
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 
--------------------------------- 

 

 ด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลสระ ได้ออกประกาศ เรื่องหลักเกณฑ์เก่ียวกับจริยธรรมของ
พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ยึดถือเพ่ือเป็น
หลักการ แนวทางปฏิบัต ิและเป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของตน โดยให้พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ อำนายความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดย
จะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 
 1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
 2. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ  
 3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 4. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
 5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
 6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 8. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

 ทั้งนี้ การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทางวินัย 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

 ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
  
  
 
 (ลงชื่อ)   
             (นายสังคม   สืบแสน) 
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ จังหวัดพะเยา 

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

 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดทำตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2560 มาตรา 219 และประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระ จังหวัดพะเยา เรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 1. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ 
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและ 
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ เพ่ือให้การดำเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ 
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจใน 
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน และ
ต่อสังคม ตามลำดับ 
 5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทั้งนี้รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและ 
ข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี 
ประสิทธิภาพ ดังนี้  
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 

 ข้อ 1 ในประมวลจริยธรรมนี้ 
 “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
 “ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญข้าราชการครูและ 
บุคลากรทางการศึกษา ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้าง 
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
 ข้อ 2 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระ รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 
 
 
 
 



หมวด 2 
มาตรฐานจริยธรรม 

 
ส่วนที่ 1 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
สำหรับข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ 

 

 ข้อ 3 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระทุกคน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้ 
 (1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 (2) การมีจิตสำนึกที่ดีซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 
 (3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 (4) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
 (5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
 (6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 (7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 (8) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 (9) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

ส่วนที่ 2 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 

 ข้อ 4 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระต้องจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
 ข้อ 5 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้ และปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
 ข้อ 6 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็น พลเมืองดี
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 ข้อ 7 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิด ความ
เสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าที่ 
 ข้อ 8 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ
ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน  
 ข้อ 9 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชน
ด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
 ข้อ 10 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย
มีอัธยาศัย 
 
 



 ข้อ 11 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระต้องรักษาความลับที่ได้จากการ ปฏิบัติหน้าที่
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทำได้ต่อเมื่อมีอำนาจหน้าที ่และได้รับอนุญาต
จากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น 
 ข้อ 12 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระต้องรักษาและเสริมสร้างความ สามัคคีระหว่าง
ผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 
 ข้อ 13 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งไป แสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับ
ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เก่ียวข้องเพ่ือ ประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 
 ข้อ 14 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระต้องประพฤติตนให้สามารถทำงาน ร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดีต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน 
และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
 

ส่วนที่ 3 
จรรยาวิชาชีพ (ถ้ามี) 

 

 ข้อ 15 จรรยาบรรณทางวิชาชีพของครูเพ่ือใช้บังคับเพ่ิมเติมสำหรับบุคลากรที่เป็นผู้ประกอบ 
วิชาชีพดังกล่าวในองค์การบริหารส่วนตำบลสระ ดังนี้ 
 (1) ครูต้องรักและเมตตาศิษย์โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจในการศึกษาเล่า 
เรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า 
 (2) ครูต้องอบรมสั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์อย่าง 
เต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
 (3) ครูต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 
 (4) ครูต้องไม่กระทำตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม 
ของศิษย์ 
 (5) ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติและ ไม่
ใช้ศิษย์กระทำการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ 
 (6) ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทาง 
วิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ 
 (7) ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู 
 (8) ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์ 
 (9) ครูพึงประพฤติปฏิบัติตน เป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด 3 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

