง
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารหรือหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีสอบสวน 
  (๔)  เรียกผู้กล่าวหา หรือพนักงานส่วนท้องถิ่นของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค าหรือ
ให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
  (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
โดยทันที ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวัน นับแต่
วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 
  (๖)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๗)  คุ้มครองพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิ
ให้ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้น 

          (๘)  ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมายการ
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 

 
ส่วนที่ ๒ 

ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 ข้อ ๑๘  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีพนักงานส่วนท้องถิ่นประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้องเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 
 ข้อ ๑๙  ด าเนินการตามข้อ๑๘  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวนไม่
น้อยกว่าจ านวน ๓ คน เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
 ข้อ ๒๐  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือ
ไม่ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนามูลเหตุจูงใจความส าคัญและระดับ
ต าแหน่งตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีตสภาพแวดล้อม
แห่งกรณีผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 
 ข้อ ๒๑  หากการด าเนินการสอบตามข้อ ๑๙ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ๑๘ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่า
ฝืนประมวลจริยธรรมแต่ไม่ถึงเป็นความผิดทางวินัยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๘ สั่งลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตาม ข้อ๒๔  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย 
 ข้อ ๒๒  การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ๑๘ ข้อ๑๙ และข้อ๒๑ 
ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการด าเนินการทาง
วินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม 



 
 

 

 ข้อ ๒๓  การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ๒๑ ให้ด าเนินการตามนั้นเว้นแต่จะปรากฏ
ข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้การสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

 
หมวด ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 
 ข้อ ๒๔  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันไม่ใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้อง หรือ
ตักเตือนหรือด าเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือน าไปประกอบพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ต าแหน่ง
การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้น
ปรับปรุงตนเองหรือผู้ได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๒๕  เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และเมื่อมีการสั่งการลงโทษ ตามข้อ๒๑  แล้ว
ใหอ้งค์การบริหารส่วนต าบลบึงกาฬด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
 ข้อ ๒๖  ผู ้ถูกลงโทษตามข้อ๒๔ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านต้องภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๗(๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
 ข้อ ๒๗  เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้วให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว  

 
บทเฉพาะกาล 

  ข้อ ๒๘ จัดให้การประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลผลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้ง ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัด คณะกรรมการพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และ
ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 
 


