
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง   อําเภอเบตง จังหวัดยะลา  
พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

 ๑.  เป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการ ท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ท่ีชัดเจนและเป็นสากล 
 ๒.  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคล และเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง เพ่ือให้ การดําเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓.  ทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 ๔.  ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และ
ต่อสังคม ตามลําดับ 
 ๕.  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 ท้ังนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมสําหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 

 ข้อ ๑     ในประมวลจริยธรรมนี้ 
  “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลอัยเยอร์เวง 
  “ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ข้าราชการส่วนท้องถ่ินสามัญ ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถ่ิน รวมถึงพนักงาน
จ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําองค์การบริหารส่วน
ตําบลอัยเยอร์เวง 

ข้อ ๒     ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวงรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 

 



-๒- 
หมวด ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 
 

ส่วนท่ี ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

สําหรับข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง 
 

ข้อ ๓     ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวงทุกคน มีหน้าท่ีดําเนินการ ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดม่ันในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้ 

(๑) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย์ และรับผิดชอบ 
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ 

ทับซ้อน 
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
(๑๐)การสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในท้องถ่ินประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดี ร่วมกันพัฒนา 

ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 

ส่วนท่ี ๒ 
จรรยาวิชาชีพองค์กร 

 

ข้อ ๔     ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวงต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

ข้อ ๕     ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวงต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

ข้อ ๖     ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวงต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการพลเมืองดี 
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ข้อ ๗     ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวงต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความ
เสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตําแหน่งหน้าท่ี 

ข้อ ๘     ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวงต้องปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มกําลัง
ความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

ข้อ ๙     ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวงต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน  



-๓- 
 

ข้อ ๑๐     ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวงต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุภาพ 
เรียบร้อย มีอัธยาศัย 

ข้อ ๑๑     ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวงต้องรักษาความลับท่ีได้จากการปฏิบัติ
หน้าท่ี การเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทําได้ต่อเม่ือม่ีอํานาจหน้าท่ีและได้รับ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนดเท่านั้น 

ข้อ ๑๒     ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวงต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ 

ข้อ ๑๓     ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวงต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งไป
แสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจน
ไม่รับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆ อันอาจ
เกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

ข้อ ๑๔     ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวงต้องประพฤติตนให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือน
ร่วมงาน และไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

 
หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ส่วนท่ี ๑ 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ข้อ ๑๕  ให้ สํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวงมีหน้าท่ีควบคุมกํากับการให้มีการปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างท่ัวถึงและเคร่งครัด โดยมีอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 
  (๑)  ดําเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีและติดตาม
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสมํ่าเสมอ 
  (๒)  สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ท้ังนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดําเนินการตามท่ี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็ได้ 
  (๓)  ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา 
มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีท่ีเห็นว่านายกองค์องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์
เวง หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่าน
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวงหรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 
  (๔)  คุ้มครองข้าราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้ง
หรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม การดําเนินการต่อข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งต้ัง โยกย้าย เลื่อนข้ันเงินเดือน ต้ังกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย 
หรือกระทบต่อสิทธิหน้าท่ีของข้าราชการผู้นั้น จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมแล้ว  



  -๔- 
 
                     (๕)  ทําหนา้ท่ีฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  (๖)  ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรม
หรือปลัดมอบหมาย ท้ังนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดํารงตําแหน่งในสํานักปลัด 

ข้อ ๑๖  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวงแต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน เพ่ือควบคุม 
กํากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

 คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดหรือรองปลัดท่ีได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการจากข้าราชการซ่ึงดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน 
(๓) กรรมการ ซ่ึงเป็นข้าราชการท่ีไม่ได้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การบริหาร 

ส่วนตําบลอัยเยอร์เวงท่ีได้รับเลือกต้ังจากข้าราชการพนักงานจ้าง และลูกจ้างของบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง
นั้น จํานวนสองคน 
  (๔)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อและคัดเลือก
ให้เหลือสองคน 
  ให้ หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวงเป็นเลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรม และอาจแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม 
  กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 

