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ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำพระ 
เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมำชิกสภำท้องถิ่น พ.ศ.2565 

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

    โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติ
ให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรม 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ  ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และ
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 มาตรา 5 ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวล
จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ   

  อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6  วรรคสาม  แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 
พ.ศ.2562 ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท าป ระมวล 
จริยธรรม ข้อกำหนดจริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที ่ของรัฐ      
พ.ศ.2563 ประกอบกับมติคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ในการประชุมคร ั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 
29 กันยายน 2563 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงก าหนดให ้ม ีประมวลจร ิ ยธรรมสมาชิก          
สภาท้องถิ่นไว้  และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗  ข้อ ๑๖ 
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ จึงประกาศประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1 ประมวลจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ 2 ในประมวลจริยธรรมนี้ 
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ

บริหารส่วนต าบล เมืองพัทยา และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ ง แต่ไม่รวมถึง
กรุงเทพมหานคร 

“สภาท้องถิ่น” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาองค์การ
บริหารส่วนต าบล สภาเมืองพัทยา และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งแต่ไม่รวมถึง     
สภากรุงเทพมหานคร 

“สมาชิกสภาท้องถิ่น” ได้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล สมาชิกสภาเมืองพัทยา และสมาชิกสภาท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
แต่ไม่รวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร 

ข้อ 3 สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยต้องด ารงตน 
ดังต่อไปนี้ 

(1) ปกป้อง ดูแล และยึดถือประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งเอกราชและ
อธิปไตยของชาติ และไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของชาติ 

(๒) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และเคารพความแตกต่างของ
แต่ละศาสนา 
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(๓) จงรักภักดีและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
(๔) ยึดมั่นและธ ารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 
(๕) เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย     

ทุกประการ 
ข้อ 4 สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดีและ

รับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยอย่างน้อยต้องด ารงตน ดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือรับใช้ประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความ

รับผิดชอบ ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ 
(๒) ไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้สถานะหรือต าแหน่งของตน ไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้

โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม 
(๓) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน        

ในประการที่อาจท าให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ 
(๔) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
(๕) ไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการเพ่ือให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเพ่ือ

ผลประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
(๖) ไม่กระท าการใดท่ีก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการด ารงต าแหน่ง 
(๗) แสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณีเมื่อปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือผิดพลาด 
ข้อ 5 สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงกล้าตัดสินใจและกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม โดยต้อง     

ด ารงตนดังต่อไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม เป็นกลาง และปราศจากอคติ โดยไม่หวั่นไหวต่ออิทธิพล 

แรงกดดัน หรือกระแสสังคม อันมิชอบด้วยกฎหมาย 
(๒) ยึดมั่นในกฎหมายและไม่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเอ้ือประโยชน์สาหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
(๓) ค านึงถึงระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งผู้สมควรด ารงต าแหน่งต่าง ๆ 
(๔) ต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อ านาจในทางที่ผิด การฉ้อฉล หลอกลวง หรือการ

กระท าอ่ืนใดที่ท าให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
(๕) เปิดเผยหรือให้ข้อมูลข่าวสารอันอยู่ในความรับผิดชอบของตน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน 

และไมบ่ิดเบือนแก่ประชาชน 
ข้อ 6 สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุก 

ของประชาชนโดยรวม และมีจิตสาธารณะ โดยอย่างน้อยต้องด ารงตน ดังต่อไปนี้ 
(๑) มีอุดมการณ์ในการท างานเพ่ือประเทศชาติและต้องถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติ 

และประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด 
(๒) ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่ว่าโดย

ทางตรงหรือทางอ้อมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 
(๓) ไม่น าข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับของราชการ ซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในต าแหน่ง 

ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เอกชน ทั้งในระหว่างการด ารงต าแหน่งและเมื่อพ้นจากต าแหน่ง 
(๔) มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 

และความผาสุกของประชาชนโดยรวม 
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(๕) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยมุ่งหมายให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่าง   
เป็นธรรม ผาสุก และสามัคคีปรองดอง 

