
 
 
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร 

องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
------------------------------- 

   

ประมวลจริยธรรมนี้จัดท าข้ึนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร องค์การ 
บริหารส่วนต าบลเทนมีย์   อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
   ๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบ
การท างานด้านต่างๆ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   ๓ . ท าให้ เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
   ๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทุกระดับ  ให้ใช้อ านาจในขอบเขต สร้าง
ระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อองค์กร ต่อประชาชน และต่อสังคม 
ตามล าดับ 
   ๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

   ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและบุคคล  พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
 

   อาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙ 
บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าประกาศว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
ข้าราชการ  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทเป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้นนั้น  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเทนมีย์  จึงขอออกประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์  ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ไว้ดังต่อไปนี้ 
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

  ข้อ ๑  ประกาศ นี้ เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์  ว่าด้วยประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย ์ พ.ศ. ๒๕๕๗” 
  ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่  วันที่  ๑   เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๗  เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ในประกาศนี้ 

“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
    “ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น” หมายถึง ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร (นายก ฯ       
รองนายกฯ  เลขานุการนายก ฯ ที่ปรึกษานายก ฯ)   รวมทั้งบุคคลที่ฝ่ายบริหารแต่งตั้งตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติ   ที่จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  

 “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมือง 
ท้องถิ่น  ฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมยี์   อ าเภอเมืองสุรินทร์   จังหวัดสุรินทร์  
  ข้อ ๔  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลส่วนต าบลเทนมีย์  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

 

ข้อ ๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวมเป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดย
จะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  ๙  ประการ  ดังนี้ 
    ๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
    ๒) การมีจิตส านึกที่ด ีซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 



   ๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
    ๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
    ๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน 
ข้อเท็จจริง 

๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  
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ส่วนที่ ๒ 
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 

 

 ข้อ  ๖  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็น
แบบอย่างที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ข้อ  ๗  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ 
แห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
 ข้อ  ๘  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพ และปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 ข้อ  ๙  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ทั้งโดย 
ส่วนตัวและโดยหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน ทั้งต้องวางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
 ข้อ  ๑๐ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อ่ืนโดยไม่แสดงกิริยา 
หรือ      ใช้วาจาอันไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด 
 ข้อ  ๑๑  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องมีอุดมการณ์ในการท างานเพ่ือประเทศชาติ และต้องถือเอา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด 
  ข้อ  ๑๒  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ 
  ข้อ  ๑๓ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมือง
ที่ด ีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ 



  ข้อ  ๑๔  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้สถานะหรือต าแหน่งการเป็น
ข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง หรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะ
เป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม 
 ข้อ  ๑๕  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งการเป็นข้าราชการการเมืองเข้าไป
ก้าว  ก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือน ของข้าราชการซึ่งมี
ต าแหน่ง  หรือเงินเดือนประจ า และมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้าง  ของหน่วยราชการ  
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจาก
ต าแหน่ง ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  
 ข้อ  ๑๖  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัวหรือ         
ผู้ใกล้ชิดก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือของผู้อ่ืน และต้องไม่ยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้อ านาจ
หน้าที่ของตนโดยมิชอบ 
 ข้อ  ๑๗  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ อาชีพหรือการงานอื่นใด
ของคู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
 ข้อ  ๑๘  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาความลับของทางราชการ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตาม
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
 ข้อ  ๑๙  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องยึดมั่นในกฎหมายและค านึงถึงระบบคุณธรรมในการแต่งตั้ง      
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งต่าง ๆ 
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 ข้อ  ๒๐  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นเมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้ว ต้องไม่น าข้อมูลข่าวสารอันเป็น
ความลับของทางราชการซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในต าแหน่งไปใช้เพ่ือเกิดประโยชน์แก่องค์กรเอกชนทั้งนี้
ภายในก าหนดระยะเวลาสองปี นับจากวันที่พ้นจากต าแหน่ง  
 ข้อ  ๒๑  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อ านาจในทางที่ผิด การฉ้อฉล 
หลอกลวง หรือกระท าการอื่นใดท่ีท าให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 ข้อ  ๒๒  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่เรียกร้องของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจาก
บุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน และจะต้องดูแลให้คู่สมรส ญาติสนิท 
หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย 
 ข้อ  ๒๓  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อท าธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ
ตามระเบียบ และข้ันตอนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  ข้อ  ๒๔  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นพึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างสม่ าเสมอ เอาใจใส่ทุกข์สุข 
และรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 



 ข้อ  ๒๕  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจผิด หรือเพ่ือผลประโยชน์ส าหรับตนเองและผู้อ่ืน 
 ข้อ  ๒๖  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการ   ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆ เท่านั้น 
  ข้อ  ๒๗  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิ
ของชาติ 
 ข้อ  ๒๘ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย หรือ
ผู้ที่มคีวามประพฤติในทางเสื่อมเสีย เช่น ผู้เปิดบ่อนการพนัน หรือผู้ที่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด อันอาจ
กระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
 ข้อ  ๒๙  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณีเม่ือปฏิบัติหน้าที่
บกพร่องหรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดร้ายแรง 
   