 
ข้อ ๑๗  คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้ 

(๑) ควบคุม กํากับ ส่งเสริมและให้คําแนะนําในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ ในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ใน 
กรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์ การลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 
  (๓)  ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหน้าท่ี 
ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจง
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคําเก่ียวกับเรื่อง
ท่ีสอบสวน 
  (๔)  เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคําหรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
  (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เม่ือได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคําวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน 
ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องให้คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นท่ีสุด 
  (๖)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสําคัญหรือ
มีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
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                     (๗)  คุ้มครองข้าราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการนั้น 
  (๘)  ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย 
การประชุมคณะกรรมจริยธรรมให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 

 
ส่วนท่ี ๑ 

กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
ข้อ ๑๘  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าท่ีประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวงเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 
ข้อ ๑๙  การดําเนินการตามข้อ ๑๘ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการจํานวนไม่

น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
ข้อ ๒๐  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้

พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจความสําคัญและระดับตําแหน่ง 
ตลอดจนหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี 
ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๒๑  หากการดําเนินการสอบสวนตามข้อ ๑๙ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามข้อ ๑๘ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามข้อ ๑๘ สั่งลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๔ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดําเนินการทางวินัย 

 
ข้อ ๒๒  การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๑ 

ให้นําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดําเนินการทาง
วินัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๓  การสั่งการของผู้รับผิดชอบดําเนินการตามข้อ ๒๑ ให้ดําเนินการตามนั้น เว้นแต่จะปรากฏ
ข้อเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

 
หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ส่วนท่ี ๑ 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ข้อ ๒๔  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา ให้ดําเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือดําเนินการท่ีถูกต้อง หรือตักเตือน หรือ
นําไปประกอบการพิจารณาการแต่งต้ัง การเข้าสู่ตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือการ
พิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๕  เม่ือมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๑ แล้ว ให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวงดําเนินการให้เป็นไปตามคําสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
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ข้อ ๒๖  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๗ (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
ข้อ ๒๗  เม่ือผลการพิจารณาเป็นท่ีสุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 

บทเฉพาะกาล 
ข้อ ๒๘  จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดําเนินการปรับปรุง

แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัด คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน 
และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘- 
 
องค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม 
                    
                      คณะกรรมการจริยธรรมประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดต้ังข้ึนเพ่ือควบคุม และกํากับ
ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ และเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่ง มีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการจริยธรรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน คณะทํางานจัดทําร่างประมวลจริยธรรมองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินจึงได้กําหนดองค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม และอํานาจหน้าท่ีของคณะกรรมการข้ึนรายละเอียด
ปรากฏอยู่ในหมวด ๓ ส่วนท่ี ๑ และ ๑๗ 
 
แผนผังคณะกรรมการจริยธรรม 
 

  ประธารกรรมการ 
ปลัด อบต.(๑ คน) 

 
 
 
   
 

กรรมการ  กรรมการ  กรรมการ 
ข้าราชการซ้ึง
ดํารงตําแหน่ง

สายงาน
ผู้บริหาร 
( ๒ คน ) 

ข้าราชการซ้ึง
ไม่ได้ดํารง

ตําแหน่งสายงาน
ผู้บริหาร 
( ๒ คน ) 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายใน            

( ๒ คน ) 
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แผนภาพข้ันตอนการจัดทําประมวลจริยธรรม    
     
 
 
             แต่งต้ังคณะทํางานฯ                                                       คณะทํางานมีหน้าท่ี 
                                                                                     ๑ . จัดทําประมวลจริยธรรม 
                                                                                     (และมาตรการท่ีจะนําไปสู่การปฏิบัติ)           
                                                                                     ๒ . รับฟังความคิดเห็น/ระดม 
                                                                                     สมองจาก ข้าราชการ และลูกจ้าง 
                                                                                     ประชาชน ตลอดจนผู้เก่ียวข้อง 
                   คณะทํางานฯ                                                   ๓ . เสนอประมวลฯต่อผู้บริหาร 
            จัดทําประมวลจริยธรรม                                              ๔ . ผลักดันประมวลฯสู่ความสําเร็จ 
 
