-สำเนำคู่ฉบับ-

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำพระ
เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2565
--------------------------------------------------โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติ
ให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกาหนดประมวลจริยธรรม
ส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในหน่ ว ยงานนั้ น ๆ ซึ่ ง ต้ อ งไม่ ต่ ากว่ า มาตรฐานทางจริ ย ธรรมดั ง กล่ า ว และ
พระราชบั ญญัติมาตรฐานทางจริ ย ธรรม พ.ศ.2562 มาตรา 5 ได้กาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งเป็น
หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อใช้เป็นหลักสาคัญในการจัดทาประมวล
จริยธรรมของหน่วยงานของรั ฐ ประกอบกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้ า ย แห่ งพระราชบั ญ ญั ติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 จึงกาหนดให้มีประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อ
ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตน ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า “ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น”
ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 3 ประกาศนี้
“พนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง พนักงานจ้าง ข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ
ข้อ 4 พนักงานส่วนท้องถิ่นพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม ดังต่อไปนี้
ก. จริยธรรมหลัก
(1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และ
การปกครองระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข โดยยึ ด ถื อ ผลประโยชน์ ของ
ประเทศชาติ เ ป็ น ส าคั ญ ประพฤติ ปฏิ บั ติ ต นอยู่ ใ นกรอบศี ล ธรรมอั น ดี แ ละเทิ ด ทู น รั ก ษาไว้ ซึ่ ง สถาบั น
พระมหากษัตริย์
(2) ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมาย
และตามทานองคลองธรรม โปร่งใส และมีจิตสานึกที่ดี
(3) กล้าตัดสินใจ และกระทาในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม และกล้าแสดงความคิดเห็น
คัดค้าน หรือเสนอให้มีการลงโทษผู้ที่ทาสิ่งไม่ถูกต้อง
(4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ
(5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ โดยการ
ใช้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพ
ร่างกาย สถานะของบุคคลหรือฐานะทางเศรษฐกิจสังคม
(7) ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ด้วยการรักษา
เกียรติศักดิ์ของความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง

-2ข. จริยธรรมทั่วไป
(1) ยึดมั่นธรรมาภิบาลและอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน
(2) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า และระมัดระวัง
ไม่ให้เกิดความเสียหาย
(3) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย และมีอัธยาศัยที่ดี
(4) มุ่งบริการประชาชน และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยความ
เป็นธรรม รวดเร็ว เสมอภาค และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
(5) จัดทาบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ ต้องคานึงถึงคุณภาพชีวิต
ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม
(6) ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนอันอยู่ในความรับผิดชอบของตน
อย่างถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน
(7) เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
(8) ไม่กระทาการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคล
กับประโยชน์ส่วนรวม
(9) ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทาการเลี่ยง
ประมวลจริยธรรมนี้
ข้อ 5 หากพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดจะต้องยึดถือหรือปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพ
ตามกฎหมายหรือข้อบังคับอื่นใดที่กาหนดไว้โดยเฉพาะ นอกจากจะต้องรักษาจริยธรรมตามประกาศนี้แล้ว
จะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ.2565

( นายมานพ ฉ่าพงษ์สันติ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ

พิมพ์/ทาน
เจ้าของเรื่อง
หน.ส่วน
ปลัด

“ยึดมัน่ ธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน”

.
.
.
.

-สำเนำคู่ฉบับ-

ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำพระ
เรื่อง แนวทำงปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมของพนักงำน
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำพระ อำเภอเดิมบำงนำงบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565
-----------------------------------------------------------------ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ ได้มีประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานองค์การบริหาร
ส่วนตาบลเขาพระ อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1.เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ ที่สร้างความ
โปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
2.ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิ บัติอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ
3.ทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่น แก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
4.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระในทุกระดับ โดย
ฝ่ายบริหารใช้อานาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ ต่อตนเอง
ต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา ประชาชน และสังคม ตามลาดับ
5.ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและพนักงานองค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระทุกคน
พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎบังคับข้ออื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐาน
และมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ จึงกาหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ อาเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี พ.ศ.2565 รายละเอียดปรากฏตามแนบ
ท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือนเมษายน พ.ศ. 2565

