
 
 
 

 
 

แนวทางปฏิบัต ิ
ตามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 

 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลส าราญ 
อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร 
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จุดมุ่งหมาย 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
๑. เพ่ือให้ปวงข้าราชการเกิดส านึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหน้าที่ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการควรแก่
ความไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวงชน 
๒. เพ่ือให้ข้าราชการด ารงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีงามสมกับความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งธรรมจรรยาอันสูงสุด 
๓. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกที่ถูกต้องของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลส าราญในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การ
บริหารส่วนต าบลส าราญ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
๔. เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๕. เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติคุณขององค์การบริหารส่วนต าบลส าราญ  ได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา และ
ไว้วางใจจากประชาชน 
 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการ แนวทางปฏิบัติ 
ข้อ ๑. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

๑.๑ ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
หรือสนับสนุนให้น าการปกครอง ในระบอบอ่ืนที่ไม่มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย 
๑.๒ จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิด
องค์พระมหากษัตริย์พระราชินี และพระรัชทายาท
ไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา 

ข้อ ๒  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งละเว้นการ
แสวงหาต าแหน่ง บ าเหน็จความชอบและประโยชน์
อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ  

ข้อ ๓  การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ ๓.๑ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม 
ไม่มุ่งหวัง และแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จาก
การปฏิบัติงาน 
๓.๒ ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความสุจริต ตรง
ตามเจตนารมณ์ ของกฎหมาย 
๓.๓ รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง อธิบาย
สิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง ชอบ
ธรรม พร้อมทั้งยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน 
๓.๔ ควบคุม กากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบของตนไม่ให้ กระท าการหรือมีพฤติกรรม
ในทางมิชอบ 
 



 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ แนวทางปฏิบัติ 

ข้อ ๔ การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์  ทับซ้อน 

๔.๑ ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน 
ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผู้มี
บุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็น
คุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคล
นั้นต่างจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชังและไม่หวัง
รับผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่
ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็น
หลัก 
๔.๒  ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง 
พรรคพวก เพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุญและต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 
๔.๓ ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร 
บริการ หรือสิ่งอานวยความสะดวกของทางราชการ
ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่
ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 
๔.๔ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของใต้บังคับ
บัญชาในการยึดมั่นความถูกต้อง เที่ยงธรรม และ
ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ 

ข้อ ๕ การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และ
ถูกกฎหมาย 

๕.๑ ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะน าให้ใช้ช่องว่าง
ของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 
๕.๒ ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครอง
ทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใดแทนบุคคลอ่ืน
อันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใช้ชื่อบุคคลอ่ืนถือ
ครองสิ่งดังกล่าวแทนตนเพ่ือปกปิดทรัพย์สินของตน 
๕.๓ ในกรณีที่เห็นว่าค าสั่งผู้บังคับบัญชา หรือการ
ด าเนินการใดที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ต้องทักท้วง
เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ 
๕.๔ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และ
ทักษะในการด าเนินงาน ปฎิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นใน
ความถูกต้อง เที่ยงธรรมด้วยความถูกต้องตามหลัก
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และยึดมั่นรักษาผล 
ประโยชน์ของประเทศชาติ หน่วยงาน และส่วนรวม
ในหลักวิชาการและจริยธรรม 
๕.๕ ไม่ให้ค าแนะน าใดๆ เกี่ยวกับการด าเนินการ อัน
เป็นการหลบเลี่ยงกฎหมาย  
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ข้อ ๖ การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว 
มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

๖.๑ ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
โดยมีอัธยาศัยที่ดีปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ
ต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่อง ถิ่น
ก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการที่รัฐ
ก าหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคล
สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน 
หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และ
เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 

ข้อ ๗ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

๗.๑  ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็น
ประโยชน ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวังไม่เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ ของทางราชการ 
๗.๒  ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่
ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
 

