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ตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสามบัญญัติให้รฐั
พึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวและพระราชบัญญัติมาตรฐาน
ทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 5 ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่าง
มีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อใช้เป็นหลักสำคัญในการจดัทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรฐั อาศัยอำนาจ
ตามความในมาตรา 6 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ระเบียบคณะกรรมการ
มาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจรยิธรรม ข้อกำหนดจรยิธรรม และกระบวนการรักษา
จริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 ประกอบกับมติคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม 
ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 

 

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จึงให้จัดทำประมวลจรยิธรรมของผู้บรหิารท้องถ่ิน เพื่อเป็นเครื่องกำกับความ
ประพฤติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้ 

 

ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
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ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสามบัญญัติให้รัฐ
พึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวและพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 5 ได้กำหนดมาตรฐานทางจรยิธรรม ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติ
ปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 6 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ระเบียบ
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทำประมวลจริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม 
และกระบวนการรกัษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจา้หน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 ประกอบกับมติคณะกรรมการ
มาตรฐานทางจรยิธรรม ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 องค์การบรหิารส่วนตำบล
เขาจ้าว จึงกำหนดให้มีประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถ่ิน ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประมวลจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป 
ข้อ 2 ในประมวลจริยธรรมนี้ 

“องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
“ผู้บริหารท้องถ่ิน” หมายความว่า 
(1) นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
(2) รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
(3) เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

 ข้อ 3 ผู้บริหารท้องถ่ินต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยต้องดำรงตน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปกป้อง ดูแล และยึดถือประโยชน์ของชาติเปน็สำคัญ พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งเอกราชและ
อธิปไตยของชาติ และไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของชาติ 

(๒) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และเคารพความแตกต่างของ
แตล่ะศาสนา 

(๓) จงรักภักดีและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  
(๔) ยึดมั่นและธำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
(๕) เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย

ทุกประการ 
ข้อ 4 ผู้บริหารท้องถ่ินพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และรับผิดชอบต่อ

หน้าที่ โดยอย่างน้อยต้องดำรงตน ดังต่อไปนี้  
(๑) ปฏิบัติหน้าที่เพื่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความ

รับผิดชอบ ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ  
(๒) ไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานะหรือตำแหน่งของตน ไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควร

ได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม  



(๓) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อื่นใน
ประการที่อาจทำให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่  

(๔) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  
(๕) ไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการเพื ่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเพื่อ

ผลประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อื่น  
(๖) ไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่ง  
(๗) แสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณีเมื่อปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือผิดพลาด 

ข้อ 5 ผู้บริหารท้องถ่ินพึงกล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม โดยต้องดำรงตน
ดังต่อไปนี ้

(๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม เป็นกลาง และปราศจากอคติ โดยไม่หว่ันไหวต่ออิทธิพล 
แรงกดดัน หรือกระแสสังคม อันมิชอบด้วยกฎหมาย  

(๒) ยึดมั่นในกฎหมายและไม่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์สำหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น 

(๓) คำนึงถึงระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งต่าง ๆ  
(๔) ต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อำนาจในทางที่ผิด การฉ้อฉล หลอกลวง หรือการ

กระทำอื่นใดที่ทำให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
(๕) เปิดเผยหรือให้ข้อมูลข่าวสารอันอยู่ในความรับผิดชอบของตน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน

และไม่บิดเบือน แก่ประชาชน 
ข้อ 6 ผู้บริหารท้องถ่ินพึงยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน

โดยรวม และมีจิตสาธารณะ โดยอย่างน้อยต้องดำรงตน ดังต่อไปนี้  
(๑) มีอ ุดมการณ์ในการทำงานเพื ่อประเทศชาติและต้องถือเอาผลประโยชน์ของ

ประเทศชาต ิและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด  
(๒) ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวมไม่

ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  
(๓) ไม่นำข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับของราชการ ซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในตำแหน่ง

ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เอกชน ทั้งในระหว่างการดำรงตำแหน่งและเมื่อพ้นจากตำแหน่ง  
(๔) มีจ ิตสาธารณะ จิตอาสา และอุทิศตนปฏิบัติหน้าที ่เพื ่อประโยชน์ส่วนรวมของ

ประเทศชาต ิและความผาสุกของประชาชนโดยรวม  
(๕) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยมุ่งหมายให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกัน

อย่างเป็นธรรมผาสุก และสามัคคีปรองดอง 
ข้อ 7 ผู้บริหารท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยอย่างน้อยต้องดำรงตน

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถโดยมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน ที่มีคุณภาพ โปร่งใส 

และตรวจสอบได้  
(๒) ปฏิบัติตามกฎหมาย และระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์

ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ  
(3) อุทิศเวลาแก่ราชการ ไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจหรอืกระทำการอืน่ใด 

เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น  



(4) เอาใจใส่ทุกข์สุข และรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนและรีบหาทางช่วยเหลืออย่าง
เร่งด่วนและเท่าเทียมกัน  

(5) รักษาความลับของราชการ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย  
(6) รักษาทรัพย์สินของราชการและใช้ทรัพย์สินของราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่าง

ประหยัด คุ้มค่า ระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 
ข้อ 8 ผู้บริหารท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ โดยอย่างน้อยตอ้ง

ดำรงตน ดังต่อไปนี้  
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ปราศจากอคติ และไม่เลือก

