
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลควนเมา 
  เรื่อง ประมวลจริยธรรมของขาราชการ  

ขององคการบริหารสวนตําบลควนเมา อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง   
_______________ 

 

  ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลควนเมาไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลควนเมา ลงวันที่ 2 มีนาคม 2552 ตามนัย
มาตรา ๗๗ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๔๐  ไปแลว  นั้น  
 

เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙  บัญญัติใหมี
ประมวลจริยธรรมเพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ขาราชการ หรือ
เจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งกําหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา  ทั้งนี้  การฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกลาว  ใหถือวา เปนการกระทําผิดทางวินัย 

 

เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  
มาตรา ๒๗๙  องคการบริหารสวนตําบลควนเมา จึงใหยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่
อางถึง  และใหจัดทําเปนประมวลจริยธรรมของขาราชการองคการบริหารสวนตําบลควนเมาแทน  เพื่อเปน
เครื่องกํากับความประพฤติของขาราชการในสังกัด  ตามประมวลจริยธรรมแนบทายนี้ 

 

ทั้งนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

      ประกาศ ณ วันที่ 4  เดือน  มิถุนายน พ.ศ. 2562 
 
 
 

  
           (นายสําราญ  ปราบปราม)  
               นายกองคการบริหารสวนตําบลควนเมา  
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ  
ขององคการบริหารสวนตําบลควนเมา อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง  

_______________ 
 
ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร

ไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙   โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ  ที่สรางความโปรงใส  มีมาตรฐาน ใน

การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล 
๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  ทั้งในระดับองคกรและระดับ

บุคคล  และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆขององคการบริหารสวนตําบลควนเมาเพื่อให              
การดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ  เพิ่มความนาเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก
ผูรับบริการและประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

๔.ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ  โดยใหฝายบริหารใชอํานาจ
ในขอบเขต  สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชน  
และตอสังคม ตามลําดับ 

๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น  
รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้  รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน  พึงยึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้   

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 
  ขอ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้ 
   “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของขาราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลควนเมา 

 

   “ขาราชการ”  หมายถึง  ขาราชการสวนทองถิ่น  ขาราชการสวนทองถิ่นสามัญ  
ขาราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น  
รวมถึงพนักงานจาง  และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจําองคการ
บริหารสวนตําบลควนเมา 
  ขอ ๒  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลควนเมา รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้  
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หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 

สวนที่ ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

สําหรับขาราชการ  ขององคการบริหารสวนตําบลควนเมา 
 

  ขอ ๓ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลควนเมา ทุกคน  มีหนาที่ดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม  เปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและใหบริการ
แกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ  ดังนี้ 

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   (๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (๓) การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซื่อสัตย  และรับผิดชอบ 
   (๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมี 

       ผลประโยชนทับซอน 
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน 
      ขอเท็จจริง 
(๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ   
       ตรวจสอบได 
 (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

             (๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี  
         รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมให 
         สอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

 
สวนที่ ๒ 

จรรยาวิชาชีพขององคกร 
   
  ขอ ๔  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลควนเมาตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา                                    
และพระมหากษัตริย 
  ขอ ๕ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลควนเมาตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษา
ไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
  ขอ ๖ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลควนเมาตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปน
พลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 
  ขอ ๗  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลควนเมาตองไมประพฤติตนอันอาจ
กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่ 
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  ขอ ๘  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลควนเมาตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลัง
ความสามารถดวยความเสียสละ  ทุมเทสติปญญา  ความรูความสามารถ  ใหบรรลุผลสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 
  ขอ ๙ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลควนเมาตองมุงแกปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดรีะหวางหนวยงานและประชาชน 
  ขอ ๑๐ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลควนเมาตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ 
เรียบรอย มีอัธยาศัย 
  ขอ ๑๑ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลควนเมาตองรักษาความลับที่ไดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่และ
ไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น 
  ขอ ๑๒ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลควนเมาตองรักษา และเสริมสรางความ
สามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 
  ขอ ๑๓ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลควนเมาตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไป
แสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่น  ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม  
ตลอดจนไมรับของขวัญ ของกํานัล  หรือประโยชนอื่น ใดจากผู ร อง เรียน หรือบุคคลที่ เกี่ยวของ                                   
เพื่อประโยชนตางๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน  เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตาม
ประเพณ ี
  ขอ ๑๔ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลควนเมาตองประพฤติตนใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นดวยความสุภาพ   มีน้ําใจ  มีมนุษยสัมพันธอันดี  ตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของ
เพื่อนรวมงาน  และไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน 