ข้อ ๘ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มี
คุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๑.  อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความ
รอบคอบระมัดระวัง และเต็มก าลังความสามารถที่มี
อยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้อง
ไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 
๒. ละเว้นจากการกระท าท้ังปวงที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตน หรือของ
ข้าราชการอื่น ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการอื่นโดยมิชอบ 
๓. ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรู้ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ 
ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตนตามข้อมูล
พยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี 
๔. เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้าส่วน
ราชการทราบโดยพลัน 
๕. ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่
ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน ต้องให้ความ
ร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ โดยให้
ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับการร้องขอ
ในการตรวจสอบ 
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 ๘.๖ ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามลาดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ได้มีการวางระเบียบแนวทางปฏิบัติไว้ 
๘.๗ ดูแลหลักฐานการปฏิบัติงานให้พร้อมรับการ
ตรวจสอบ 
 

ข้อ ๙ การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร ๙.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานรักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดย
เคร่งครัดให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มก าลังความสามารถ 
๙.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่
ทางราชการจัดให้ ด้วยความประหยัด คุ้มค่า ไม่
ฟุ่มเฟือย 
๙.๓ ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดย
เคร่งครัด 

ข้อ ๑๐ การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่น
ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้
น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้
สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

๑๐.๑ ยึดหลักความพอประมาณ โดยดารงชีวิต
เหมาะสมกับฐานะของ ตนเองและสังคม พัฒนา
ตนเองให้มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร 
๑๐.๒ ดาเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดยยึดหลัก
ความพอประมาณ ความมีเหตุผล และการมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี  
๑๐.๓ ส่งเสริมและสนับสนุนแก่ประชาชนในชุมชน
ร่วมกันพัฒนาท้องถิ่นในด้านต่างๆ เช่น ประเพณี
วัฒนธรรม  ศาสนา  
๑๐.๔ ส่งเสริมและสนับสนุนแก่ชุมชนให้ร่วมกันดูแล
รักษาป่าชุมชน ไม่บุกรุก หรือรุกล้ าในเขตพ้ืนที่ป่า
สาธารณะ 
 
 

 
หมายเหตุ แนวทางปฏิบัติเป็นกรอบตัวอย่างการปฏิบัติอย่างกว้างๆ เท่านั้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายบริหาร 
 
 

จุดมุ่งหมาย 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายบริหาร 
๑. เพ่ือให้ปวงข้าราชการเกิดส านึกลึกซ้ึงและเที่ยงธรรมในหน้าที่ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการควรแก่
ความไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวงชน 
๒. เพ่ือให้ข้าราชการด ารงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีงามสมกับความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งธรรมจรรยาอันสูงสุด 
๓. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกท่ีถูกต้องของข้าราชการฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลส าราญ
ในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การบริหารส่วน
ต าบลส าราญ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
๔. เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๕. เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติคุณขององค์การบริหารส่วนต าบลส าราญ  ได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา และ
ไว้วางใจจากประชาชน 
 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายบริหาร แนวทางปฏิบัติ 
ข้อ ๑  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือ

ประโยชน์สุขของประชาชน รวมทัง้ละเว้นการ
แสวงหาต าแหน่ง บ าเหน็จความชอบและประโยชน์
อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ  

ข้อ ๒  การมีจิตส านึกที่ดีซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 
 

๒.๑ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม 
ไม่มุ่งหวัง และแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จาก
การปฏิบัติงาน 
๒.๒ ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความสุจริต ตรง
ตามเจตนารมณ์ ของกฎหมาย 
๒.๓ รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง อธิบาย
สิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง ชอบ
ธรรม พร้อมทั้งยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน 
๒.๔ ควบคุม กากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบของตนไม่ให้ กระท าการหรือมีพฤติกรรม
ในทางมิชอบ 
 

 
 
 



 
 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายบริหาร แนวทางปฏิบัติ 
ข้อ  ๓ การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์  
ทับซ้อน 
 

๓.๑ ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน 
ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผู้มี
บุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็น
คุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคล
นั้นต่างจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชังและไม่หวัง
รับผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่
ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็น
หลัก 
๓.๒  ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง 
พรรคพวก เพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุญและต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 
๓.๓ ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร 
บริการ หรือสิ่งอานวยความสะดวกของทางราชการ
ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่
ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 
๓.๔ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของใต้บังคับ
บัญชาในการยึดมั่นความถูกต้อง เที่ยงธรรม และ
ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ 