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

  ข้อ ๓๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์  มีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
   ๑) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการการเมืองท้องถิ่นที่เป็นแบบอย่างที่
ดี และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
  ๒) ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองข้าราชการการเมืองท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  
 

- ๕ - 
 
  ๓) การด าเนินการต่อข้าราชการการเมืองท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อันมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของผู้นั้นจะกระท ามิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 
   ๔) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้ 
  ข้อ ๓๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ขึ้นเพ่ือควบคุมก ากับให้มีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้  ประกอบด้วย 



  ๑) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็น ประธานคณะกรรมการจริยธรรม 
๒) ตัวแทนฝ่ายบริหารที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแต่งตั้ง  จ านวน   ๑   คน  

เป็น คณะกรรมการ 
๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน  ๓  คน ที่ผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง 

องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เป็นผู้เลือก เป็น คณะกรรมการ   
            ๔) หัวหน้าส านักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ทั้งนี้ 
หัวหน้าส านักงานปลัดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน หากเคยถูก
ลงโทษทางวินัยมาก่อนให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการจากต าแหน่งในฝ่าย
บริหารที่เหมาะสม  
  ข้อ ๓๒  คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริม และให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาจ
มีผู้ร้องขอหรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้ 
   ๓) ขอความร่วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทน หรือบุคคลในสังกัดมา
ชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
    ๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
    ๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้    
  ๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเรื่องนั้น เป็นเรื่องส าคัญหรือ
มีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๗) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมายในการ
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
 
 
 
 

- ๖ - 
 

ส่วนที่ ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 



 
  ข้อ ๓๓ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลเทนมีย์ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ โดยจะต้องไต่
สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ และให้มีค าวินิจฉัยโดยเร็ว และให้
คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยให้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล มีค าสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝื นประมวล
จริยธรรม 
          กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ ปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้คณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ และให้เลือกกันเองเป็นประธาน
คณะกรรมการ โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ และให้
มีค าวินิจฉัยโดยเร็วและให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยให้ผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ มีค าสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  
 ข้อ ๓๔ หากการด าเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนตามข้อ ๓๓ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่า
ฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้สั่งลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืน   ตามข้อ ๓๗  
  ข้อ ๓๕ การด าเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามส่วนที่ ๒ นี้ 
ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการด าเนินการทาง
วินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
  ข้อ ๓๖  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่ 
   ๑) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของค าวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
  ๒) กรณีผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๓๗ เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมให้สามารถร้องเรียนต่อ
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับทราบค าสั่งการลงโทษ 
 
 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
 

  ข้อ ๓๗ การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือ
ด าเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือน าไปประกอบการพิจารณาในการเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง 
หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี   
  ข้อ ๓๘ การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณา
จากพฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืน  ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญ และระดับต าแหน่ง ตลอดจน



หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอัน
เกิดจากการฝ่าฝืนและเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 
 

- ๗ - 
 

 ข้อ ๓๙ ให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้ก ากับดูแล
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่กรณีมีค าสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
นี้ตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม และเมื่อมีค าสั่งลงโทษแล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหรือ      
ผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่กรณี แจ้งคณะกรรมการ
จริยธรรม เพ่ือรายงานให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 
 ข้อ ๔๐ กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
  ข้อ ๔๑ ให้คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรม ให้มีความเหมาะสม 
โดยจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุก ๆ  ๑  ปี หรือให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสมตามค าแนะน าของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป 
 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  ๑  มกราคม   ๒๕๕๗   เป็นต้นไป 
 

     ประกาศ  ณ   วันที่   ๒๖   เดือน ธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
 
 

(นายชาลี   ดอกแก้ว) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 

ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์  พ.ศ. ๒๕๕๗ 

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

ประมวลจริยธรรมนี้จัดท าขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 

๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น

องค์การ 
บริหารส่วนต าบลเทนมีย์  อ าเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์  ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน    ที่ชัดเจนและเป็นสากล 
   ๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบ
การท างานด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   ๓ . ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 



   ๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทุกระดับ  ให้ใช้อ านาจในขอบเขต สร้าง
ระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อองค์กร ต่อประชาชน และต่อสังคม 
ตามล าดับ 
   ๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

   ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและบุคคล  พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
 

   อาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ 
บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดท าประกาศว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
ข้าราชการ  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทเป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้นนั้น องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเทนมีย์  จึงขอออกประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์  ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น  ไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 
 

- ๒ - 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 

ข้อ ๑  ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์  ว่าด้วยประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ อ าเภอเมืองสุรินทร์ 
จังหวัดสุรินทร์  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
  ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่  ๑   เดือน มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗  เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ในประกาศนี ้