( นายมานพ ฉ่าพงษ์สันติ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ

“ ยึดมัน่ ธรรมาภิบาล บริการเพือ่ ประชาชน ”

พิมพ์/ทาน
เจ้าของเรื่อง
หน.ส่วน
ปลัด
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แนวทำงปฏิบัติ
ตำมประมวลจริยธรรมของพนักงำนส่วนท้องถิ่น
องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำพระ
ประจำปีงบประมำณ พ.ศ. 2565

องค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำพระ
อำเภอเดิมบำงนำงบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

แนวทำงปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมของพนักงำนส่วนท้องถิ่น
ขององค์กำรบริหำรส่วนตำบลเขำพระ อำเภอเดิมบำงนำงบวช จังหวัดสุพรรณบุรี
จริยธรรมหลัก
ประมวลจริยธรรมของ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น
1. การยึดมั่นในสถาบัน
หลักของประเทศ
อันได้แก่ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ และ
การปกครองระบอบ
2. ชื่อสัตย์สุจริต
รับผิดชอบต่อหน้าที่
ปฏิบัติหน้าที่อย่าง
ตรงไปตรงมาตาม
กฎหมาย และตาม
ทานองคลองธรรม
โปร่งใส และมีจิตสานึก
ที่ดี

แนวทำงปฏิบัติ
1.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็ นประมุข
หรือสนับสนุนให้นาการปกครองระบอบอื่นที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขมาใช้ในประเทศ
ไทย
1.2 จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี
และพระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา
2.1 ปฏิบั ติห น้ าที่ด้ว ยความซื่อสั ตย์ สุ จริต เที่ ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหาผลประโยชน์
อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน
2.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
2.3 รับผิดชอบต่อผลการกระทาของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง
ชอบธรรม พร้อมยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
2.4 ควบคุม กากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระทาการหรือมีพฤติกรรม
ในทางมิชอบ
2.5 ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
2.6 อุ ทิ ศ ตนให้ กั บ การปฏิ บั ติ ง านในหน้ า ที่ ด้ ว ยความรอบคอบระมั ด ระวั ง และเต็ ม ก าลั ง
ความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐ ด้ว ย จะต้องไม่ทาให้ งานในหน้าที่
เสียหาย
2.7 ละเว้นจากการกระทาทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตาแหน่งหน้าที่ของตนเองหรือ
พนักงานส่วนตาบลคนอื่น
2.8 ใช้ดุล ยพินิจ และตัดสิ นใจในการปฏิบัติห น้าที่ด้ว ยความรู้ความสามารถเยี่ยงที่ปฏิ บัติใน
วิชาชีพ
2.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งให้หัวหน้า
ส่วนราชการทราบ
2.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายหรือประชาชนต้องให้
ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย
2.11 ไม่สั่ งราชการด้ว ยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้ เกิดความเสี ยหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่ ง
ราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ไต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามคาสั่ง
เพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป
2.12 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการดาเนินงานปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่น
ในความถูกต้องเที่ยงธรรมถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ

-2ประมวลจริยธรรมของ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น

แนวทำงปฏิบัติ
2.13 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งละเว้น
การแสวงหาตาแหน่ง บาเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ
2.14 ตัดสินใจและกระทาการใดๆโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ประชาชนมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน
2.15 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ไต้บังคับบัญชายึดมั่นความถูกต้อง เที่ยงธรรม ยึดถือ
ผลประโยชน์ของชาติ

4. คิดถึงประโยชน์
ส่วนรวมมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตัวและจิต
สาธารณะ