ข้อ ๔ การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และ
ถูกกฎหมาย 

๔.๑ ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะน าให้ใช้ช่องว่าง
ของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 
๔.๒ ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครอง
ทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใดแทนบุคคลอ่ืน
อันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใช้ชื่อบุคคลอ่ืนถือ
ครองสิ่งดังกล่าวแทนตนเพ่ือปกปิดทรัพย์สินของตน 
๔.๓ ในกรณีที่เห็นว่าค าสั่งผู้บังคับบัญชา หรือการ
ด าเนินการใดที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ต้องทักท้วง
เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ 
๔.๔ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และ
ทักษะในการด าเนินงาน ปฎิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นใน
ความถูกต้อง เที่ยงธรรมด้วยความถูกต้องตามหลัก
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และยึดมั่นรักษาผล 
ประโยชน์ของประเทศชาติ หน่วยงาน และส่วนรวม
ในหลักวิชาการและจริยธรรม 
๔.๕ ไม่ให้ค าแนะน าใดๆ เกี่ยวกับการด าเนินการ อัน
เป็นการหลบเลี่ยงกฎหมาย  

 
 



ประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายบริหาร แนวทางปฏิบัติ 
ข้อ ๕ การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว 
มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

๕.๑ ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
โดยมีอัธยาศัยที่ดีปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ
ต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่อง ถิ่น
ก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการที่รัฐ
ก าหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคล
สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน 
หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และ
เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 

ข้อ ๖ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

๖.๑  ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็น
ประโยชน ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวังไม่เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ ของทางราชการ 
๗.๒  ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่
ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
 

ข้อ ๗ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มี
คุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

๗.๑.  อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วย
ความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มก าลัง
ความสามารถทีม่ีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอ่ืน
ของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 
๗.๒. ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตน หรือของ
ข้าราชการอื่น ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการอื่นโดยมิชอบ 
๗.๓. ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรู้ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ 
ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตนตามข้อมูล
พยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี 
๗.๔. เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้าส่วน
ราชการทราบโดยพลัน 
๗.๕. ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มี
หน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน ต้องให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ โดยให้
ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับการร้องขอ
ในการตรวจสอบ 



ประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายบริหาร แนวทางปฏิบัติ 

ข้อ ๘ การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๘.๑ ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
หรือสนับสนุนให้น าการปกครอง ในระบอบอ่ืนที่ไม่มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย 
๘.๒ จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิด
องค์พระมหากษัตริย์พระราชินี และพระรัชทายาท
ไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา 

ข้อ ๙ การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร ๙.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานรักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดย
เคร่งครัดให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มก าลังความสามารถ 
๙.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่
ทางราชการจัดให้ ด้วยความประหยัด คุ้มค่า ไม่
ฟุ่มเฟือย 
๙.๓ ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดย
เคร่งครัด 

 
 
หมายเหตุ แนวทางปฏิบัติเป็นกรอบตัวอย่างการปฏิบัติอย่างกว้างๆ เท่านั้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายสภาท้องถิ่น 

 
 

จุดมุ่งหมาย 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายสภาท้องถิ่น 
๑. เพ่ือให้ปวงข้าราชการเกิดส านึกลึกซ้ึงและเที่ยงธรรมในหน้าที่ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรีข้าราชการควรแก่
ความไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวงชน 
๒. เพ่ือให้ข้าราชการด ารงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีงามสมกับความเป็นข้าราชการในพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งธรรมจรรยาอันสูงสุด 
๓. เพ่ือเป็นการเสริมสร้างจิตส านึกท่ีถูกต้องของข้าราชการฝ่ายสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบล
ส าราญในการปฏิบัติหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลส าราญ เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
๔. เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 
๕. เพ่ือธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี เกยีรติคุณขององค์การบริหารส่วนต าบลส าราญ  ได้รับความเชื่อถือ ศรัทธา และ
ไว้วางใจจากประชาชน 
 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการฝ่ายสภาท้องถิ่น แนวทางปฏิบัติ 
ข้อ ๑  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือ

ประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งละเว้นการ
แสวงหาต าแหน่ง บ าเหน็จความชอบและประโยชน์
อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ  