ปฏิบัติ โดยการใช้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือเหตุผลของความแตกต่าง ทางเชื้อชาติ ถิ่นกำเนิด 
ศาสนา เพศ เพศสภาพ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย สุขภาพ หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  รวมทั้ง
เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์  

(๒) ปฏิบัติต่อประชาชน ผู้ร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้องอย่างให้เกียรติ  
(3) ไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นผู้บริหารท้องถ่ินเข้าไปก้าวก่าย หรือแทรกแซงการ

ปฏิบัติราชการ การดำเนินงาน การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนเงินเดือน และการดำเนินการ
ทางวินัยหรือการให้พ้นจากตำแหน่งของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำพนักงาน หรือลูกจ้างของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่และ
อำนาจตามกฎหมาย  

(4) ไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัว หรือผู้ใกล้ชิดก้าวก่าย หรือแทรกแซง
การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองหรือผู้อื่น  

(5) ปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อทำธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐตามระเบียบ และข้ันตอน
อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ข้อ 9 ผู้บริหารท้องถิ่นพึงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
โดยอย่างน้อยต้องดำรงตน ดังต่อไปนี้  

(๑) รักษาจรรยาของตนให้ดี น้อมนำพระบรมราโชวาท หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพยีง 
และหลักคำสอนทางศาสนามาใช้ในการดำเนินชีวิต  

(๒) เป็นแบบอย่างที่ดีในการเปน็พลเมอืงดี ด้วยการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยา่ง
เคร่งครัด  

(๓) ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ทั้งโดยส่วนตัว และโดยหน้าที่
ความรับผิดชอบต่อสาธารณชน 

(๔) เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงาม 
รวมทั้งรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย  

(๕) เคารพและไมล่ะเมิดสทิธิ และเสรภีาพของผู้อื่น ไม่แสดงกิริยาหรือใช้วาจา อันไม่สุภาพ
อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด  

(๖) วางตนให้เป็นที่เช่ือถือศรัทธาของประชาชน และระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ 
อาชีพ หรือการงานของตนเอง คู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตน มีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือน
ต่อความเช่ือถือศรัทธาของประชาชน 



(๗) ไม่รับของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น และจะต้องดูแล
ให้คู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย เว้นแต่เป็นการรับจากการให้โดย
ธรรมจรรยาและการรับที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้รับได้  

(๘) ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จนเป็นเหตุทำให้
ผู้ถูกกระทำได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้ถูกกระทำ อยู่ในภาวะจำยอมต้อง
ยอมรับในการกระทำนั้น และไม่นำความสัมพันธ์ทางเพศที่ตนมีต่อบุคคลใด มาเป็นเหตุหรือมีอิทธิพลครอบงำให้ใช้
ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด  

(๙) ไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย ผู้มีอิทธิพล หรือผู้มีความ
ประพฤติหรือมีช่ือในทางเสื่อมเสีย อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเช่ือถือศรัทธาของประชาชน 

ข้อ 10 ผู้บริหารท้องถ่ินพึงปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
เพื่อให้การบริหารราชการส่วนท้องถ่ิน การจัดทำบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
เหมาะสม สอดคล้องกบับรบิท สภาพปัญหาและความเสีย่งทางจริยธรรมภูมิสังคม ความเป็นอยู่และวิถีของชุมชน 
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมและจารีตประเพณีอันดีงาม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
ในท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 

ข้อ 11 ให้บุคคล พนักงานส่วนตำบล พนักงานจ้าง และผู้ปฏิบัติงานอื่นที่ผู้บริหารทอ้งถ่ินแต่งตัง้
เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ด้วย 

ข้อ 12 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าวรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
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คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
ท่ี  175/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น 
……………………………................................................ 

อาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 ความว่า 
ให้รัฐพัฒนาการบริหารราชการแผ่นดินทุกสว่นเป็นไปตามหลักการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี และในวรรคสาม
ที่ว่า "รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรม
สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว" ประกอบกับประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถ่ิน ประกาศ 
ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จึงแต่งตั้งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำประมวลจริยธรรมของ
ผู้บริหารท้องถ่ินข้ึน เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ดังต่อไปนี้  

1. นายเกษม  สุวรรณชาติ นายก อบต.เขาจ้าว    ประธานกรรมการ 
2. นายเฉลิมไชย  แก้วกระจ่าง รองนายก อบต.เขาจ้าว  กรรมการ 
3. นางสาวสุภาภรณ์  เอื้อเฟื้อ รองนายก อบต.เขาจ้าว    กรรมการ 
4. นายประทีป  กลิ่นเล็ก  เลขานุการนายก อบต.เขาจ้าว กรรมการ 
5. นายธีระเดช  ผาผ่อง  สมาชิกสภาอบต.หมู่ที่ 2  กรรมการ 
6. ส.ต.อ.มนู  คำทอง  ปลัด อบต.เขาจ้าว  กรรมการ 
7. นายเพชรพร โกมลฤทธ์ิ กำนันตำบลเขาจ้าว       กรรมการ 
8. นางยุพิน  สร้างการนอก ประธานอสม.ตำบลเขาจ้าว กรรมการ 
9. นางฐาปณี  เอกวัตร  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.    เลขานุการ 
10. นายณัฐภัทร  สินสมบัติ เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดน้ี เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  3  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 
 
 

 
                                                                  (นายเกษม  สุวรรณชาติ) 

                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
 
 
 

 

 