 
หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 
 

สวนที่ ๑   
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

  ขอ ๑๖ ใหสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่ควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด  โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี ้
   (๑) ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง  สงเสริม  ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดี
และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 
   (๒) สืบสวนหาขอเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้  เพื่อรายงานผลให
นายกองคการบริหารสวนตําบล หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจ
ดําเนินการตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลควนเมา หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามที่
เห็นเองก็ได 
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   (๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยาง
ตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีที่เห็นวานายกองคการบริหารสวน
ตําบลควนเมา หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควรอาจยื่นเรื่องโดยไม
ตองผานนายกองคการบริหารสวนตําบลควนเมา หรือคณะกรรมการจริยธรรมไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได 

 

   (๔) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูก
กลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  การดําเนินการตอขาราชการที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้นเงินเดือน  ตั้งกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 

(๕) ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   (๖)ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย  ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด 
  ขอ ๑๗ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลควนเมา แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น         
เพื่อควบคุม กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
   คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดวย  
   (๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ไดรับมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ   
   (๒) กรรมการจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือ
สองคน 
   (๓) กรรมการ  ซึ่งเปนขาราชการที่ไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในองคการ
บริหารสวนตําบลควนเมา ที่ไดรับเลือกตั้งจากขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางขององคการบริหารสวน
ตําบลควนเมา นั้นจํานวนสองคน 
   (๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอชื่อ
และคัดเลือกใหเหลือสองคน   
   ใหหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนเลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรม  และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม 
   กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน   
  ขอ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 
   (๑)  ควบคุม  กํากับ  สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๒)  สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ  
การลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว  
   (๓)  ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอํานาจ
หนาที่  ขอใหกระทรวง  กรม  หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นของรัฐ  หรือหางหุนสวน บริษัท  
ชี้แจงขอเท็จจริง  สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ  สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือใหถอยคํา
เกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
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   (๔)  เรียกผูถูกกลาวหา  หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง  หรือใหถอยคํา  
หรือใหสงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
โดยพลัน  ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด 
   (๖)  สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่อง
สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๗)  คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา     
มิใหผูบังคับบัญชาใชอํานาจ  โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 
   (๘)  ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้   หรือตามที่ผูตรวจการแผนดิน 
มอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง 
ปกครองมาใชบังคับ 
    

สวนที่ ๒ 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

  ขอ ๑๙ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรม  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลควนเมา  เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 

ขอ ๒๐ การดํ า เนินการตามขอ ๑๙  ใหผู รับผิดชอบพิจารณาดํา เนินการแต งตั้ ง
คณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ขอ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรม
รายแรงหรือไม  ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและ
ระดับตําแหนง  ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต 
สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน  และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา  

ขอ ๒๒  หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ ๒๐ แลว  ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการ             
ฝาฝนประมวลจริยธรรม  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริง
วาเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม  แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตาม
ขอ ๑๙  สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๕  แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย   
  ขอ ๒๓  การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๑๙  ขอ ๒๐ 
และขอ ๒๒  ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัย  และการรักษาวินัย  และการ
ดําเนินการทางวินัย  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ ๒๔ การสั่ งการของผู รับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๒ ใหดําเนินการตามนั้น               
เวนแตจะปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป   
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หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
  ขอ ๒๕  การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา  ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนินการที่ถูกตอง  หรือ
ตักเตือน  หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ ง  การเขาสูตําแหนง  การพนจากตําแหนง               
การเลื่อนขั้นเงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับ
การพัฒนาแลวแตกรณ ี
  ขอ ๒๖ เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๒  แลว  
ให องคการบริหารสวนตําบลควนเมา ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 
  ขอ ๒๗  ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๕  สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรม
ขององคการบริหารสวนตําบลควนเมา ภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดทราบการลงโทษ 
   ผูถูกลงโทษตามขอ ๑๘ (๒) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดทราบการลงโทษ  
  ขอ ๒๘  เมื่อผลการพิจารณาเปนที่สุดแลว  ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 
     