ข้อ ๒  การมีจิตส านึกที่ดีซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 
 

๒.๑ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม 
ไม่มุ่งหวัง และแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จาก
การปฏิบัติงาน 
๒.๒ ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความสุจริต ตรง
ตามเจตนารมณ์ ของกฎหมาย 
๒.๓ รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง อธิบาย
สิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง ชอบ
ธรรม พร้อมทั้งยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน 
๒.๔ ควบคุม กากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบของตนไม่ให้ กระท าการหรือมีพฤติกรรม
ในทางมิชอบ 
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ข้อ  ๓ การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์  
ทับซ้อน 
 

๓.๑ ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน 
ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผู้มี
บุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็น
คุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคล
นั้นต่างจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชังและไม่หวัง
รับผลประโยชน์อื่นใดจากการปฏิบัติหน้าที่
ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็น
หลัก 
๓.๒  ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง 
พรรคพวก เพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุญและต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 
๓.๓ ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร 
บริการ หรือสิ่งอานวยความสะดวกของทางราชการ
ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่
ไดร้ับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 
๓.๔ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของใต้บังคับ
บัญชาในการยึดมั่นความถูกต้อง เที่ยงธรรม และ
ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ 

ข้อ ๔ การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และ
ถูกกฎหมาย 

๔.๑ ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะน าให้ใช้ช่องว่าง
ของกฎหมายที่อยู่ในความรับผิดชอบของตนเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 
๔.๒ ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครอง
ทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อื่นใดแทนบุคคลอ่ืน
อันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใช้ชื่อบุคคลอ่ืนถือ
ครองสิ่งดังกล่าวแทนตนเพ่ือปกปิดทรัพย์สินของตน 
๔.๓ ในกรณีที่เห็นว่าค าสั่งผู้บังคับบัญชา หรือการ
ด าเนินการใดที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ต้องทักท้วง
เป็นลายลักษณ์อักษรไว้ 
๔.๔ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และ
ทักษะในการด าเนินงาน ปฎิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นใน
ความถูกต้อง เที่ยงธรรมด้วยความถูกต้องตามหลัก
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และยึดมั่นรักษาผล 
ประโยชน์ของประเทศชาติ หน่วยงาน และส่วนรวม
ในหลักวิชาการและจริยธรรม 
๔.๕ ไม่ให้ค าแนะน าใดๆ เกี่ยวกับการด าเนินการ อัน
เป็นการหลบเลี่ยงกฎหมาย  
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ข้อ ๕ การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว 
มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

๕.๑ ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชน
โดยมีอัธยาศัยที่ดีปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ
ต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่อง ถิ่น
ก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการที่รัฐ
ก าหนดขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคล
สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน 
หรอืเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และ
เป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 

ข้อ ๖ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

๖.๑  ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็น
ประโยชน ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวังไม่เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับ ของทางราชการ 
๗.๒  ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่
ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
 

ข้อ ๗ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มี
คุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

๗.๑.  อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วย
ความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มก าลัง
ความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอ่ืน
ของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 
๗.๒. ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความ
เสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตน หรือของ
ข้าราชการอื่น ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการอื่นโดยมิชอบ 
๗.๓. ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรู้ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ 
ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตนตามข้อมูล
พยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี 
๗.๔. เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ 
ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้าส่วน
ราชการทราบโดยพลัน 
๗.๕. ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มี
หน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน ต้องให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ โดยให้
ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับการร้องขอ
ในการตรวจสอบ 
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ข้อ ๘ การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๘.๑ ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
หรือสนับสนุนให้น าการปกครอง ในระบอบอ่ืนที่ไม่มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย 
๘.๒ จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิด
องค์พระมหากษัตริย์พระราชินี และพระรัชทายาท
ไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา 

ข้อ ๙ การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร ๙.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ของงานรักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดย
เคร่งครัดให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มก าลังความสามารถ 
๙.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่
ทางราชการจัดให้ ด้วยความประหยัด คุ้มค่า ไม่
ฟุ่มเฟือย 
๙.๓ ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการ
ปฏิบัติหน้าที่ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดย
เคร่งครัด 

 
 
หมายเหตุ แนวทางปฏิบัติเป็นกรอบตัวอย่างการปฏิบัติอย่างกว้างๆ เท่านั้น  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