“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
   “ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น”  หมายถึง   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น  (ประธานสภา
ฯ  
รองประธานสภาฯ  เลขานุการสภาฯ  สมาชิกสภาท้องถิ่น) รวมทั้งบุคคลที่ฝ่ายสภาท้องถิ่นแต่งตั้งตามที่บัญญัติ
ไว้ 
ในพระราชบัญญัติที่จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  



  “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา
ท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
  ข้อ ๔ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 

ส่วนที่ ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

 

ข้อ ๕  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดย
จะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้ 
  ๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   ๒) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
  ๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
 
 
 
 
 
 

 
- ๓ - 

 

   ๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
   ๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  

 
 



ส่วนที่ ๒ 
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 

 
 ข้อ  ๖  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็น
แบบอย่างที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ข้อ  ๗  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
 ข้อ  ๘  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 ข้อ  ๙  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ทั้งโดย
ส่วนตัวและโดยหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน ทั้งต้องวางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธา ของประชาชน 
 ข้อ  ๑๐ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อ่ืน โดยไม่แสดงกิริยา 
หรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด 
  ข้อ  ๑๑  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องมีอุดมการณ์ในการท างานเพ่ือประเทศชาติ และต้องถือเอา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด 
  ข้อ  ๑๒  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ 
 ข้อ  ๑๓ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมือง
ที่ด ีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 ข้อ  ๑๔  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้สถานะหรือต าแหน่งการเป็น
ข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะ
เป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม 
 
 
 
 
 
 

- ๔ - 
 

 ข้อ  ๑๕  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งการเป็นข้าราชการการเมืองเข้าไป
ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือน ของข้าราชการซึ่งมี
ต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าและมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน



ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากต าแหน่ง 
ทั้งนี้เว้นแต่เป็นการปฏิบัติ ตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  
  ข้อ  ๑๖  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัวหรือ          
ผู้ใกล้ชิดก้าวก่าย หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือของผู้ อ่ืน และต้องไม่ยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้อ านาจ
หน้าที่ของตนโดยมิชอบ 
 ข้อ  ๑๗  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ อาชีพหรือการงานอื่นใด
ของคู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
 ข้อ  ๑๘  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาความลับของทางราชการ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตาม
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
 ข้อ  ๑๙  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องยึดมั่นในกฎหมายและค านึงถึงระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งผู้
สมควรด ารงต าแหน่งต่างๆ 
  ข้อ  ๒๐  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นเมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้ว ต้องไม่น าข้อมูลข่าวสารอันเป็น
ความลับของทางราชการซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในต าแหน่งไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่องค์กรเอกชน ทั้งนี้ 
ภายในก าหนดระยะเวลาสองปี นับจากวันที่พ้นจากต าแหน่ง  
 ข้อ  ๒๑  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อ านาจในทางที่ผิด การฉ้อฉล 
หลอกลวง หรือกระท าการอื่นใดท่ีท าให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
 ข้อ  ๒๒  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่เรียกร้องของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจาก
บุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน และจะต้องดูแลให้คู่สมรส ญาติสนิท 
หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย 
  ข้อ  ๒๓  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อท าธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ 
ตามระเบียบ และข้ันตอนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  ข้อ  ๒๔  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นพึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างสม่ าเสมอเอาใจใส่ทุกข์สุข 
และรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 
 ข้อ  ๒๕  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการเพ่ือให้เกิดความ
เข้าใจผิด หรือเพ่ือผลประโยชน์ส าหรับตนเองและผู้อ่ืน 
 
 
 
 
 
 



 
 

- ๕ - 
 

 ข้อ  ๒๖  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆ เท่านั้น 
  ข้อ  ๒๗  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิ
ของชาติ 
 ข้อ  ๒๘ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย  หรือ
ผู้ที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เช่น ผู้ เปิดบ่อนการพนัน  หรือผู้ที่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด อันอาจ
กระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
  ข้อ  ๒๙  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณีเมื่อปฏิบัติหน้าที่
บกพร่องหรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดร้ายแรง 
   
 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
  ข้อ ๓๐ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  มีหน้าที่ก ากับดูแลการให้มีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
   ๑) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการการเมืองท้องถิ่นที่เป็นแบบอย่างที่
ดีและติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
  ๒) ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองข้าราชการการเมืองท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  
  ๓) การด าเนินการต่อข้าราชการการเมืองท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของผู้นั้นจะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 
   ๔) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้ 
  ข้อ ๓๑ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ขึ้น เพ่ือควบคุม ก ากับให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้  ประกอบด้วย 



 
 
 
 
 
 
 

- ๖ - 
 

      ๑)  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็น ประธานคณะกรรมการจริยธรรม 
                     ๒)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน  ๒  คน เป็น คณะกรรมการ 

๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  จ านวน  ๖  คน ที่ผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นผู้เลือก เป็น คณะกรรมการ 