บทเฉพาะกาล 
 
  ขอ ๒๙ จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พรอมดําเนินการปรับปรุง
แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี)  และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น  ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  และผูตรวจการ
แผนดินทราบตอไป 
 
 
 
 
 

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

(นายสําราญ  ปราบปราม) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลควนเมา 

4 มิถุนายน 2562 
 
 
 



 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลควนเมา 
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานสวนตําบล/และพนักงานจาง 

องคการบริหารสวนตําบลควนเมา  อําเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 
-------------------------------- 

  ตามที่  องคการบริหารสวนตําบลควนเมา  ไดมีประกาศประมวลจริยธรรมของขาราชการ 
และพนักงานจาง  ขององคการบริหารสวนตําบลควนเมา  อําเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง  โดยมีวัตถุประสงค  ดังนี้ 
  1. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ และพนักงานจาง องคการบริหารสวน
ตําบล ควนเมา  ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเปนสากล 
  2. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  ทั้งในระดับองคกรและระดับ
บุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ  
  3. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่นแก
ผูรับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
  4. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการองคการบริหารสวนตําบลควนเมา  ใน
ทุกระดับ  โดยฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการ และพนักงานจาง 
ขององคการบริหารสวนตําบลควนเมา  ตอตนเอง ตอองคกร ผูบังคับบัญชา ประชาชน และสังคม ตามลําดับ 
  5. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
  ทั้งนี้  รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการ พนักงานจาง องคการ
บริหารสวนตําบลควนเมา  ทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎบังคับขออื่น ๆ 
อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
  ในการนี้ เพื่อใหการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเปนไปในแนวทางเดียวกัน อันกอใหเกิด
บรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมของขาราชการ พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลควนเมา  อําเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง  พ.ศ. 
2561  รายละเอียดปรากฏตามแนบทายประกาศนี ้

  จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ  ณ วันที ่ 4  เดือนมิถุนายน  พ.ศ.2562 

 
     
      
      
      (นายสําราญ  ปราบปราม) 
     นายกองคการบริหารสวนตําบลควนเมา 
 



 
ประมวลจริยธรรมของขาราชการ/พนักงานจาง 

องคการบริหารสวนตําบลควนเมา 
อําเภอรัษฎา  จังหวัดตรัง 

พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลควนเมา 
อําเภอรัษฎา จังหวัดตรัง 

 
 
 



แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการองคการบริหารสวนตําบลควนเมา  
ประมวลจริยธรรมของ 

ขาราชการ/พนักงานจาง 
แนวทางปฏิบัติ 

1. การยึดมั่นในระบบ
ประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริยเปนประมุข 

1.1 ไมแสดงการตอตานการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
หรือสนับสนุนใหนําการปกครองระบบอื่นท่ีไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใชใน
ประเทศไทย 
1.2 จงรักภัคดีตอพระมหากษัตริย และไมละเมิดองคพระมหากษัตริย พระราชนิี และพระรัช
ทายาทไมวาทางกาย หรือทางวาจา 

2. การยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม 

2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมาและไมกระทําการเลี่ยงประมวลจริยธรรม
นี้ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีผูทักทวงวาการกระทําดังกลาวของพนักงานสวนตําบลอาจขัด
ประมวลจริยธรรม พนักงานสวนตําบลตองหยุดการกระทําดังกลาว 
2.2 ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม  ศาสนา และประเพณีในกรณีมีขอขัดแยงระหวาง
ประมวลจริยธรรมนี้กับหลังสําคัญทางศีลธรรม ศาสนาหรือประเพณี 
2.3 หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้น ตองปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาดวยความเที่ยงธรรม โดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว 
2.4 หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตองสนับสนุนสงเสริม
และยกยองผูอยูใตบังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย มีผลงานดีเดน 
2.5 ไมกระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไมไววางใจใหเกิดแกสวนราชการหรือ
ราชการโดยรวม  