4.1 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิ น บุคลากร บริการ หรือสิ่งอานวยความสะดวกของทาง
ราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
4.2 ไม่กระทาการ หรือดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่ วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความ
เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่
4.3 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่นต้องยึดถือประโยชน์ของ
ทางราชการเป็นหลัก
4.4 ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรั บ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบแทนของตน
หรือของญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงตาแหน่งหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็
ตาม
4.5 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การดาเนินการ หรือการทานิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือ
บุคคลอื่นได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
5.6 สร้างจิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
- สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่ว มในระบบประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขตของสิทธิ
เสรีภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม

5. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งาน และภารกิจของ
องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น

5.๑ ปฏิ บั ติ ง านโดยมุ่ ง ประสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลของงานให้ เ กิ ด ผลดี ที่ สุ ด จนเต็ ม ก าลั ง
ความสามารถ
5.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความประหยัดคุ้มค่า
ไม่ฟุ่มเฟือย
5.๓ ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพโดยเคร่งครัดและเต็มกาลังความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่น
5.๔ อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง ของรัฐด้วย จะต้องไม่ทา
ให้งานในหน้าที่เสียหาย
5.๕ ละเว้นจากการกระทาทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตาแหน่งหน้าที่ของตนหรือของ
พนักงานส่วนตาบลอื่น ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตาบลอื่นโดย
มิชอบ
5.๖ ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ
ตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี
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5.๗ เมื่อเกิดความผิ ดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน
5.๘ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน
ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการ
ตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับคาร้องขอในการตรวจสอบ
5.๙ ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่ สั่ง
ราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณ์อักษรตามคาสั่ง
เพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป
5.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์
ภายในเวลาที่กาหนดงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลสาเร็ จตามเป้าหมายภายในเวลาได้
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่กาหนด โดยวิธีการ กระบวนการ ถูกต้อง
ชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชน
6. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็น
6.1 ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวกเพื่อน
ธรรม ปราศจากอคติและไม่ ฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลนั้น
เลือกปฏิบัติ โดยการ ใช้
6.2 ไม่ใช้ตาแหน่งหรือกระทาการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ
ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ ๖.๓ ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และ
ส่วนตัวหรือเหตุผลของความ ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ
แตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา อายุ ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรื อสังคม
เพศ อายุ สภาพร่างกาย
ความเชื่ อ ทางศาสนา การศึ ก ษา อบรม หรื อ ความคิ ด เห็ น ทางการเมื อ งอั น ไม่ ขั ด ต่ อ
สถานะของบุคคลหรือฐานะ รัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะดาเนินการตามมาตรการที่รัฐกาหนด เพื่อขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริม
ทางเศรษฐกิจสังคม
ให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มี
เหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
7. ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ 7.1 เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุก
ดีและรักษาภาพลักษณ์ของ ประการไม่ ล ะเมิ ด รั ฐ ธรรมนู ญ กฎหมายกฎ ข้ อ บั ง คั บ หรื อ มติ ค ณะรั ฐ มนตรี ที่ ช อบด้ ว ย
ทางราชการด้วยการรักษา
กฎหมายในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระทาไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
เกียรติศักดิ์ของความเป็น
กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนรีที่ชอบด้วยกฎหมายพนักงานส่วนตาบลต้องแจ้งให้หัวหน้า
พนักงานส่วนท้องถิ่น รวมทั้ง ส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาและจะดาเนินการต่อได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติ
ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและ จากหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่แล้ว
ดาเนินชีวิตตามหลักปรัชญา 7.2 เป็นแบบอย่างที่ดีในการพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ของเศรษฐกิจพอเพียง
7.3 ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตาแหน่งหน้าที่
- รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตาบลที่ดี อยู่ใน
ระเบียบวินัย กฎหมาย และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี
7.4 มุ่ ง แก้ ปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนด้ ว ยความเป็ น ธรรม รวดเร็ ว และมุ่ ง
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
7.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย
7.6 รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยพนักงาน
ส่วนตาบล/พนักงานจะกระทาได้ต่อเมื่อมีอานาจหน้าที่ และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
หรือเป็นไปตามกฎหมายกาหนดเท่านั้น
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7.7 การดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนินชีวิตบนสายกลาง โดยยึดหลักความ
พอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม
- ยึดหลักความพอประมาณ โดยดารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคม พัฒนาตนเอง
ให้มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีขึ้นเป็นลาดับ
- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มีเหตุผล ถูกต้อง โปร่งใส
เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจดาเนินการใดๆ ต้องคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิ ดขึ้นต่อส่วนรวมและต่อ
ตนเอง
- ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการดาเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายมีการวางแผนและ
ดาเนินการไปสู่เป้าหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพื้นฐานความรู้ และ
คุณธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