ส่วนที่ 1 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

 ข้อ 16 ให้สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลสระ มีหน้าที่ควบคุมกำกับการให้มีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
 (1) ดำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริมยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตาม สอดส่อง
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ 
 (2) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลให้นายกองค์การ 
บริหารส่วนตำบลสระ หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจ ดำเนินการตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระ หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได้ 
 (3) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไป ตรงมา 
มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมในกรณีที่เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระ หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควรอาจยื่นเรื่องโดย ไม่ต้องผ่านนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 
 (4) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูกกลั่นแกล้ง 
หรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม การดำเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม 
ประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือนตั้งกรรมการสอบสวน ข้อเท็จจริง
หรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระทำมิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 
 (5) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (6) ดำเนินการอื่นตามท่ีกำหนดในประมวลจริยธรรมนี้หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมหรือ 
ปลัดมอบหมาย ทั้งนี้โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดำรงตำแหน่งในสำนักปลัด 
 (7) อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 
 ข้อ 17 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระ แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพ่ือควบคุม 
กำกับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย 
 (1) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
 (2) กรรมการจากข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน 
 (3) กรรมการซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การบริหารส่วน 
ตำบลสระ ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลสระนั้น 
จำนวนสองคน 
 (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (1) – (3) ร่วมกันเสนอชื่อและคัดเลือกให้ 
เหลือสองคนให้หัวหน้าสำนักปลัด เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจแต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรม ได้ตามความเหมาะสมกรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษ ทางวินัยมาก่อน 
 
 
 



 ข้อ 18 คณะกรรมการจริยธรรมมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
 (1) ควบคุม กำกับ ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร 
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีท่ีมี
ข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์การลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ตามประมวลจริยธรรมนี้จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว 
 (3) ให้คณะกรรมการจริยธรรม หรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอำนาจหน้าที่ ขอให้ 
กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจง ข้อเท็จจริง 
ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคำ เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน  
 (4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคำหรือให้ส่งเอกสาร 
และหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
 (5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ ในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคำวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน ถ้า
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 
 (6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญหรือมี 
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (7) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชาใช้ 
อำนาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
 (8) ดำเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมายการประชุม 
คณะกรรมการจริยธรรมให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 
 

ส่วนที่ 2 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

 ข้อ 19 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล 
จริยธรรม ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระ เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ 
 ข้อ 20 การดำเนินการตามข้อ 19 ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
 ข้อ 21 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง 
หรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสำคัญและ ระดับ
ตำแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อม
แห่งกรณีผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอ่ืนอันควรนำมาประกอบการพิจารณา 
 ข้อ 22 หากการดำเนินการสอบสวนตามข้อ 20 แล้วไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน 
ประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามข้อ 19 สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริง ว่าเป็น
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ ตามข้อ 19 
สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 25 แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดำเนินการทางวินัย 
 



 ข้อ 23 การดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 19 ข้อ 20 และข้อ 
22 ให้นำแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดำเนินการ
ทางวินัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 ข้อ 24 การสั่งการของผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อ 22 ให้ดำเนินการตามนั้นเว้นแต่จะ 
ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทำให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป  
 

หมวด 4 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 

 ข้อ 25 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ 
ความผิดทางอาญา ให้ดำเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือดำเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือน หรือ
นำไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการ
พิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
 ข้อ 26 เมื่อมีการดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ 22 แล้วให้ 
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
 ข้อ 27 ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 25 สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรม ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสระ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษผู้ถูกลงโทษ ตามข้อ 18 (2) 
สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายใน สามสิบวัน นับแต่วันได้
ทราบการลงโทษ 
 ข้อ 28 เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
 

บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ 29 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้พร้อมดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 
ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด 
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และ ผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป 
 ข้อ 30 อ่ืน ๆ ตามที่คณะกรรมการจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ เห็นสมควร 
 
 
 
 (ลงชื่อ)   
             (นายสังคม   สืบแสน) 
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 
********************************* 

 

 ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลสระได้ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา ไปแล้วนั้น โดย มีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
 1. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน การ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ บุคคล 
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ เพ่ือให้การดำเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจ แก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้ อำนาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กรต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน และต่อ
สังคมตามลำดับ 
 5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ เกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กร และ
ข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง และมี
ประสิทธิภาพ ในการนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัด
ฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงกำหนดแนวทาง ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา รายละเอียดปรากฏ
ตามแนบท้ายประกาศนี้ 
 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
 (ลงชื่อ)   
             (นายสังคม   สืบแสน) 
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
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ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ แนวทางปฏิบัติ 
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  1.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา 