3. การมีจิตสํานึกที่ดี 
ซื่อสัตยและรับผิดชอบ 

3.1 ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม ไมมุงหวังและแสวงหาผลประโยชนอนัมคิวรได
จากการปฏิบัตงิาน 
3.2 ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจดวยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณของกฎหมาย 
3.3 รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง อธิบายสิง่ที่ตนไดปฏิบัติอยางมีเหตุผลและถูกตอง ชอบ
ธรรม พรอมยินดีแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
3.4 ควบคุม กํากับ ดูแล ผูปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไมใหกระทําการหรือมีพฤติกรรม
ในทางมชิอบ 
3.5 ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตนเอง 
3.6 อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มกําลังความสามารถ
ที่มีอยู  ในกรณีที่ตองปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐดวย จะตองไมทาํใหงานในหนาที่เสียหาย 
3.7 ละเวนจาการกระทาํทั้งปวงที่กอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนงหนาที่ของตนเองหรือพนักงาน
สวนตาํบลคนอื่น 
3.8 ใชดุลยพินิจและตัดสนิใจในการปฏิบัติหนาที่ดวยความรูความสามารถเยี่ยงที่ปฏบิัติในวชิาชีพ 
3.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึน้จากการปฏิบัติหนาที่ตองรีบแกไขใหถูกตองและแจงใหหัวหนาสวน
ราชการทราบ 
3.10 ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบกฎหมายหรือประชาชนตองให
ความรวมมือกับหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมาย 
3.11 ไมสั่งราชการดวยวาจาในเร่ืองที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ ในกรณีที่สัง่ราชการ
ดวยวาจาในเรื่องดังกลาวใหผูใตบังคับบัญชาบนัทึกเร่ืองเปนลายลักษณอักษรตามคําสั่งเพื่อใหผูสั่ง
พิจารณาสัง่การตอไป 



ประมวลจริยธรรมของ 
ขาราชการ/พนักงานจาง 

แนวทางปฏิบัติ 

4. การยึดถือประโยชนของ
ประเทศชาติเหนือกวา
ผลประโยชนสวนตนและไมมี
ผลประโยชนทับซอน 

4.1 ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่เคยมีตอบุคคลอื่น ไมวาจะเปนญาติพี่นอง พรรคพวก 
เพื่อนฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลยพินิจใหคุณหรือใหโทษแกบุคคล
นั้น 
4.2 ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของ
ทางราชการไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบ
ดวยกฎหมาย 
4.3 ไมกระทําการ หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัว ซึ่งกอใหเกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชนสวนรวมที่อยูในความรับผิดชอบของ
หนาที่ 
4.4 ในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาที่อื่นตองยึดถือ
ประโยชนของทางราชการเปนหลัก 
4.5 ไมเรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอื่นเรียกรับ หรือยอมรับซึ่งของตอบแทน
ของตนหรือของญาติของตนไมวากอนหรือหลังดํารงตําแหนง หรือไมเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติหนาที่แลวก็ตาม 
4.6 ไมใชตําแหนงหรือกระทําการที่เปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใด เพราะมีอคติ 
4.7 ไมเสนอหรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญาซึ่ง
ตนเองหรือบุคคลอื่นไดประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย 