 
 
 
                         เสนอ 
                 ผู้บริหารพิจารณา 
 
                                                                                     คณะกรรมการข้าราชการ 
                                                                                      ส่วนท้องถ่ิน ช่วยเหลือ 
                                                                                      ให้คําปรึกษา แนะนํา 
     
     
         เห็นชอบ            เห็นเป็นอย่างอ่ืน 
  
 
 
 
      ลงนามปราศ/           คณะทํางานฯนํา 
    แจ้งทุกคนทราบ          มาแก้ไขปรับปรุง 
       ติดประกาศ                                                  
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                   มาตรา ๒๗๙ มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมท่ีกําหนดข้ึน 

                    มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีกลไกและระบบในการดําเนินงาน เพ่ือให้การ
บังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความร้ายแรง แห่งการกระทํา 

                   การฝ่าฝืนหรอืไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการ กระทําผิด
ทางวินัย ในกรณีท่ีผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน รายงานต่อรัฐสภา 
คณะรัฐมนตรี หรือสภาท้องถ่ินท่ีเก่ียวข้อง แล้วแต่กรณี และหากเป็นการกระทําผิด ร้ายแรงให้ส่งเรื่องให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาดําเนินการ โดยให้ถือเป็นเหตุท่ีจะถูกถอดถอน
จากตําแหน่งตามมาตรา ๒๗๐ 

                   การพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งต้ังบุคคลใด เข้าสู่ตําแหน่งท่ีมีส่วนเก่ียวข้อง ในการใช้
อํานาจรัฐ รวมท้ังการโยกย้าย การเลื่อนตําแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคลนั้น จะต้องเป็นไป
ตามระบบคุณธรรมและคํานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย 

                 มาตรา ๒๘๐   เพ่ือประโยชน์ในการดําเนินการตามหมวดนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีอํานาจ
หน้าท่ีเสนอแนะหรือให้คําแนะนําในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง และ
ส่งเสริมให้ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐ มีจิตสํานึก ในด้านจริยธรรม รวมท้ังมี
หน้าท่ีรายงานการกระทําท่ีมีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเพ่ือให้ผู้ท่ีรับผิดชอบ ในการบังคับการให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมดําเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรม ตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม 

                  ในกรณีท่ีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีลักษณะร้ายแรงหรือมีเหตุ อันควร
เชื่อได้ว่าการดําเนินการของผู้รับผิดชอบจะไม่เป็นไปด้วยความเป็นธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดิน จะไต่สวนและ
เปิดเผยผลการไต่สวนต่อสาธารณะก็ได้ 

                   มาตรา ๓๐๔  ให้ดําเนินการจัดทําประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙  ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่ง
ปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
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ค่านิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรม 
สําหรับผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
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๑. การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย์ และรับผิดชอบ  
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕. การให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยดี และไม่เลือกปฏิบัติ 
๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๘. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
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ปัจจัยท่ีควรคํานึงถึงและนํามาประกอบการพิจารณาจัดทําประมวลจริยธรรมของข้าราชการ   
 
๑. พระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน  ตั้งแต่ปี  พ.ศ.๒๕๒๔ – ๒๕๔๒  คือ 
         (๑) คุณธรรม  ได้แก่  สุจริต เท่ียงตรง  เสียสละ  อดทน  ฝึกตน  มีระเบียบ 
         (๒) หลักการทํางาน  ได้แก่  เพียบพร้อมความรู้กุศโลบาย  ขยายสัมพันธ์ประสาน 
         (๓) คุณค่า  ได้แก่  รับผิดชอบ  ทําหน้าท่ีเพ่ือหน้าท่ีให้สําเร็จทันการณ์  ปฏิบัติงานยึดม่ันในผลประโยชน์
ของแผ่นดินและความถูกต้อง  เป็นธรรม  
 