ข้อ 7 สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยอย่างน้อยต้องด า รง
ตน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่มีคุณภาพ โปร่งใส 
และตรวจสอบได้ 

(๒) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยค านึงถึงผลประโยชน์    
ของประเทศชาติและประชาชนเป็นส าคัญ 

(3) อุทิศเวลาแก่ราชการ ไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจหรือกระท าการอ่ืนใดเพ่ือ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 

(4) เอาใจใส่ทุกข์สุขและรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนและรีบหาทางช่วยเหลืออย่าง
เร่งด่วนและเท่าเทียมกัน 

(5) รักษาความลับของราชการ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจตามกฎหมาย  
(6) รักษาทรัพย์สินของราชการและใช้ทรัพย์สินของราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่าง

ประหยัด คุ้มค่า ระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยไม่จ า เป็น และไม่น าไปใช้เพ่ือประโยชน์ของตนเอง
หรือผู้อื่น 

ข้อ 8 สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ โดยอย่างน้อย
ต้องด ารงตน ดังต่อไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ 
โดยการใช้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือเหตุผลของความแตกต่าง ทางเชื้อชาติ ถิ่นก า เนิด ศาสนา 
เพศ เพศสภาพ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย สุขภาพ หรือสถานะทางเศรษฐกิจ  หรือสังคม รวมทั้งเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

(๒) ปฏิบัติต่อประชาชน ผู้ร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้องอย่างให้เกียรติ 
(3) ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งการเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าไปก้าวก่าย หรือแทรกแซง       

การปฏิบัติราชการ การด าเนินงาน การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง เลื่อนเงินเดือนและการ
ด าเนินการทางวินัยหรือการให้พ้นจากต าแหน่งของข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ 

(4) ไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัว หรือผู้ใกล้ชิดก้าวก่าย หรือแทรกแซง 
การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองหรือผู้อื่น 

(5) ปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อท าธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐตามระเบียบ และขั้นตอน
อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ข้อ 9 สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ 
โดยอย่างน้อยต้องด ารงตน ดังต่อไปนี้ 

(๑) รักษาจรรยาของตนให้ดี น้อมน าพระบรมราโชวาท หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักค าสอนทางศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวิต 

(๒) เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี ด้วยการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 

(๓) ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ทั้งโดยส่วนตัว และโดยหน้าที่ 
ความรับผิดชอบต่อสาธารณชน 
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(๔) เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม 
รวมทั้งรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย 

(๕) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น ไม่แสดงกิริยาหรือใช้วาจา อันไม่
สุภาพอาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด 

(๖) วางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน และระมัดระวังมิให้การประกอบ
วิชาชีพอาชีพ หรือการงานของตนเอง คู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตน มีลักษณะเป็น
การกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน 

(๗) ไม่รับของขวัญ ของก านัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น และจะต้อง
ดูแลให้คู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย เว้นแต่เป็นการรับจาก
การให้โดยธรรมจรรยาและการรับที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้รับได้ 

(๘) ไม่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จนเป็นเหตุท าให้ 
ผู้ถูกกระท าได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้ถูกกระท า  อยู่ในภาวะ   
จ ายอมต้องยอมรับในการกระท านั้น และไม่น าความสัมพันธ์ทางเพศที่ตนมีต่อบุคคลใด มาเป็นเหตุหรือ  
มีอิทธิพลครอบง าให้ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด 

(๙) ไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย ผู้มีอิทธิพล หรือผู้มีความ
ประพฤติหรือมีชื่อในทางเสื่อมเสีย อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน 

ข้อ 10 สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงรักษาไว้และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่นและมติของที่ประชุมโดยเคร่งครัด โดยอย่างน้อยต้องด ารงตน ดังต่อไปนี้ 
  (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่กระท า
การใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของประเทศชาติและสภาท้องถิ่น 

(2) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องกล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม ยึดมั่นหลักการในการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติใด ๆ 