5. การยืนหยัดทําในสิ่งที่
ถูกตองเปนธรรมและถูก
กฎหมาย 

5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา และไมกระทําการเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี้ 
5.2 เมื่อรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานสวนตําบลตองมีหนาที่
รายงานการฝาฝนดังกลาวพรอมหลักฐานพยานตอหัวหนาสวนราชการ 
5.3 ตองรายงานการดํารงตําแหนงที่ไดรับคาตอบแทนและไมไดรับคาตอบแทนในนิติ
บุคคลซึ่งมิใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคการมหาชน ราชการสวนทองถิ่น ตอหัวหนา
สวนราชการในกรณีที่การดํารงตําแหนงนั้น ๆ อาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาที่ 
5.4 ในกรณีท่ีพนักงานสวนตําบลเขารวมประชุมและพบวามีการกระทําซึ่งมีลักษณะ
ตามขอ 5.2 หรือขอนี้พนักงานสวนทองถิ่นมีหนาที่ตองคัดคานการกระทําดังกลาว 
5.5 ปฏิบัติหนาที่ดวยความรูความสามารถ และทักษะในการดําเนินงานปฏิบัติหนาที่
โดยยึดมั่นในความถูกตองเที่ยงธรรม ถูกตองตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ 
5.6 ปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในระบบคณุธรรม เพื่อประโยชนสุขของประชาชน รวมทั้ง
ละเวนการแสวงหาตําแหนง บําเหน็จความชอบและประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิ
ชอบ 
5.7 ตัดสินใจและกระทําการใด ๆ โดยยึดประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ 
ประชาชนมากวาประโยชนสวนตน 
5.8 ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของผูใตบังคับบัญชายึดมั่นความถูกตอง เที่ยงธรรม 
ยึดถือผลประโยชนของชาติ 

 



ประมวลจริยธรรมของ 
ขาราชการ/พนักงานจาง 

แนวทางปฏิบตั ิ

6. การใหบริการแก
ประชาชนดวยความรวดเร็ว 
มีอัธยาศัย และไมเลือก
ปฏิบัต ิ

6.1 ปฏิบัติใหลุลวง โดยไมหลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเวน การใชอํานาจเกินกวาที่มีอยูตาม
กฎหมาย 
6.2 ปฏิบัติหนาที่ หรือดําเนนิการอื่น โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสทิธิเสรีภาพของ
บุคคล ไมกระทาํการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นกอภาระหรือหนาที่ใหบุคคลโดยไมมี
อํานาจตามกฎหมาย 
6.3 ใหบริการลํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยทีด่ี ปราศจากอคติและไมเลือก
ปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรมในเร่ืองถิ่นกําเนิด เชือ้ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความ
พิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ เวนแตจะ
ดําเนินการตามมาตรการที่รัฐกาํหนด เพื่อขจัดอุปสรรค หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและ
เสรีภาพได เชนเดียวกบับุคคลอืน่ หรือเปนการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เปนธรรม และเปนที่
ยอมรับกันทั่วไป 
6.4 ละเวนการใหสัมภาษณ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมือง เวนแตเปนการแสดงความคิดเห็นทาง
วิชาการตามหลักวิชา 
6.5 ไมเอ้ือประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพี่นอง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผูมีบุญคุณและตอง
ปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด 
6.6 ไมลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงที่มา 
6.7 ใหบริการดวยความกระตือรือรน เอาใจใสและใหเกียรติผูรับบริการ 
6.8 สอดสองดูแล และใหบริการแกผูรับบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ยุติธรรม 
และมีอัธยาศัยไมตร ี
6.9 ใหบริการดวยภาษาถวยคําสุภาพ ชัดเจน เขาใจงาย หลีกเลี่ยงการใชศัพทเทคนิค หรือ
ถอยคําภาษากฎหมายที่ผูรบับรกิารไมเขาใจ 
6.10 ปฏิบัติงานดวยความถูกตอง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไมใหเสื่อมเสียหรือกระทบสิทธิ
ของบุคคลอื่น 
6.11 เปดชองทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ผูมีสวนไดเสียในสถานที่ใหบริการและ
นําขอมูลดังกลาวมาใชในการแกไขปญหา ปรบัปรุงพฒันาหนวยงานและการใหบริการประชาชน 

7. การใหขอมูลขาวสารแก
ประชาชนอยางครบถวน 
ถูกตอง และไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง 