๔) หัวหน้าส านักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็น เลขานุการคณะกรรมการ  ทั้งนี ้
หัวหน้าส านักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน หากเคยถูก
ลงโทษทางวินัยมาก่อนให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการจากต าแหน่งในฝ่าย
บริหาร  
  ข้อ ๓๒ คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  ๑) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาจ
มี  ผู้ร้องขอหรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้ 
    ๓) ขอความร่วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ 
หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทน หรือบุคคลในสังกัดมา
ชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
    ๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
    ๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้    
  ๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือ
มีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๗) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมายการ
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ส่วนที่ ๒ 



ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

  ข้อ ๓๓ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ โดยจะต้องไต่
สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ และให้มีค าวินิจฉัยโดยเร็ว และให้
คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีค าสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม 
 
 
 
 
 
 

- ๗ - 
 

                กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม ให้คณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ และให้เลือกกันเองเป็น
ประธานคณะกรรมการ โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ 
และให้มี        ค าวินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยให้ผู้ก ากับดูแลตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ มีค าสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  
 ข้อ ๓๔ หากการด าเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนตามข้อ ๓๓ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่า
ฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่งลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๓๗  
  ข้อ ๓๕ การด าเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามส่วนที่ ๒ นี้ 
ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการด าเนินการทาง
วินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
  ข้อ ๓๖  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่ 
   ๑) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของค าวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
  ๒) กรณีผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๓๗ เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้สามารถร้องเรียนต่อ
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับทราบค าสั่งการลงโทษ 
 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 



  ข้อ ๓๗ การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณี เพ่ือให้มีการแก้ไขหรือ
ด าเนิน 
การที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือน าไปประกอบการพิจารณาในการเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง หรือการ
สั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี  
         ข้อ ๓๘ การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณา
จากพฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญ และระดับต าแหน่ง ตลอดจนหน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี  ผลร้ายอันเกิด
จากการฝ่าฝืนและเหตุอื่นอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 
  ข้อ ๓๙ ให้คณะกรรมการจริยธรรม  ด าเนินการตามข้อ ๓๕ และส่งผลค าวินิจฉัย ให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  ๆ แล้วแต่
กรณีมีค าสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม   และเมื่อมีค าสั่ง
ลงโทษแล้วให้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล หรือผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น    นั้น ๆ  แล้วแต่กรณี แจ้งคณะกรรมการจริยธรรม เพ่ือรายงานให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ทราบต่อไป 
 
 
 
 
 

- ๘ - 
 

 ข้อ ๔๐ กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
  ข้อ ๔๑ ให้คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม โดย
จัด 
ให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุก ๆ ๑  ปี หรือให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวล
จริยธรรมให้มีความเหมาะสมตามค าแนะน าของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป 
 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   ๑   มกราคม   ๒๕๕๗   เป็นต้นไป 
 

       ประกาศ  ณ   วันที่   ๒๖   เดือน   ธันวาคม  พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
 
 

(นางอรพินท์   คิดดี) 



 ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

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



 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา   ๒๗๙  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
  ๑.  เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  ๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  ๔.  ท าให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อ านาจ    ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อ
ประชาชน และต่อสังคมตามล าดับ 
  ๕.  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทาง 
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 

หมวด  ๑ 
บททั่วไป 

 

ข้อ  ๑  ในประมวลจริยธรรมนี้ 
“ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเทน
มีย ์
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษาตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้าง 
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 
 
 

- ๒ - 
 

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
ข้อ  ๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย ์ รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 



 
หมวด  ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 
 

ส่วนที่ ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ส าหรับข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย ์
 

ข้อ  ๓ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลัก     ธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก  ๑๐  ประการ  ดังนี้ 

๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๓) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์  ทับซ้อน 
๕) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
๑๐) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่า

อยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 

ส่วนที่  ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ข้อ  ๔ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

 
 
 
 
 
 



 
 
 

- ๓ - 
 

ข้อ  ๕ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

 

ข้อ  ๖ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี 
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 

ข้อ ๗ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความ
เสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 

 

ข้อ ๘ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ
ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

 

ข้อ ๙ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

 

ข้อ ๑๐ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย           
มีอัธยาศัย 

 

ข้อ ๑๑ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่        
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ / พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาต      
จากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 

 

ข้อ ๑๒ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 

 

ข้อ ๑๓ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์  ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับ
ของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรม จรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

 



ข้อ ๑๔ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือน
ร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

 
 
 
 
 

 
- ๔ - 

 
หมวด  ๓ 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ส่วนที่  ๑ 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ข้อ ๑๕ ให้ส านักงานปลัดมีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึง

และเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  ๑) ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตาม
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 

๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลให้นายกองค์การ 
บริหารส่วนต าบลเทนมีย์ หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการตาม       
ทีน่ายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ หรือ คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็ได้ 

๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา 
มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามสมควรอาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่าน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ หรือ คณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 

๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้ง 
หรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
หรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 