(3) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้ อ่ืน ไม่แสดงกิริยาหรือ      
ใช้วาจาอันไม่สุภาพ มีลักษณะเป็นการดูหมิ่น หมิ่นประมาท เสียดสีหรือใส่ร้ายป้ายสีบุคคลใด หรือน าเอาเรื่องที่
เป็นเท็จมาอภิปรายแสดงความเห็นในที่ประชุม หรือที่อ่ืนใด 

(4) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องไม่แสดงอาการข่มขู่ อาฆาตมาดร้าย หรือใช้ก าลังประทุษร้าย    
ต่อบุคคลอื่นในที่ประชุม บริเวณสภา หรือท่ีอ่ืนใด 

(5) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องอุทิศเวลาให้แก่การประชุม โดยค านึงถึงการตรงต่อเวลาและต้อง
ไม่ขาดการประชุมโดยไม่จาเป็น เว้นแต่ในกรณีเจ็บป่วย หรือมีเหตุสุดวิสัย 

(6) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาข้อบัญญัติ ญัตติ กระทู้ หรือเรื่องร้องทุกข์ที่ เป็น
ประโยชน์ต่อท้องถิ่น ประเทศชาติและประชาชนส่วนรวมโดยเร็ว 

(7) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาและให้ความเห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่งใด        
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าว
ด้วย 

(8) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องระมัดระวังการปฏิบัติงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลใกล้ชิด 
มิให้มีการกระท าใด ๆ อันเป็นที่เสื่อมเสียแก่สภาท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 



พิมพ์/ทาน                     . 
เจ้าของเรื่อง                   . 
หน.ส่วน                        .
ปลัด                            . 
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(9) สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมหรือต่อสาธารณะ เมื่อพบเห็นการกระท า    
ที่ท าให้ราชการ ผู้ อ่ืนหรือประชาชนเสียหาย การใช้อ านาจในทางที่ผิด และการทุจริตประพฤติมิชอบของ
ผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น     
ให้เกียรติและเคารพต่อสถานที่ และส ารวมกิริยาวาจาในที่ประชุมสภา 

(11) สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดทราบถึงข้อเท็จจริงที่อาจท าให้ตนขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะ
ต้องห้าม ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นั้นแจ้งประธานสภาท้องถิ่นทราบ 

ข้อ 11 สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงปฏิบัติงานตามหน้าที่และอ านาจสภาท้องถิ่น เพ่ือให้การตรา
ข้อบัญญัติท้องถิ่น การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การจัดท าบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายงบประมาณให้มี
ประสิทธิภาพสูงสุด เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท สภาพปัญหาและความเสี่ยงทางจริยธรรม ภูมิสังคม      
ความเป็นอยู่และวิถีของชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม  ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณี       
อันดีงาม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

ข้อ 12 ให้บุคคล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานอื่นท่ีสภาท้องถิ่นแต่งตั้งเป็น 
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทางานยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ด้วย 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
  

ประกาศ ณ วันที่  28  เดือนเมษายน  พ.ศ. 2565  
 
 

 
 ( นายสมชาย  สมทวีกาญจนพร ) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
“ ยดึม ัน่ธรรมาภิบาล  บริการเพือ่ประชาชน ” 



พิมพ์/ทาน                     . 
เจ้าของเรื่อง                   . 
หน.ส่วน                        .
ปลัด                            . 

-ส ำเนำคู่ฉบับ- 
 
 
 

 
 

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำพระ 
เรื่อง แนวทำงปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมของสมำชิกสภำท้องถิ่น 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำพระ อ ำเภอเดิมบำงนำงบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

-------------------------------------------------------------------- 
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐพึงจัด 

ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวและพระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
จริยธรรม  พ.ศ. 2562 มาตรา 5 ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมี
คุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 6 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 
2562 ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท าประมวลจริยธรรม ข้อก าหนด
จริยธรรม และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  พ.ศ. 2563 ประกอบกับมติ
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 รัฐมนตรี      
ว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงก าหนดให้มีประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่นไว้ 

สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงปฏิบัติงานตามหน้าที่และอ านาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การ
บริหารราชการส่วนท้องถิ่น การจัดท าบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายงบประมาณให้มีประสิทธิภาพสูงสุดเหมาะสม 
สอดคล้องกับบริบท สภาพปัญหาและความเสี่ยงทางจริยธรรม ภูมิสังคม ความเป็นอยู่และวิถีของชุมชน ภูมิปัญญา
ท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนในท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน 

ให้บุคคล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานอ่ืนที่สภาท้องถิ่นแต่งตั้งเป็น คณะกรรมการ       
คณะอนุกรรมการ และคณะท างานยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ด้วย   

ในการนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐาน
และมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ
สมาชิกสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ อ าเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี  พ.ศ. 2565 
รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้ 

 จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

    ประกาศ ณ วันที่    28   เดอืนเมษายน   พ.ศ. 2565 
 

               
             (นายสมชาย  สมทวีกาญจนพร ) 
     ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
             

“ ยดึม ัน่ธรรมาภิบาล  บริการเพือ่ประชาชน ” 



 
 

 
 
 

แนวทำงปฏิบัติ 
ตำมประมวลจริยธรรมของสมำชิกสภำทอ้งถิน่ 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำพระ 
ประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำพระ 
อ ำเภอเดิมบำงนำงบวช   จังหวัดสุพรรณบุร ี

 
 
 
 



 
แนวทำงปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมของสมำชิกสภำท้องถิ่น 

ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลเขำพระ อ ำเภอเดิมบำงนำงบวช จังหวัดสุพรรณบุรี 
 

 
ประมวลจริยธรรมของ
สมำชิกสภำท้องถิ่น 

แนวทำงปฏิบัติ 

1.  สมาชิกสภาท้องถิ่นต้อง
ยึดมั่นในสถาบันหลักของ
ประเทศอันได้แก่  ชาติ      
ศาสนา พระมหากษัตริย์       
และการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

(1) ปกป้อง ดูแล และยึดถือประโยชน์ของชาติเป็นส าคัญ พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งเอก
ราชและอธิปไตยของชาติ และไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ
เกียรติภูมิของชาติ 

(๒) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และเคารพความ
แตกต่างของแต่ละศาสนา 

(๓) จงรักภักดีและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 
(๔) ยึดมั่นและธ ารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์

ทรงเป็นประมุข 
(๕) เป็นแบบอย่างที่ดี ในการรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่ งรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
2.  สมาชิกสภาท้องถิ่นพึง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตส านึกที่ดี 
และรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
 
 
 
 
 
 

(๑) ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือรับใช้ประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ด้วย
ความรับผิดชอบ ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือก
ปฏิบัติ และปราศจากอคต ิ

(๒) ไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้สถานะหรือต าแหน่งของตน ไปแสวงหาประโยชน์
ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทาง
ทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม 

(๓) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดส าหรับตนเองหรือ
ผู้อื่นในประการที่อาจท าให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่ 

(๔) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
(๕) ไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการเพ่ือให้เกิดความเข้าใจผิด หรือ

เพ่ือผลประโยชน์ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น 
(๖) ไม่กระท าการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการด ารง

ต าแหน่ง 
(๗) แสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณีเมื่อปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือผิดพลาด 

3. สมาชิกสภาท้องถิ่นพึง
กล้าตัดสินใจและกระท าใน
สิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม 

(๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม เป็นกลาง และปราศจากอคติ โดยไม่หวั่นไหว
ต่ออิทธิพลแรงกดดัน หรือกระแสสังคม อันมิชอบด้วยกฎหมาย 

(๒) ยึดมั่นในกฎหมายและไม่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพ่ือเอ้ือประโยชน์ส าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น 

(๓) ค านึงถึงระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งผู้สมควรด ารงต าแหน่งต่าง ๆ 
(๔) ต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อ านาจในทางที่ผิด การฉ้อฉล หลอกลวง 