7.1 ไมใชขอมูลที่ไดมาจากการดําเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไมใชการปฏิบัติหนาที่โดยเฉพาะ
อยางยิ่งเพื่อเอื้อประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอื่น 
7.2 ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แทตรงิอยางครบถวนในกรณีที่กระทาํการอันกระทบตอสิทธิและ
เสรีภาพบุคคลอื่น ไมอนุญาตหรอืไมอนุมัติตามคําขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลรองขอตาม
กฎหมายเวนแตการอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองไดกําหนดยกเวนไว ทัง้นี้
จะตองดําเนนิการภายใน 15 วนัทําการนับแตกระทาํการดังกลาว หรือไดรับการรองขอ 
7.3 เปดเผยหลักเกณฑ ขั้นตอน วิธีปฏบิัติงาน ใหผูรับบริการไดรับทราบ รวมถึงใหขอมูลขาวสาร
แกผูมารองขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 
7.4 ใชขอมูลขาวสารของทางราชการในทางที่เปนประโยชนถูกตอง ดวยความระมัดระวงั ไม
เปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนความลับของทางราชการ 
7.5 ปกปดขอมูลสวนบุคคลอันไมควรเปดเผยที่อยูในความรบัผดิชอบของหนวยงาน 



ประมวลจริยธรรมของ 
ขาราชการ/ 
พนักงานจาง 

แนวทางปฏิบัติ 

8. การมุงผลสัมฤทธิ์   
ของาน รักษา
มาตรฐาน  
มีคุณภาพ  
โปรงใส และ 
ตรวจสอบได 

8.1 ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเกิดผลดีที่สุดจนเต็มกําลัง
ความสามารถ 
8.2 ใชงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิและประโยชนที่ทางราชการจัดให ดวยความประหยัดคุมคา 
ไมฟุมเฟอย 
8.3 ใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่ ตามคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพโดยเครงครัด 
8.4 อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มกําลัง
ความสามารถทีม่ีอยู ในกรณีที่ตองไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาที่
เสียหาย 
8.5 ละเวนจากการกระทําทั้งปวงที่กอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนงหนาที่ของตน หรือของ
พนักงานสวนตําบลอื่น ไมกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของพนักงานสวนตําบลอื่นโดย
มิชอบ 
8.6 ใชดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ดวยความรู ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติใน
วิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติสวนตัว ตามขอมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต
ละกรณี 
8.7 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ ตองรีบแกไขใหถูกตอง และแจงใหหัวหนา
สวนราชการทราบโดยพลัน 
8.8 ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนตอง
ใหความรวมมือกับหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ
โดยใชขอมูลที่เปนจริงและครบถวน เมื่อไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ 
8.9 ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ ในกรณีท่ีสั่งราชการ
ดวยวาจาในเรื่องดังกลาว ใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณอักษรตามคําสั่งเพ่ือใหผูสั่ง
พิจารณาสั่งการตอไป 
8.10 ปฏิบัติงานดวยความเอาใจใส มานะพยายาม มุงมั่นและปฏิบัติหนาที่เสร็จสมบูรณภายใน
เวลาที่กําหนดงานในความรับผิดชอบใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายภายในเวลาไดผลลัพธตาม
เปาหมาย คุมคาดวยวิธีการที่ถูกตองที่กําหนด โดยวิธีการกระบวนการถูกตองชอบธรรม เกิด
ประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ ประชาชน 
8.11 ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ โดยใชทกัษะ ความรู ความสามารถ และหนวยงานโดยใช
ทรัพยากรอยางประหยัดและอยางเต็มที่ดวยความถูกตอง รอบคอบ ระมัดระวังเพื่อรักษา
ผลประโยชนสวนรวมอยางเต็มความสามารถ 
8.12 พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรอบรู และมีความรู ความสามารถทักษะ ในการปฏิบัติงาน
ในหนาที่ 
8.13 พัฒนาระบบการทํางานใหไดผลงานที่ดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเปน
แบบอยางได 
8.14 จัดระบบการจัดเก็บเอกสารขอมูล รวมทั้งสถานท่ีใหเปนระบบระเบียบเอื้ออํานวยตอการ
ทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย  
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9. การยึดมั่นในหลักจรรยา
วิชาชีพขององคกร 