และไม่กระทำการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณี
ที่มีข้อสงสัย หรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทำใดของ
ข้าราชการอาจขัดประมวลจริยธรรม ข้าราชการต้อง
ไม่กระทำการดังกล่าว หรือหากกำลังกระทำการ
ดังกล่าว ต้องหยุดกระทำการและส่งเรื่องให้
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัยในกรณี ที่
คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่าการกระทำนั้นขัด
ประมวลจริยธรรมข้าราชการจะกระทำการนั้นมิได้ 
1.2 ไม่ละเมิดหลักสำคัญทางศีลธรรม ศาสนา และ
ประเพณี ในกรณีท่ีมีข้อขัดแย้งระหว่างประมวล
จริยธรรมนี้กับหลักสำคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือ
ประเพณี ข้าราชการต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย  
1.3 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วน
ราชการทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือ
บุญคุณส่วนตัว และควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม โดยเคร่งครัด  
1.4 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วน
ราชการทุก ระดับชั้นต้องสนับสนุนส่งเสริมและยก
ย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงาน
ดีเด่น มีความรู้ความสามารถ และขยันขันแข็ง ไม่
เลือกที่รักมักที่ชัง และยึดมั่นในระบบคุณธรรม 
1.5 ไม่กระทำการใดอันอาจนำความเสื่อมเสียและ
ไม่ไว้วางใจให้ เกิดแก่ส่วนราชการหรือราชการโดยรวม 
 
 

2. การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ  2.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยง
ธรรมไม่มุ่งหวังและแสวงผลประโยชน์อันมิควรได้
จากการปฏิบัติงาน  
2.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความสุจริต 
ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย  
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ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ แนวทางปฏิบัติ 
 2.3 รับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเอง อธิบาย

สิ่งที่ตนได้ ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง ชอบ
ธรรม พร้อมทั้งยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน  
2.4 ควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบของตน ไม่ให้กระทำการหรือมีพฤติกรรม
ในทางมิชอบ  
2.5 ไม่นำผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน  
2.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความ
รอบคอบ ระมัดระวังและเต็มกำลังความสามารถที่มี
อยู่ในกรณีท่ีต้องไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐด้วยจะต้อง
ไม่ทำให้งานในหน้าที่เสียหาย  
2.7 ละเว้นจากการกระทำทั้งปวงที่จะก่อให้เกิด
ความเสียหายต่อตำแหน่งหน้าที่ของตนหรือของ
ข้าราชการอื่น ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการอื่นโดยมิชอบ  
2.8 ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรู้ ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ 
ตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตน ตามข้อมูล
พยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี  
2.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่
ต้องรีบ แก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้าส่วน
ราชการทราบโดยพลัน  
2.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มี
หน้าที่ ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนต้องให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบโดยให้
ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับคาร้องขอใน
การตรวจสอบ  
2.11 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิด
ความ เสียหายแก่ราชการ ในกรณีท่ีสั่งราชการด้วย
วาจาในเรื่อง ดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่อง
เป็นลายลักษณ์อักษรตามคาสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณา
สั่งการต่อไป 
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ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ แนวทางปฏิบัติ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

3.1 ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น 
ไม่ว่าจะเป็น ญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูง หรือผู้มี
บุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณ
หรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้นหรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้น
ต่างจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชัง  
3.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร 
บริการ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของทางราชการ
ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่
ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย  
3.3 ไม่กระทำการใด หรือดำรงตำแหน่ง หรือ
ปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวม
ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ในกรณีมีความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการ
กระทำดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา
หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็น
ประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น  
3.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงาน
โดยตรงหรือ หน้าที่อ่ืนในราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชนหรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มีความ
ขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการหรือ
ประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม
อันจาเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์
ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 
3.5 ไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่น
เรียกรับ หรือ ยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือ
ญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับ
การปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดย
ธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่
บุคคลทั่วไป  
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ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ แนวทางปฏิบัติ 
 3.6 ไม่ใช้ตำแหน่งหรือกระทำการที่เป็นคุณ หรือ

เป็นโทษ แก่บุคคลใด เพราะมีอคติ  
3.7 ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดำเนินการ
หรือการทำนิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคล
อ่ืนจะได้ประโยชน์ อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
หรือประมวลจริยธรรม  
 

4. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูก
กฎหมาย  
 

4.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา
และไม่กระทำการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณี
ที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทำใดของ
ข้าราชการอาจขัดประมวลจริยธรรม ข้าราชการต้อง
ไม่กระทำการดังกล่าวหรือหากกำลังกระทำการ
ดังกล่าว ต้องหยุดกระทำการและส่งเรื่องให้
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่
คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่าการกระทำนั้นขัด
ประมวลจริยธรรม ข้าราชการจะกระทำมิได้ 
4.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ 
ข้าราชการ มีหน้าที่ต้องรายงานการฝ่าฝืนดังกล่าว
พร้อมพยานหลักฐาน (หากมี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการ
และหรือคณะกรรมการ จริยธรรมโดยพลันในกรณีที่
หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ฝ่าฝืนจริยธรรมต้องรายงาน
ต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล หรือผู้บังคับบัญชา
เหนือชั้นขึ้นไปของหัวหน้าส่วนราชการนั้นแล้วแต่
กรณีและหรือคณะกรรมการจริยธรรม  
4.3 ต้องรายงานการดำรงตำแหน่งทั้งท่ีได้รับ
ค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่ง
มิใช่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการ
ส่วนท้องถิ่นหน่วยงานอ่ืนของรัฐและกิจการที่รัฐถือ
หุ้นใหญ่ต่อหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ
จริยธรรม ในกรณีที่การดำรงตำแหน่งนั้น ๆ อาจ
ขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่หรืออาจทำให้การปฏิบัติ
หน้าที่เสียหาย ซึ่งให้ใช้บังคับกับการเป็นลูกจ้าง การ
รับจ้างทำของการเป็นตัวแทนการเป็นนายหน้าและ
การมีนิติสัมพันธ์อ่ืนในทำนองเดียวกันด้วย  
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 4.4 ในกรณีที่ข้าราชการเข้าร่วมประชุมและพบว่ามี

การกระทำ ซึ่งมีลักษณะตามข้อ 5.2 ของข้อนี้หรือมี
การเสนอเรื่อง ซึ่งมีลักษณะตามข้อ 4.2 ของข้อนี้
ผ่านข้าราชการ ข้าราชการมีหน้าที่ต้องคัดค้านการ
กระทำดังกล่าว และบันทึกการคัดค้านของตนไว้ใน
รายงานการประชุมหรือในเรื่องนั้นแล้วแต่กรณี  
4.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการดำเนินงานปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นใน
ความถูกต้องเที่ยงธรรมด้วยความถูกต้องตามหลัก
กฎหมาย ระเบียบ ปฏิบัติและยึดมั่นรักษาผลประโยชน์
ของประเทศชาติหน่วยงานและส่วนรวมในหลัก
วิชาการมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน  
4.6 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งละเว้นการแสวงหา
ตำแหน่งบำเหน็จ ความชอบและประโยชน์อื่นใดจาก
บุคคลอื่นโดยมิชอบ  
4.7 ตัดสินใจและกระทำการใดๆ โดยยึดประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติ ประชาชนและหน่วยงาน
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
4.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับ 
บัญชาในการยึดมั่นความถูกต้อง เที่ยงธรรม และ
ปกป้องผลประโยชน์ ของชาติ  
 
 
 

5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มี
อัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

5.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย 
หรือละเว้นการใช้อานาจเกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย  
5.2 ปฏิบัติหน้าที่ หรือดำเนินการอ่ืนโดยคำนึงถึง
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของบุคคล 
ไม่กระทำการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือ
ก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอานาจตาม
กฎหมาย  
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 5.3 ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

โดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ
ต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นกำเนิด 
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย
หรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรมหรือ
ความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้น
แต่จะดำเนินการตามมาตรการที่รัฐกำหนดขึ้น เพ่ือขจัด
อุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและ
เสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืนหรือเป็นการเลือก
ปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป  
5.4 ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดง
ปาฐกถา การบรรยาย หรือการวิพากษ์วิจารณ์อัน
กระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็น
การแสดงความเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา  
5.5 ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง
พรรคพวก เพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด  
5.6 ไม่ลอกหรือนำผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นของ
ตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา  
5.7 ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และ
ให้เกียรติ ผู้รับบริการ  
5.8 สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วย
ความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ยุติธรรม และมี
อัธยาศัยไมตรี  
5.9 ให้บริการด้วยภาษาถ้อยคำสุภาพ ชัดเจน 
เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิค หรือถ้อยคำ
ภาษากฎหมายที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ  
5.10 ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว 
ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือกระทบสิทธิของคนอ่ืน  
5.11 เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน
ผู้มีส่วนได้เสียในสถานที่ให้บริการและนาข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงานและการให้บริการประชาชน  
 