หรือการกระท าอ่ืนใดที่ท าให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
(๕) เปิดเผยหรือให้ข้อมูลข่าวสารอันอยู่ในความรับผิดชอบของตน อย่างถูกต้อง 

ครบถ้วน และไม่บิดเบือนแก่ประชาชน 
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4. สมาชิกสภาท้องถิ่น
พึงยึดถือประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศ  
ชาติและความผาสุก 
ของประชาชนโดยรวม 
และมีจิตสาธารณะ 

(๑) มีอุดมการณ์ในการท างานเพ่ือประเทศชาติและต้องถือเอาผลประโยชน์ของ
ประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด 

(๒) ไม่กระท าการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม 
ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

(๓) ไม่น าข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับของราชการ ซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ใน
ต าแหน่งไปใช้เพ่ือให้เกิดประโยชน์แก่เอกชน ทั้งในระหว่างการด ารงต าแหน่งและเมื่อพ้น
จากต าแหน่ง 

(๔) มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม 

(๕) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยมุ่งหมายให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกัน
อย่างเป็นธรรม ผาสุก และสามัคคีปรองดอง 

5.  สมาชิกสภาท้องถิ่น
พึงปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของงาน 

(๑) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่มีคุณภาพ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

(๒) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการโดยค านึงถึง
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นส าคัญ 

(3) อุทิศเวลาแก่ราชการ ไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจหรือกระท าการ     
อ่ืนใด เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 

(4) เอาใจใส่ทุกข์สุขและรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนและรีบหาทาง
ช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนและเท่าเทียมกัน 

(5) รักษาความลับของราชการ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่และอ านาจตาม
กฎหมาย 

(6) รักษาทรัพย์สินของราชการและใช้ทรัพย์สินของราชการให้เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ อย่างประหยัด คุ้มค่า ระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยไม่จ าเป็น 
และไม่น าไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น 

6. สมาชิกสภาท้องถิ่น
พึงปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เป็นธรรมและไม่เลือก
ปฏิบัติ 

(๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ปราศจากอคติ และไม่
เลือกปฏิบัติโดยการใช้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือเหตุผลของความแตกต่าง 
ทางเชื้อชาติ ถิ่นก าเนิด ศาสนา เพศ เพศสภาพ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย สุขภาพ 
หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม รวมทั้งเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 

(๒) ปฏิบัติต่อประชาชน ผู้ร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้องอย่างให้เกียรติ 
(3) ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งการเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นเข้าไปก้าวก่าย  หรือ

แทรกแซงการปฏิบัติราชการ การด าเนินงาน การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อน
ต าแหน่ง เลื่อนเงินเดือน และการด าเนินการทางวินัยหรือการให้พ้นจากต าแหน่งของ
ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ 
หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ ่ 

(4) ไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัว หรือผู้ใกล้ชิดก้าวก่าย หรือ
แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองหรือผู้อ่ืน 

(5) ปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อท าธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐตามระเบียบ และ
ขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ  



 
-3- 

 
ประมวลจริยธรรมของ
สมำชิกสภำท้องถิ่น 

แนวทำงปฏิบัติ 

7. สมาชิกสภาท้องถิ่นพึง
ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดี
และรักษาภาพลักษณ์ของ
ทางราชการ 
 
 
 

(๑) รักษาจรรยาของตนให้ดี น้อมน าพระบรมราโชวาท หลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง และหลักค าสอนทางศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวิต 

(๒) เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี ด้วยการเคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

(๓) ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ทั้งโดยส่วนตัว และ
โดยหน้าที่ความรับผิดชอบต่อสาธารณชน 

(๔) เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดี
งาม รวมทั้งรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย 

(๕) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อ่ืน ไม่แสดงกิริยาหรือใช้วาจา อัน
ไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด 

(๖) วางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน และระมัดระวังมิให้การประกอบ
วิชาชีพ อาชีพ หรือการงานของตนเอง คู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของ
ตน มีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน 