๕) ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๖) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรม

หรือ 
ปลัดมอบหมาย  ทั้งนี้  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด 

๗) อ่ืน ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
ข้อ ๑๖  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมียแ์ต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพ่ือควบคุม 

ก ากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย 
 
 
 
 
 
 
 

- ๕ - 
 

๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน 
๓) กรรมการ  ซึ่งเป็นข้าราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมียท์ี่ได้รับเลือกตั้งจาก 

ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเทนมียน์ั้น  จ านวนสองคน 
๕) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อและคัดเลือก 

ให้เหลือสองคน 
ให้หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.  เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแต่งตั้ง 

ผู้ช่วยเลขานุการ คณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทาง
วินัยมาก่อน 

ข้อ  ๑๗  คณะกรรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
  ๑) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณี 
ที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์  การลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้  จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 

๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าที่ 
ขอให้ 



กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง        
ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่ง 
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 

๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือ 
มีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชา 
ใช้อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

๘) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมายการ 
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 
 
 
 
 
 
 

- ๖ - 
 

ส่วนที่  ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

ข้อ ๑๘ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 

ข้อ ๑๙ การด าเนินการตามข้อ ๑๘  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวน
ไม่น้อยกว่าสามคน  เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ข้อ ๒๐ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ 
ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและระดับต าแหน่ง 
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต  สภาพแวดล้อมแห่งกรณี 
ผลร้ายอันเกิดจาการฝ่าฝืน และเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 



ข้อ ๒๑ หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ ๑๙  แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๘ สั่งยุติเรื่องแต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ   ๑๘  สั่ง
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๔  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย 

ข้อ ๒๒ การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ  ๑๘  ข้อ  ๑๙  และข้อ 
๒๑  ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๓ การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ ๒๑  ให้ด าเนินการตามนั้นเว้นแต่จะปรากฏ
ข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
 

หมวด   ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 

ข้อ ๒๔ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือน  
หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๗ - 
 

ข้อ ๒๕ เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ  ๒๑ แล้ว ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลเทนมียด์ าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

ข้อ ๒๖ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๔  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๗ (๒) 



สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้
ทราบการลงโทษ 

ข้อ ๒๗ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๒๘ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี)  และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป 

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



 
 

 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
ที ่ ๖๔๖/๒๕๕๖ 

เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
----------------------------- 

 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐ มาตรา  ๒๗๙  บัญญัติให้มี
ประมวล 

จริยธรรมเพื่อก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แต่ละประเภท  โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ทั้งนี้การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็น
การกระท าผิดทางวินัย เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   
๒๕๕๐   มาตรา ๒๗๙  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย ์ ดังนี้ 
  ๑. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย ์        ประธานกรรมการ 
  ๒. ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ 
  ๓. นักวิชาการศึกษา      กรรมการ  
  ๔. นางจารุณี     มณีรัตน์   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  ๕. นายอ านาจ นวนิล   ผู้ทรงคุณวุฒิ  กรรมการ 
  ๖. หัวหน้าส านักงานปลัด อบต.     กรรมการและ
เลขานุการ 
  ๗. บุคลากร             กรรมการและผช.
เลขานุการ 
มีหน้าที่    
  ๑)  ควบคุม  ก ากับ  ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้   ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณี
ที่มี 

ข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์  การลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 



๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอ านาจหน้าที่ 
ขอให้ 

กระทรวง  กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท  ชี้แจงข้อเท็จจริง   
ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องที่
สอบสวน 

/๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา.... 
 
 

- ๒ - 
  ๔)  เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค า  หรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
  ๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลันถ้า
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 
  ๖)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือ
มีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๗)  คุ้มครองข้าราชการซึ่ งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้
ผู้บังคับบัญชา 

ใช้อ านาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
  ๘)  ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน มอบหมาย 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   ๑   มกราคม   ๒๕๕๗  เป็นต้นไป 
 
            สั่ง   ณ   วันที่   ๒๖   เดือน ธันวาคม   พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 
 

(นายชาลี   ดอกแก้ว) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์  อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
พุทธศักราช  ๒๕๕๗ 

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

ตามทีอ่งค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์  ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ 
ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ ลงวันที่  ๑๑  กันยายน  ๒๕๔๖         
ตามนัยมาตรา  ๗๗  แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๔๐ ไปแล้ว  นั้น 
 

  เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้
มีประมวลจริยธรรมเพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที ่
ของรัฐแต่ละประเภทโดยให้มีกลไกและระบบในการบังคบใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ทั้งนี้การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือ
ว่า  เป็นการกระท าผิดทางวินัย  เพ่ือให้เป็นไปตามตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 



พุทธศักราช  ๒๕๕๐ มาตรา  ๒๗๙   องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมที่อ้างถึง และให้จัดท าเป็นประมวลจริยธรรมของราชการ องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์
แทน เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัดตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้ 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่   ๑   มกราคม    ๒๕๕๗   เป็นต้นไป 
 

     ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๖  ธนัวาคม   พ.ศ.  ๒๕๕๖ 
 
 
 

(นายชาลี   ดอกแก้ว) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 

 
 
 
 
 
 
 

                    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์  
ที ่ สร  ๗๓๓.๐๑/                    วันที่     ๖    มกราคม  ๒๕๕๗ 
เรื่อง  แจ้งการจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
เรียน   ผู้อ านวยการกอง / หัวหน้าส่วน / พนักงานส่วนต าบลเทนมีย์ทุกท่าน 
 

  ตามหนังสือส านักงานท้องถิ่นอ าเภอเมืองสุรินทร์ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๘๓.๖/ว ๕๓๘  ลงวันที่   
๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๑  ได้สั่งการเกี่ยวกับการจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ โดยให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นด าเนินการจัดกิจกรรมการประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม 
แก่ข้าราชการ / พนักงานจ้างทุกคน องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ ได้ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรม  



ตามค าสั่งที่ ๖๔๖/๒๕๕๖  ลงวันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๖ พร้อมทั้งได้ก าหนดวางแนวทางการจัดท าข้อปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมดังกล่าว 
 

  เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  องค์การ
บริหาร 
ส่วนต าบลเทนมีย์ จึงแจ้งให้พนักงานส่วนต าบลเทนมีย์ทุกท่านทราบ พร้อมทั้งน าไปเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน  
เพ่ือรอรับการตรวจประเมินต่อไป  
 

  จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 
 
 
 

(นายชาลี   ดอกแก้ว) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์  
ที ่ สร  ๗๓๓.๐๑/                    วันที่      ๑    เมษายน   ๒๕๕๘ 
เรื่อง  สรุปผลการติดตามการประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
 

  เรื่องเดิม 



ตามหนังสือส านักงานท้องถิ่นอ าเภอเมืองสุรินทร์ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๘๓.๖/ว ๕๓๘  ลงวันที่   
๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๑  ได้สั่งการเกี่ยวกับการจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ โดยให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นด าเนินการจัดกิจกรรมการประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม 
แก่ข้าราชการ / พนักงานจ้างทุกคน องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ได้ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม  
ตามค าสั่งที่  ๖๔๖/๒๕๕๖ ลงวันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๖ พร้อมทั้งได้ก าหนดวางแนวทางการจัดท าข้อปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมดังกล่าวและได้แจ้งเวียนให้พนักงานส่วนต าบลเทนมีย์ทราบทุกคนแล้ว นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  คณะกรรมการจริยธรรม ได้ท าการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตนของพนักงานส่วน
ต าบลเทนมีย์ทุกคนแล้วในระยะเวลา ๓  เดือนที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า ไม่มีบุคคลใดถูกกล่าวหา หรือถูกร้องเรียน     
ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งถือได้ว่าการจัดท าประมวลจริยธรรมในครั้งนี้มีผลท าให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบล  
เทนมีย์ประพฤติและปฎิบัติตนให้สอดคล้องกับแนวทางจริยธรรมที่ได้ก าหนดไว้ 
  ข้อเสนอแนะ 
  เพ่ือให้การด าเนินการตามแนวทางจริยธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรให้คณะกรมการ
จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในการสอดส่อง ดูแล พนักงานส่วนต าบลเทนมีย์ทุกคนให้ประพฤติตนให้สอดคล้อง
กับแนวทางจริยธรรม 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 

(นางสุภารัตน์  แสนเมืองแก้ว) 
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๒ - 
 
 
 
 

ความเห็นของหัวหน้าส านักงานปลัด อบต. 



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

...... 
 
 

(นางสาวรุจาภา  มากสมจิตร) 
หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. 

 
 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
.............................................................................................................................................................................. .... 
 
 
 

(นางธัญวดี  สุวรรณสม) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 

 
 

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
................................................................................................................................................... ........................... 
 
 
 

(นายชาลี  ดอกแก้ว) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 



                   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์  
ที ่ สร  ๗๓๓.๐๑/                    วันที่      ๒    กรกฎาคม    ๒๕๕๘ 
เรื่อง  สรุปผลการติดตามการประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
 

  เรื่องเดิม 
ตามหนังสือส านักงานท้องถิ่นอ าเภอเมืองสุรินทร์ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๘๓.๖/ว ๕๓๘  ลงวันที่   

๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๑  ได้สั่งการเกี่ยวกับการจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ โดยให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นด าเนินการจัดกิจกรรมการประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม 
แก่ข้าราชการ / พนักงานจ้างทุกคน องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ได้ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม  
ตามค าสั่งที่  ๖๔๖/๒๕๕๖ ลงวันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๖ พร้อมทั้งได้ก าหนดวางแนวทางการจัดท าข้อปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมดังกล่าวและได้แจ้งเวียนให้พนักงานส่วนต าบลเทนมีย์ทราบทุกคนแล้ว นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  คณะกรรมการจริยธรรม ได้ท าการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตนของพนักงานส่วน
ต าบลเทนมีย์ทุกคนแล้วในระยะเวลา ๓  เดือนที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า ไม่มีบุคคลใดถูกกล่าวหา หรือถูกร้องเรียน     
ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งถือได้ว่าการจัดท าประมวลจริยธรรมในครั้งนี้มีผลท าให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบล  
เทนมีย์ประพฤติและปฎิบัติตนให้สอดคล้องกับแนวทางจริยธรรมที่ได้ก าหนดไว้ 
  ข้อเสนอแนะ 
  เพ่ือให้การด าเนินการตามแนวทางจริยธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรให้คณะกรมการ
จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในการสอดส่อง ดูแล พนักงานส่วนต าบลเทนมีย์ทุกคนให้ประพฤติตนให้สอดคล้อง
กับแนวทางจริยธรรม 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 

(นางสุภารัตน์  แสนเมืองแก้ว) 
บุคลากร 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๒ - 
 
 
 

ความเห็นของหัวหน้าส านักงานปลัด อบต. 
............................................................................................................................. ..................................................... 
 
 

(นางสาวรุจาภา  มากสมจิตร) 
หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. 

 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
............................................................................................................................. ..................................................... 
 
 
 

(นางธัญวดี  สุวรรณสม) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 

 
 

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
 

(นายชาลี  ดอกแก้ว) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์  
ที ่ สร  ๗๓๓.๐๑/                    วันที่      ๑   กันยายน    ๒๕๕๘ 
เรื่อง  สรุปผลการติดตามการประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
 

  เรื่องเดิม 
ตามหนังสือส านักงานท้องถิ่นอ าเภอเมืองสุรินทร์ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๘๓.๖/ว ๕๓๘  ลงวันที่   

๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๑  ได้สั่งการเกี่ยวกับการจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ โดยให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นด าเนินการจัดกิจกรรมการประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม 
แก่ข้าราชการ / พนักงานจ้างทุกคน องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ได้ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม  
ตามค าสั่งที่  ๔๖๔/๒๕๕๖ ลงวันที่  ๒๖  ธันวาคม ๒๕๕๖ พร้อมทั้งได้ก าหนดวางแนวทางการจัดท าข้อปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมดังกล่าวและได้แจ้งเวียนให้พนักงานส่วนต าบลเทนมีย์ทราบทุกคนแล้ว นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  คณะกรรมการจริยธรรม ได้ท าการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตนของพนักงานส่วน
ต าบลเทนมีย์ทุกคนแล้วในระยะเวลา ๓  เดือนที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า ไม่มีบุคคลใดถูกกล่าวหา หรือถูกร้องเรียน     
ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งถือได้ว่าการจัดท าประมวลจริยธรรมในครั้งนี้มีผลท าให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบล  
เทนมีย์ประพฤติและปฎิบัติตนให้สอดคล้องกับแนวทางจริยธรรมที่ได้ก าหนดไว้ 
  ข้อเสนอแนะ 



  เพ่ือให้การด าเนินการตามแนวทางจริยธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรให้คณะกรมการ
จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในการสอดส่อง ดูแล พนักงานส่วนต าบลเทนมีย์ทุกคนให้ประพฤติตนให้สอดคล้อง
กับแนวทางจริยธรรม 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 

(นางสุภารัตน์  แสนเมืองแก้ว) 
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

- ๒ - 
 
 
 
 

ความเห็นของหัวหน้าส านักงานปลัด อบต. 
......................................................................................................................................................... ......................... 
 
 
 

(นางสาวรุจาภา  มากสมจิตร) 
หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. 

 

 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
.................................................................................................................................. ................................................ 
 
 
 

(นางธัญวดี  สุวรรณสม) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 



 
 

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
............................................................................................................................. ................................................. 
 
 
 

(นายชาลี  ดอกแก้ว) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 

 
 
 
 
 
 
 
 

                   บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ    ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์  
ที ่ สร  ๗๓๓.๐๑/                    วันที่      ๕    มกราคม    ๒๕๕๙ 
เรื่อง  สรุปผลการติดตามการประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน   นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
 

  เรื่องเดิม 
ตามหนังสือส านักงานท้องถิ่นอ าเภอเมืองสุรินทร์ ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๘๓.๖/ว ๕๓๘  ลงวันที่   

๑๖  ธันวาคม  ๒๕๕๑  ได้สั่งการเกี่ยวกับการจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ โดยให้องค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่นด าเนินการจัดกิจกรรมการประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เพื่อเป็นการสร้างมาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม 
แก่ข้าราชการ / พนักงานจ้างทุกคน องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ได้ออกค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม  