๒. ทศพิธราชธรรม  คือ  การให้รักษาความประพฤติให้สงบเรียบร้อย  เสียสละ  ซ่ือตรง  อ่อนโยน  ความเพียร  
ไม่โกรธ  ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน  อดทน  การปฏิบัติไม่ให้ผิดจากท่ีถูกท่ีควร 
 
๓. ปรัชญาในการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๔๐  ได้แก่ 
         (๑) การใช้อํานาจรัฐต้องคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพ 
         (๒) บุคคลเสมอกันในกฎหมาย 
         (๓) การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลจะกระทํามิได้ 
         (๔) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
         (๕) บุคคลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลของหน่วยราชการ 
         (๖) บุคคลมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าท่ี 
         (๗) ทํางานตามกฎหมายเพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนร่วม 
         (๘) ส่งเสริม / สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกําหนดนโยบาย การตัดสินใจ การเมือง 
รวมท้ังการตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐ 
 
๔. วิสัยทัศน์ของแผนปฎิรูประบบบริหารภาครัฐ ได้แก่ 
         (๑) เป็นระบบท่ีสร้างประโยชน์ให้ประชาชนและประเทศชาติ 
         (๒) เป็นท่ีเชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
         (๓) เป็นระบบท่ีมีความรับผิดชอบและเป็นท่ีพ่ึงของประชาชน 
         (๔) เป็นระบบท่ีเข็มแข็ง ทนทานต่ออุปสรรค กล้าหาญต่อสู้ เพ่ือคุณธรรม มีเกียรติภูมและมีศักด์ิศรี 
         (๕) เป็นระบบท่ีทันสมัย ทันโลก ทันการณ์ 
         (๖) เป็นระบบท่ีมีวัฒนธรรมท่ีมุ่งความเป็นเลิศของงาน 
 
๕. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ. ๒๕๔๖  ได้แก่ 
         (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
         (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
         (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
         (๔) ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเป็น 
         (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
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         (๖) ประชาชนได้รับการอํานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
         (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสมํ่าเสมอ 
 
๖. ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าท่ีของรัฐหรือจรรยาข้าราชการตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ.๒๕๕๑ คือ ค่านิยมท่ีพึงประสงค์สําหรับการยึดถือปฏิบัติในการทํางานของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในปัจจุบัน ๕ 
ประการ ได้แก่ 
         (๑) กล้ายืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต้อง หมายถึง 
              - ยึดม่ันในความถูกต้อง ความชอบทํา 
              - เสียสละ 
              - ยึดหลักวิชาการและจรรยาวิชาชีพ  
              - ไม่โอนอ่อนต่ออิทธิพลใด 
         (๒) ซ่ือสัตย์และมีความรับผิดชอบ หมายถึง 
              - ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมา 
              - แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าท่ีการงาน 
              - มีความรับผิดชอบต่อหน้าท่ี ต่อประชาชน ต่อการปฏิบัติงาน ต่อองค์กร และต่อการพัฒนาปรับปรุง
ระบบราชการ 
          (๓) โปร่งใส ตรวจสอบได้ หมายถึง 
              - ปรับปรุงกลไกการทํางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส 
              - ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้ 
              - เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย 
           (๔) ไม่เลือกปฏิบัติ หมายถึง 
              - บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เน้นความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกต้อง 
              - ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ่มค่าเสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง 
              - เน้นการทํางานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย 
           (๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง  
              - ทํางานให้เร็วแล้วเสร็จตามกําหนด เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม 
              - ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ่มค่าเสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง 
              - เน้นการทํางานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย 
 