(๗) ไม่รับของขวัญ ของก านัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืน และ
จะต้องดูแลให้คู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกัน
ด้วย เว้นแต่เป็นการรับจากการให้โดยธรรมจรรยาและการรับที่มีบทบัญญัติแห่ง
กฎหมายให้รับได้ 

(๘) ไม่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จนเป็นเหตุ
ท าให้ผู้ถูกกระท าได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดย
ผู้ถูกกระท า อยู่ในภาวะจ ายอมต้องยอมรับในการกระท านั้น และไม่น าความสัมพันธ์
ทางเพศที่ตนมีต่อบุคคลใด มาเป็นเหตุหรือมีอิทธิพลครอบง าให้ใช้ดุลพินิจในการ
ปฏิบัติหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด 

(๙) ไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย ผู้มีอิทธิพล หรือผู้มี
ความประพฤติหรือมีชื่อในทางเสื่อมเสีย อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชน 

8. สมาชิกสภาท้องถิ่นพึง
รักษาไว้และปฏิบัติตาม
กฎหมาย ข้อบังคับการ
ประชุมสภาท้องถิ่น 
และมติของที่ประชุมโดย
เคร่งครัด  

(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และไม่กระท าการใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของประเทศชาติ
และสภาท้องถิ่น 

(2) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องกล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม ยึดมั่นหลักการ
ในการปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติใด ๆ 

(3) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่น ไม่แสดงกิริยา
หรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ มีลักษณะเป็นการดูหมิ่น หมิ่นประมาท เสียดสีหรือใส่ร้าย
ป้ายสีบุคคลใด หรือน าเอาเรื่องที่เป็นเท็จมาอภิปรายแสดงความเห็นในที่ประชุม หรือ
ที่อ่ืนใด 
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4) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องไม่แสดงอาการข่มขู่ อาฆาตมาดร้าย หรือใช้ก าลัง
ประทุษร้ายต่อบุคคลอ่ืนในที่ประชุม บริเวณสภา หรือที่อ่ืนใด 

(5) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องอุทิศเวลาให้แก่การประชุม โดยค านึงถึงการตรงต่อ
เวลาและต้องไม่ขาดการประชุมโดยไม่จ าเป็น เว้นแต่ในกรณีเจ็บป่วย หรือมีเหตุ
สุดวิสัย 

(6) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาข้อบัญญัติ ญัตติ กระทู้ หรือเรื่องร้องทุกข์ที่
เป็นประโยชน์ต่อท้องถิ่น ประเทศชาติและประชาชนส่วนรวมโดยเร็ว 

(7) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องพิจารณาและให้ความเห็นชอบให้บุคคลด ารงต าแหน่ง
ใดตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดยค านึงถึงความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมทาง
จริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย 

(8) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องระมัดระวังการปฏิบัติงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ของ
บุคคลใกล้ชิด มิให้มีการกระท าใด ๆ อันเป็นที่เสื่อมเสียแก่สภาท้องถิ่น หรือองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(9) สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงเสนอข้อมูลต่อที่ประชุมหรือต่อสาธารณะ เมื่อพบเห็น
การกระท าที่ท าให้ราชการ ผู้อื่นหรือประชาชนเสียหาย การใช้อ านาจในทางที่ผิด และ
การทุจริตประพฤติมิชอบของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น หรือบุคลากรของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องแต่งกายสุภาพเรียบร้อยตามข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่น ให้เกียรติและเคารพต่อสถานที่ และส ารวมกิริยาวาจาในที่ประชุมสภา 

(11) สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้ใดทราบถึงข้อเท็จจริงที่อาจท าให้ตนขาดคุณสมบัติหรือ
มีลักษณะต้องห้าม ให้สมาชิกสภาท้องถิ่นผู้นั้นแจ้งประธานสภาท้องถิ่นทราบ 

 
 
 
 

      ลงชื่อ          ผู้เห็นชอบ 
               ( นายสมชาย  สมทวกีาญจนพร ) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเขาพระ 
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