9.1 จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
9.2 เปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไว และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทยทุกประการ ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
ชอบดวยกฎหมายในกรณีมีขอสงสัย หรือมีขอทักทวงวาการกระทําไมชอบดวย
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวยกฎหมายพนักงาน
สวนตําบลตองแจงใหหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะ
ดําเนินการตอไดตอเม่ือไดขอยุติจากหนวยงานที่มีอํานาจหนาที่แลว 
9.3 เปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยาง
เครงครัด 
9.4 ไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่ รัก
ศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนพนักงานสวนตําบลที่ดี อยู
ในระเบียบวินัย กฎหมาย และเปนผูมีคุณธรรมที่ดี 
9.5 ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ ดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา
ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 
9.6 มุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวยความเปนธรรม  รวดเร็ว  และมุง
เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 
9.7 ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ เรียบรอย มีอัธยาศัย 
9.8 รักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่ การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดย
พนักงานสวนตําบล/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่ทําและไดรับอนุญาต
จากผูบังคับบัญชาหรือเปนไปตามกฎหมายกําหนดเทานั้น 
9.9 รักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงานพรอมกับใหความชวยเหลือ
เกื้อกูลกันและกันในทางท่ีชอบ 
- เคารพตอความเชื่อ และคานิยมของบุคคลหรือเพ่ือนรวมงาน 
- ยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง และบริหารจัดการความขัดแยงอยางมีเหตุผล 
- ไมผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเก่ียวงาน อันอาจทําใหเกิดการแตกความสามัคคีใน
หนวยงาน 
- ประสานงานกับทุกฝายที่เกี่ยวของดวยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 
9.10 ไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับตัวเองหรือผูอ่ืน
ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดคนไมรับของขวัญหรือ
ประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนตางๆอันอาจเกิดจาก
การปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี 
9.11 ประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษย
สัมพนัธอันดี ตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของเพื่อนรวมงาน และมานํา
ผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน 
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10.การสรางจิตสํานึกให
ประชาชนในทองถิ่นประพฤติ
ตนเปนพลเมืองที่ดีรวมกัน
พัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณ 
ธรรมและดูแลสภาพ
สิ่งแวดลอมใหสอดคลอง
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

10.1 ปลูกฝงจิตใจใหประชาชนมีความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม สรางคุณธรรม 
จริยธรรม รูจักเสียสละ รวมแรงรวมใจ มีความรวมมือในการทําประโยชนเพื่อสวนรวม
ชวยลดปญหาที่เกิดข้ึนในสังคม ชวยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเปนหลักการในการ
ดําเนินชีวิต ชวยแกปญหาและสรางสรรคใหเกิดประโยชนสุขแกสังคม 
10.2 สรางจิตสาธารณะเพื่อประโยชนตอตนเองและสังคม 
- สรางวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีสวนรวมในระบบประชาธิปไตย รูถึงขอบเขตของ
สิทธิ เสรีภาพ หนาที่ความรับผิดชอบตอตนเองและสังคม 
- ใหความสําคัญตอสิ่งแวดลอม ตระหนักเสมอวาตนเองคือสวนหนึ่งของสังคมตองมี
ความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดลอมซึ่งเปนเรื่องของสวนรวมทั้งตอประเทศชาติและ
โลกใบนี้ 
- ตระหนักถึงปญหาและผลกระทบท่ีเกิดข้ึนกับสังคม ใหถือวาเปนปญหา ของตนเอง 
เชน การหลีกเลี่ยงไมได ตองชวยกันแกไข 
- ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคําสั่งสอนในทุกศาสนาที่นับถือ
สอนใหคนทําความดี 
10.3 การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินชีวิตบนสายกลาง โดย
ยึดหลักความพอประมาณ ความมีภูมิคุมกันที่ดี ภายใตเงื่อนไขความรูและคุณธรรม 
- ยึดหลักความพอประมาณ โดยดํารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคม
พัฒนาตนเองใหมีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีข้ึนเปนลําดับ 
- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอยางมีระบบ มีเหตุผล ถูกตอง 
โปรงใส เปนธรรม กอนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ตองคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกดิขึ้นตอ
สวนรวมและตอตนเอง 
- ยึดหลักการมีภูมิคุมกันที่ดี ดวยการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมีเปาหมายมีการ
วางแผนและดําเนินการไปสูเปาหมายดวยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บน
พื้นฐานความรูและคุณธรรมเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 
- ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสูการ
ปฏิบัติ 
10.4 ไมละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบดวย
กฎหมาย 
 

 
 

 
 
 