๗. หลักธรรมหรือคําสอนตามศาสนาหรือความเช่ือท่ีมุ่งให้ตนประพฤติตนให้เป็นคนดี 
 
๘. พฤติกรรมท่ีพึงประสงค์สําหรับการกระทําผิดและไม่ผิดกฎหมาย 
           พฤติกรรมการใช้อํานาจหน้าท่ีในทางมิชอบหรือผิดทํานองคลองธรรมตามทรรศนะของนักวิชาการ เช่น 
           ๑. การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐไม่ได้กระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามท่ีกฎหมายระบุไว้ (Nonfeasance) 
           ๒. การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระทําน้อยกว่าสิ่งท่ีกฎหมายระบุไว้หรือกระทําการท่ีก่อให้เกิดความบกพร่อง 
สูญเสีย หรือเสียหายแก่ทางราชการ (Malfeasance) 



         -๑๔- 
 
             ๓. การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระทําการในสิ่งท่ีทําเกินขอบเขตอํานาจหน้าท่ีท่ีกฎหมายระบุไว้ 
(Overfeasance) 
           ๔. การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระทําการตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย แต่ใช้วิธีการท่ีผิดกฎหมาย 
(Misfeasance) 
           ๕. การท่ีเจ้าหน้าท่ีของรัฐกระทําการท่ีอาจไม่ผิดต่อกฎหมาย แต่ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพ หรือเป็นท่ีรู้จัก
กันในอีกนัยหนึ่งว่า Conflict of interest / Gray area 
 
๙. ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๗  
            จรรยาบรรณต่อตนเอง 
           ข้อ ๑  ข้าราชการพลเรือนพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ 
            ข้อ ๒  ข้าราชการพลเรือนพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซ่ือสัตย์ และไม่แสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีท่ีวิชาชีพกําหนดไว้ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย 
            ข้อ ๓  ข้าราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติท่ีดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมท้ัง
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการทํางานเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
ยิ่งข้ึน 
             จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
             ข้อ ๔  ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความสุจริต  เสมอภาค และปราศจากอคติ 
             ข้อ ๕  ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว 
ขยันหม่ันเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงผลประโยชน์ของทางราชการ และประชาชนเป็นสําคัญ 
             ข้อ ๖  ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทาง
ราชการอย่างเต็มท่ี 
             ข้อ ๗  ข้าราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า โดย
ระมัดระวังมิให้เสียหาย หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
            
   จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 
             ข้อ  ๘   ข้าราชการพลเรือนพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน  การให้ความร่วมมือช่วยเหลือ
กลุ่มงานของตนท้ังในด้านการให้ความคิดเห็น  การช่วยทํางาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน   รวมท้ังการเสนอแนะ
ในสิ่งท่ีเห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 
             ข้อ  ๙   ข้าราชการพลเรือนซ่ึงเป็นผู้บังคับบัญชา   พึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท้ังในด้านการ
ปฏิบัติงาน  ขวัญ  กําลังใจ  สวัสดิการ  และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  ตลอดจนปกครองผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลท่ีถูกต้องตามทํานองคลองธรรม 
              ข้อ  ๑๐  ข้าราชการพลเรือนพึงช่วยเหลือเก้ือกูลกันในทางท่ีชอบ     รวมท้ังส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด
ความสามัคคี  ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
              ข้อ  ๑๑  ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้เก่ียวข้องด้วยความสุภาพ  มีน้ําใจและ
มนุษยสัมพันธ์อันดี 
              ข้อ  ๑๒  ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นจากการนําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 