จริยธรรมทั่วไป
ประมวลจริยธรรมของ
พนักงำนส่วนท้องถิ่น
1. ยึดมั่นธรรมาภิบาล
และอุทิศตนเพื่อ
ประโยชน์สุขแก่
ประชาชน
2. ดูแลรักษาและใช้
ทรัพย์สินของทาง
ราชการอย่างประหยัด
คุ้มค่า และระมัดระวัง
ไม่ให้เกิดความเสียหาย
3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความสุภาพ เรียบร้อย
และมีอัธยาศัยดี

แนวทำงปฏิบัติ (ต่อ)
๑.๑ ยึดหลักธรรมในการดาเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคาสั่งสอนในทุกศาสนาที่นับถือ สอนให้
คนทาความดี รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการทาประโยชน์เพื่อส่วนรวมช่วยลด
ปัญหาที่เกิดขึ้นในสั งคม ช่ว ยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการดาเนินชีวิต ช่ว ย
แก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม
2.๑ ดู แลรั กษาและใช้ ทรั พ ย์สิ นของทางราชการอย่า งประหยั ด คุ้ มค่ า เหมาะสม ด้ว ยความ
ระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง
2.2 จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้เป็นระบบระเบียบ เอื้ออานวยต่อการ
ทางานให้สาเร็จตามเป้าหมาย
3.1 ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตาแหน่งหน้าที่
- รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตาบลที่ดี อยู่ใน
ระเบียบวินัย กฎหมาย และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี
3.2 ปฏิ บั ติห น้ าที่ อย่า งเต็ มกาลั งความสามารถ ด้ว ยความเสี ยสละ ทุ่มเทสติ ปัญญา ความรู้
ความสามารถ ให้บรรลุผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
3.3 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย
3.4 รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกัน
และกันในทางที่ชอบ
- เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพื่อนร่วมงาน
- ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล
- ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงาน อันอาจทาให้เกิดการแตกความสามัคคีในหน่วยงาน
- ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน
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พนักงำนส่วนท้องถิ่น
4. การให้บริการ
ประชาชนและแก้ปัญหา
ความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้วยความเป็น
ธรรม รวดเร็ว เสมอ
ภาคและเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์

5. จัดทาบริการ
สาธารณะและกิจกรรม
สาธารณะ ต้องคานึงถึง
คุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร
ต่อสิ่งแวดล้อม
6. การให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง

แนวทำงปฏิบัติ (ต่อ)
4.๑ ปฏิบั ติให้ ลุ ล่ ว ง โดยไม่ห ลี กเลี่ ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้อานาจเกินกว่าที่มีอยู่ตาม
กฎหมาย
4.๒ ปฏิบัติหน้าที่ หรือดาเนินการอื่น โดยคานึงศั กดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของ
บุคคล ไม่กระทาการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มี
อานาจตามกฎหมาย
4.3 ละเว้ น การให้ สั ม ภาษณ์ การอภิ ป ราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรื อ การ
วิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นทาง
วิชาการตามหลักวิชา
4.4 ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด
4.5 ไม่ลอกหรือนาผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหลงที่มา
4.6 ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติผู้รับบริการ
4.7 สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ยุติธรรม
และมีอัธยาศัยไมตรี
4.8 ให้ บริ การด้ว ยภาษาถ้อยคาสุ ภ าพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลี กเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิค หรือ
ถ้อยคาภาษากฎหมายที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ
4.9 ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือกระทบสิทธิ
ของบุคคลอื่น
4.๑0 เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียในสถานที่ให้บริการและ
นาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและการให้บริการประชาชน
5.1 ให้ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่ วนหนึ่งของสังคมต้องมีความ
รับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อประเทศชาติ และโลกใบนี้
5.2 ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหา ของตนเอง เช่น กัน
หลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข
6.๑ ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดาเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะ
อย่างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น
6.๒ ชี้แ จง แสดงเหตุผ ลที่แท้ จริง อย่า งครบถ้ว นในกรณี ที่กระทาการอันกระทบต่อ สิ ทธิ และ
เสรี ภ าพบุ ค คลอื่น ไม่ อนุ ญ าตหรื อ ไม่ อนุ มั ติ ต ามค าขอของบุ ค คล หรือ เมื่ อ บุค คลร้ องขอตาม
กฎหมายเว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้กาหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้
จะต้องดาเนินการภายในสิบห้าวันทาการ นับแต่กระทาการดังกล่าวหรือได้รับการร้องขอ
6.๓ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย
6.๔ ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวัง ไม่
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ
6.๕ ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
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พนักงำนส่วนท้องถิ่น
7. เรียนรู้และพัฒนา
ตนองอย่างต่อเนื่อง เพื่อ
เพิ่มขีดความสามารถ
ให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
8. ไม่กระทาการอันมี
ลักษณะเป็นการขัดกัน
ระหว่างประโยชน์ส่วน
บุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม
9. ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมอย่าง
ตรงไปตรงมาและไม่
กระทาการเลี่ยง
ประมวลจริยธรรมนี้

แนวทำงปฏิบัติ (ต่อ)
7.๑ ปฏิบั ติ ง านอย่ า งมื ออาชี พ โดยใช้ทั ก ษะ ความรู้ ความสามารถ และหน่ว ยงาน โดยใช้
ทรั พยากรอย่ างประหยั ดและอย่า งเต็ มที่ ด้ ว ยความถู กต้ อง รอบคอบ ระมัด ระวั ง เพื่อ รัก ษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ
7.๒ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถทักษะ ในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่
7.๓ พัฒ นาระบบการทางานให้ ได้ผ ลงานที่ดี มีคุณภาพประสิ ท ธิภ าพ ประสิ ทธิ ผ ล และเป็ น
แบบอย่างได้
8.1 ปฏิ บั ติห น้ าที่ อย่า งเต็ มกาลั งความสามารถ ด้ว ยความเสี ยสละ ทุ่มเทสติ ปัญญา ความรู้
ความสามารถ ให้บรรลุผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
8.2 ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย
9.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระทาการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทาดังกล่าวของพนักงานส่วนตาบลอาจขัดประมวล
จริยธรรม พนักงานส่วนตาบลต้องหยุดการกระทาดังกล่าว
9.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานส่วนตาบลต้องมีหน้าที่รายงานการ
ฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ
9.3 ในกรณีที่พนักงานส่วนตาบลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระทาซึ่งมีลักษณะตามข้อ 5.2
หรือข้อนี้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระทาดังกล่าว
9.4 ไม่ละเมิดหลักสาคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ในกรณีทีมีข้อขัดแย้งระหว่าง
ประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสาคัญทางศัลธรรม ศาสนาหรือประเพณี
9.5 หัวหน้าส่ วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่ วนราชการ ทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ไต้
บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว
9.6 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการ ทุกระดับชั้นต้องสนับสนุนส่งเสริม
และยกย่องผู้อยู่ไต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น
9.7 ไม่กระทาการใดอันอาจนาความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือราชการ
โดยรวม

ลงชื่อ
( นายมานพ ฉ่าพงษ์สันติ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเขาพระ

ผู้เห็นชอบ