 



แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ แนวทางปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  

6.1 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดำเนินงานไปเพ่ือ
การอ่ืนอันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน  
6.2 ชี้แจงแสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณี
ที่กระทำการอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพบุคคลอ่ืน 
ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามคำขอของบุคคลหรือเมื่อ
บุคคลร้องขอตามกฎหมายเว้นแต่การอันคณะกรรมการ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองได้กำหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ 
จะต้องดำเนินการภายในสิบห้าวันทำการนับแต่กระทำ
การดังกล่าวหรือได้รับการร้องขอ  
6.3 เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้
ผู้รับบริการ ได้รับทราบรวมถึงให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้
มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย  
6.4 ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็น
ประโยชน์ถูกต้องด้วยความระมัดระวัง ไม่เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ  
6.5 ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่
ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน  
 
 

7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มี
คุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

7.1 ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานให้ เกิดผลดีที่สุดจนเต็มกำลังความสามารถ  
7.2 ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่
ทางราชการจัดให้ด้วยความประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย  
7.3 ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังใน
การปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
โดยเคร่งครัด  
7.4 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความ
รอบคอบ ระมัดระวัง และเต็มกำลังความสามารถท่ีมี
อยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้อง
ไม่ทำให้งานในหน้าที่เสียหาย 
 
 
 



แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ แนวทางปฏิบัติ 
 7.5 ละเว้นจากการกระทำทั้งปวงที่จะก่อให้เกิด

ความเสียหาย ต่อตำแหน่งหน้าที่ของตนหรือของ
ข้าราชการอื่น ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการอื่นโดยมิชอบ  
7.6 ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรู้ ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ ตรงไป 
ตรงมาปราศจากอคติส่วนตน ตามข้อมูลพยานหลักฐาน
และความเหมาะสมของแต่ละกรณี  
7.7 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการ
ทราบโดยพลัน  
7.8 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่
ตรวจสอบ ตามกฎหมายหรือประชาชนต้องให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย
หรือประชาชนในการตรวจสอบโดยให้ข้อมูลที่เป็นจริง
และครบถ้วน เมื่อได้รับคาร้องขอในการตรวจสอบ  
7.9 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิด
ความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่งราชการด้วย
วาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่อง
เป็นลายลักษณ์ อักษรตามคาสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณา
สั่งการต่อไป  
7.10 ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะ พยายาม 
มุ่งม่ัน และติดตามปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์ภายใน
เวลาที่กำหนดงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลสำเร็จ
ตามเป้าหมายภายในเวลาได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย 
คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่กำหนด โดยวิธีการ 
กระบวนการที่ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประเทศชาติ ประชาชน  
7.11 ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถและหน่วยงานโดยใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้องรอบคอบ 
ระมัดระวังเพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็ม
ความสามารถ  
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 7.12 พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมี

ความรู้ ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าที่  
7.13 พัฒนาระบบการทำงานให้ได้ผลงานที่ดี มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นแบบอย่าง 
7.14 จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้ง
สถานที่ ให้เป็นระบบระเบียบ เอื้ออำนวยต่อการ
ทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย  
7.15 ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
อย่างประหยัดคุ้มค่าเหมาะสม ด้วยความระมัดระวัง 
มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของ
ตนเอง  
 

8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี  
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

8.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
หรือสนับสนุนให้นำการปกครองในระบอบอ่ืนที่ไม่มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มาใช้ในประเทศไทย  
8.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิด 
องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัชทายาท
ไมว่่าทางกาย หรือทางวาจา  
 

9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 9.1 จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
9.2 เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการไม่
ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีมีข้อสงสัย 
หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระทำไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ 
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบ
ด้วยกฎหมายข้าราชการต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการ
และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะดำเนิน 
การต่อไปได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอำนาจ
หน้าที่แล้ว  
9.3 เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพ
และปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
 
 



แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสระ อำเภอเชียงม่วน จังหวัดพะเยา 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ แนวทางปฏิบัติ 
 9.4 ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย

ต่อเกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าที่ รักศักดิ์ศรีของตนเอง 
โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ ข้าราชการที่ดี
ต้องอยู่ในระเบียบ วินัย กฎหมาย และเป็นผู้มีคุณธรรม
ที่ดี เสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลสระให้เป็นที่เชื่อถือจริยธรรม ศีลธรรมอันดี 
เพ่ือให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาและไว้วางใจศรัทธา และ
ไว้วางใจของประชาชน  
9.5 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วย
ความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญาความรู้ความสามารถ
ให้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่
ประเทศชาติและประชาชน  
9.6 มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วย
ความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน  
9.7 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อย มี
อัธยาศัย  
9.8 รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การ
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงาน
จะกระทำได้ต่อเมื่อมีอำนาจหน้าที่และได้รับอนุญาต
จากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนด
เท่านั้น 
9.9 รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง
ผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกันในทางที่ชอบ เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยม
ของบุคคลหรือเพ่ือนร่วมงาน ยอมรับความคิดเห็นที่
แตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล 
ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงานอันอาจทำให้
เกิดการแตกความสามัคคีในหน่วยงาน ประสานงาน
กับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพใน
การปฏิบัติงาน  
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 9.10 ไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์

ที่มิควรได้ สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็น
ประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดคนไม่
รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือ
บุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดย
ธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี  
9.11 ประพฤติตนให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืน
ด้วยความ สุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้อง
ไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของ เพ่ือน
ร่วมงาน และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็น
ผลงานของตน  
 

10. การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนใน ท้องถิ่น
ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้
น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้
สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  

10.1 ปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนมีความรับผิดชอบ
ต่อตนเองและ สังคม สร้างคุณธรรมจริยธรรม รู้จัก
เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการทำ
ประโยชน์เพื่อส่วนรวมช่วยลดปัญหา ที่เกิดขึ้นใน
สังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการ
ในการดำเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้
เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม  
10.2 สร้างจิตสาธารณะเพ่ือประโยชน์ต่อตนเอง
และสังคม  
 - สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วน
ร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขตของสิทธิ 
เสรีภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม  
 - ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนัก
เสมอว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของสังคม ต้องมีความ
รับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นเรื่องของ
ส่วนรวม ทั้งต่อประเทศชาติ  
 - ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดข้ึน 
กับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหาของตนเองเช่นกัน อย่าง
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข  
 - ยึดหลักธรรมในการดำเนินชีวิต เพราะ
หลักธรรมหรือคำสั่งสอนในทุกศาสนาที่นับถือ สอน
ให้คนทำความดี  
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 10.3 การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง ดำเนินชีวิตบนสายกลาง โดยยึดหลักความ
พอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไข
ความรู้และคุณธรรม  
 - ยึดหลักความพอประมาณ โดยดำรงชีวิต
เหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคม พัฒนาตนเอง
ให้มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีขึ้น
เป็นลำดับ  
 - ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตน 
และปฏิบัติงาน อย่างมีระบบ มีเหตุผล ถูกต้อง โปร่งใส 
เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจดำเนินการใด ๆ ต้องคำนึงถึง
ผลที่คาดว่าจะเกิด ขึ้นทั้งต่อส่วนรวมและต่อตนเอง  
 - ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการมีภูมิคุ้ม 
กันที่ดี ด้วยการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมี
เป้าหมาย มีการวางแผนและดำเนินการไปสู่เป้าหมาย
ด้วยความรอบคอบประหยัด อดทน อดออม บนพ้ืน
ฐานความรู้และคุณธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย  
 - ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการน้อม
นำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ  
 

 
 
 
 
 (ลงชื่อ)   
             (นายสังคม   สืบแสน) 
   นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสระ 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตำบล 
ว่าด้วยจรรยาของข้าราชการของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