-๑๕-  
 
                จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม        
             ข้อ  ๑๓  ข้าราชการพลเรือนพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มกําลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม
เอ้ือเฟ้ือ  มีน้ําใจ  และใช้กิริยาวาจาท่ีสุภาพอ่อนโยน   เม่ือเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้หรือไม่อยู่ในอํานาจ
หน้าท่ีของตนจะต้องปฏิบัติ  ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนําให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซ่ึงตนทราบว่ามี
อํานาจหน้าท่ีเก่ียวข้องกับเรื่องนั้น ๆ  ต่อไป 
              ข้อ  ๑๔  ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนให้เป็นท่ีเชื่อถือของบุคคลท่ัวไป 
              ข้อ  ๑๕  ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงมีมูลค่าเกินปกติวิสัยท่ี
วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ    หรือผู้ซ่ึงอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
นั้น  หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด ท่ีรับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้รายงาน
ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว  เพ่ือดําเนินการตามสมควรแก่กรณี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
คณะทํางานจัดทําร่างประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง 
 
๑. นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง                                หัวหน้าคณะทํางาน 
    (นายแวมะยูโซะ  ตุสาตู)                                                         
๒. รองนายกองค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง                            คณะทํางาน 
    (นายสะอารี  ยูโซ๊ะ)                                                              
๓. ปลัดนายกองค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง                           คณะทํางาน 
    (นายอารี  หนูชูสุข)                                                                 
๔. หัวหน้าส่วนโยธา                                                               คณะทํางาน 
    (นายสุนทร  จารุธนกุล)                                                         
๕. หัวหน้าส่วนการคลัง                                                           คณะทํางาน 
    (นางสาวนูรีซัน  อาลีมามะ)                                                      
๖. นักวิชาการศึกษา                                                                คณะทํางาน 
    (นางสาวภควรรณ  แซ่กํา)                                                       
๗. นักพัฒนาชุมชน                                                                 คณะทํางาน 
    (นางอนงค์  ชูรัตน์)                                                                
๘. ตัวแทนประชาคมหมู่ท่ี ๘                                                       คณะทํางาน 
    (นางสาววาส  แก้วปัญญา)   
๙. ตัวแทนประชาคมหมู่ท่ี ๙                                                       คณะทํางาน 
    (นายชัยรัตน์  พิมพ์สิงห์)                                                           
๑๐. เจ้าหน้าท่ีวิเคราะห์นโยบายและแผน                                        คณะทํางาน 
    (นางนิตย์ธีรา  อุ่ยสวัสดิ์) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

คํานํา 
                   
                  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีสาระสําคัญประการหนึ่งท่ีมุ่งแก้ไข
ปัญหาการผูกขาดอํานาจรัฐและการใช้อํานาจอย่างไม่เป็นธรรม รวมท้ังการดําเนินการทางการเมืองท่ีขาดความ
โปร่งใส ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม และระบบการตรวจสอบการใช้อาจท่ีล้มเหลว จึงมีบทบัญญัติท่ีมุ่งเน้นการทําให้
บ้านเมืองมีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยกําหนดในหมวด ๑๓ จริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐ 
   
                    หมวด ๑๓ มาตรา ๒๗๙ เป็นบัญญัติเก่ียวกับจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐ โดยมีกลไกและระบบ คือ ให้มีการจัดทําประมวลจริยธรรมเพ่ือเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของ
ผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภท และเพ่ือให้การบังคับใช้มาตรการ
ทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภทเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังกําหนดโทษของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือเป็นการกระทํา
ความผิดทางวินัย และในมาตรา ๒๘๐ ได้กําหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน มีอํานาจหน้าท่ีเสนอแนะหรือให้
คําแนะนําในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
 
  ท้ังนี้   ประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทร พุทธศักราช ๒๕๕๐
ประกอบด้วยองค์ประกอบสําคัญ ๓ ส่วน ได้แก่ 

๑. มาตรฐานทางจริยธรรม 
๒. กลไกและระบบในการดําเนินการ เพ่ือให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ข้ันตอนการลงโทษ 

                   
                   องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง  จึงได้จัดทําประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วน
ตําบลอัยเยอร์เวงข้ึน เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง มีหลักการและ
แนวทางการปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นเครื่องกํากับความประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรมต่อไป 

 
 

องค์การบริหารส่วนตําบลอัยเยอร์เวง 
                                                                                                     ๒๕๕๓ 
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