ตามค าสั่งที่  ๖๔๖/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๖ พร้อมทั้งได้ก าหนดวางแนวทางการจัดท าข้อปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมดังกล่าวและได้แจ้งเวียนให้พนักงานส่วนต าบลเทนมีย์ทราบทุกคนแล้ว นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  คณะกรรมการจริยธรรม ได้ท าการตรวจติดตามและประเมินผลการปฏิบัติตนของพนักงานส่วน
ต าบลเทนมีย์ทุกคนแล้วในระยะเวลา ๓  เดือนที่ผ่านมา ผลปรากฏว่า ไม่มีบุคคลใดถูกกล่าวหา หรือถูกร้องเรียน     
ในเรื่องต่าง ๆ ซึ่งถือได้ว่าการจัดท าประมวลจริยธรรมในครั้งนี้มีผลท าให้บุคลากรภายในองค์การบริหารส่วนต าบล  
เทนมีย์ประพฤติและปฎิบัติตนให้สอดคล้องกับแนวทางจริยธรรมที่ได้ก าหนดไว้ 
  ข้อเสนอแนะ 
  เพ่ือให้การด าเนินการตามแนวทางจริยธรรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรให้คณะกรมการ
จริยธรรม ปฏิบัติหน้าที่ต่อไปในการสอดส่อง ดูแล พนักงานส่วนต าบลเทนมีย์ทุกคนให้ประพฤติตนให้สอดคล้อง
กับแนวทางจริยธรรม 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ 
 
 
 

(นางสุภารัตน์  แสนเมืองแก้ว) 
บุคลากร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- ๒ - 
 
 
 
 

ความเห็นของหัวหน้าส านักงาน ปลัดอบต. 
............................................................................................................................. ..................................................... 
 
 
 

(นางสาวรุจาภา  มากสมจิตร) 
หัวหน้าส านักงานปลัด อบต. 

 



 
ความเห็นของปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
................................................................................................................ .................................................................. 
 
 
 

(นางธัญวดี  สุวรรณสม) 
ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 

 
 

ความเห็นของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
..................................................................................... .........................................................................................  
 
 
 

(นายชาลี  ดอกแก้ว) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 

 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 



อ าเภอเมืองสุรินทร์    จังหวัดสุรินทร์ 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

จัดท าโดย 
งานบริหารงานบุคคล   ส านักงานปลดั อบต.  

องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์  อ าเภอเมืองสรุินทร์  จังหวัดสุรินทร์ 
โทร. ๐๔๔-๑๔๑๐๔๑, ๐๔๔-๑๔๑๐๒๘ 

  
 
 



  

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 

เรื่อง   มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
--------------------------------------- 

 

  อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือเป็น
หลักการและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน ได้แก่ 
  ๑. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ 
  ๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
  ๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 
  ๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
  ๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
  องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ ขอประกาศให้มาตรฐานทั้ง ๕ ประการดังกล่าวข้างต้นเป็น 
“มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์” และ
ขอก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมส าหรับข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเทนมีย์ เพ่ือยึดถือเป็นแนวทางส าหรับประพฤติตนและเป็นหลักการในการปฏิบัติงานเพ่ิมเติม ดังนี้ 

๑. พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความเอ้ือเฟ้ือ สามัคคี ท างานเป็นหมู่คณะ 
  ๒. จักต้องให้เกียรติ รับฟังความคิดเห็นและเคารพสิทธิของผู้ร่วมงาน 

๓. จักต้องรับฟังความคิดเห็นของประชาชนและให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการตามสิทธิที่ 
ประชาชนจะได้รับ 
   ประกาศ  ณ  วันที่   ๒๖  เดือน ธันวาคม   พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
 
 

(นายชาลี   ดอกแก้ว) 



นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
 
 
 

        
 
 
 
 

ที ่สร ๗๓๓.๐๑/           ที่ท าการองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 
            อ าเภอเมืองสุรินทร์  จังหวัดสุรินทร์ ๓๒๐๐๐ 

               ๒๐    มกราคม   ๒๕๕๗ 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ 

เรียน  ก านัน / ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่ในเขตต าบลเทนมีย์ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย  ส าเนาประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์  ลงวันที่  ๒๖  ธันวาคม  ๒๕๕๖  จ านวน  ๑  ชุด 

ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ ได้จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเทนมีย์ เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่กับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  

ดังนั้น  เพ่ือให้การด าเนินงานดังกล่าวเกิดความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเทนมีย์  จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านประชาสัมพันธ์การจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ให้ประชาชนได้รับทราบโดยทั่วกัน  หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคงได้รับความอนุเคราะห์
จากท่านด้วยดีเช่นเคย  ขอขอบคุณมา ณ  โอกาสนี้  

จึงเรียนมาเพ่ือทราบและด าเนินการต่อไป 

ขอแสดงความนับถือ 
 
 
 

(นายชาลี   ดอกแก้ว) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเทนมีย์ 

 
 
ส านักงานปลัด อบต. 
โทร.  ๐ ๔๔๑๔ ๑๐๔๑ 



โทรสาร  ๐ ๔๔๑๔ ๑๐๒๘ 
 

 
 