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

 โดยที่องค์การบริหารส่วนตำบลสระ เป็นหน่วยงานในระดับท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากท่ีสุด 
มีบทบาทสำคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น มีหน้าที่ในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนิน 
การด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได้ การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการ
บริหารงาน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน วางมาตรฐานการดำเนินงาน จัดการบริการสาธารณะ การศึกษา
ของท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงาน
และตรวจสอบการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและการปฏิบัติงานของสำนักองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ส่งผลกระทบต่อสังคม และประชาชนทุกระดับ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องกำหนดแนวทาง 
และหลักปฏิบัติ ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ยึดถือเป็นอุดมการณ์ในการทำงานโดยกำหนดเป็นข้อ
พึงปฏิบัติและข้อควรละเว้นดังต่อไปนี้  
 1. จรรยาต่อตนเอง  
  1.1 ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ละเว้นจากอบายมุข ความชั่ว 
ทั้งปวง  
  1.2 มีความอดทนขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วย ความ
เสียสละทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ ความคิด ให้บรรลุผลสำเร็จตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  
  1.3 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตรงต่อเวลารวมทั้งสำรวจแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองเพ่ือ
พัฒนาการทำงานให้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
  1.4 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้กับตนเอง 
และ/หรือพวกพ้องหมู่คณะ จากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
  1.5 ต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ในวิทยาการใหม่ๆ เพื่อเพ่ิมพูนความรู้ ทักษะในการทำงาน มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น 
 2. จรรยาต่อหน่วยงาน  
  2.1 ยึดมั่นรักษาในเกียรติภูมิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ประพฤติปฏิบัติในทางที่ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสื่อมเสียชื่อเสียง  
  2.2 รักษา เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานในหน่วยงานและหมู่คณะ พร้อมกับให้
ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ  
  2.3 หลีกเลี่ยงการนำข้อมูลหรือเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ทั้งในเรื่องที่เก่ียวกับการปฏิบัติงาน
เรื่องส่วนตัวและ/หรือเรื่องความเป็นไป ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกไปเปิดเผยหรือวิจารณ์ในลักษณะที่
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่และภาพลักษณ์โดยรวมขององค์กร  
  2.4 ดูแลทรัพย์สินและการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน ให้เป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่าและด้วย
ความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือ สิ้นเปลือง  
 
 
 



 3. จรรยาต่อผู้บังคับบัญชา – ผู้ใต้บังคับบัญชา - ผู้ร่วมงาน  
  3.1 ร่วมมือในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนร่วมกันคิดศึกษากับเพ่ือนร่วมงาน 
เพ่ือวิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาปรับปรุงงานให้มีคุณภาพ  
  3.2 ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเมตตาและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่และพัฒนา
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยสนับสนุนให้ได้รับการอบรมและเพ่ิมพูนความรู้ 
ประสบการณ์อยู่เสมอ  
  3.3 รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ใต้บัญชาเกี่ยวกับงานในหน้าที่และพิจารณานา
ไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ  
  3.4 รับฟังคำแนะนำและยอมรับในการสั่งการของผู้บังคับบัญชาในสิ่งที่ถูกท่ีควร หลีกเลี่ยง
การปฏิบัติงานที่ข้ามขั้นตอนการบังคับบัญชา  
  3.5 ปรับตนให้สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ำใจและมีมนุษย์สัมพันธ์
อันดี ไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของ ผู้ร่วมงาน และไม่นำผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงาน
ของตน  
 4. จรรยาต่อหน่วยงานอ่ืน ประชาชนและสังคม  
  4.1 ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน 
ด้วยความเสมอภาค โปร่งในและเป็นธรรม  
  4.2 รักษาไว้ซึ่งความเป็นอิสระเที่ยงธรรมและความเที่ยงตรงในการปฏิบัติงาน โดยปราศจาก
อคติ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆ  
  4.3 ไม่แสดงอาการใช้อำนาจหรือดูถูกหน่วยงานอ่ืน ในลักษณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีอานาจเหนือกว่า  
  4.4 ให้เกียรติข้าราชการหน่วยงานอ่ืน โดยใช้ถ้อยคำที่สุภาพเรียบร้อย ชี้แจง อธิบายให้
ข้าราชการหน่วยงานอื่นซึ่งต้องประสานงานด้วยให้เข้าใจเหตุผล 
  4.5 ไม่ใช้อำนาจหน้าที่ของตนในการหาประโยชน์จากข้าราชการของหน่วยงานอ่ืนในลักษณะ
ของการต้อนรับหรือการให้บริการจนเกินขอบเขต 
  

 ให้พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด 
การไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่ความผิดทางวินัยให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน และนำไปประกอบการ
พิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือสั่งให้ผู้นั้นได้รับการพัฒนาตนเอง  
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