
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 

เร่ือง  แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 
***************************** 

   ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร  ได้มีประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลตลาดไทร  อ าเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้  

1. เป็นเครื่องมือการกับความประพฤติของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร ท่ีสร้าง 
ความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล  

2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคลและ 
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ  

3. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความเช่ือมั่นแก่ผู้รับบริการ 
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  

4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร ในทุก 
ระดับ โดยฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล
ตลาดไทร ต่อตนเอง ต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา ประชาชน และสังคม ตามล าดับ  

5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น รวมท้ัง 
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

ท้ังนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 
ทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎบังคับข้ออื่น ๆ อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  
ในการนี ้เพื่อให้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐานและมาตรฐาน
เดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การ
บริหารส่วนต าบลตลาดไทร  อ าเภอประทาย   จังหวัดนครราชสีมา  พ.ศ. 25๖๔ รายละเอียดปรากฏตามแนบท้าย
ประกาศนี้ 

 ท้ังนี้   ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    ประกาศ ณ วันท่ี    ๑๒    เดือน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 
 
                  (นายนิคม   ช่างเกวียน) 
                                                         รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  รักษาราชการแทน 
                                                             ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล  ปฏิบัติหน้าท่ี  
       นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทางการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร  
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 

 
 

 
 



 
 

ค าน า 
 

     ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรมเพื่อก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระท า ท้ังนี้ การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่า เป็นการกระท า
ผิดทางวินัย องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร ตามนัยมาตรา ๗๖ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ ไปแล้วนั้น  

องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร จึงได้จัดท าแนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร เพื่อให้การด าเนินการประมวลจริยธรรม เป็นเครื่องมือ
ก ากับความประพฤติของข้าราชการ สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจน และเพื่อเป็นกรอบใน
การประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามบทบัญญัติดังกล่าวโดยเคร่งครัด 

 

องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
แนวทางการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 

องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร อ าเภอประทาย  จังหวัดนครราชสีมา 
 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถ่ิน 
           วัตถุประสงค์ 
           ๑. เพื่อให้ปวงข้าราชการส่วนท้องถิ่น เกิดส านึกลึกซึ้งและเท่ียงธรรมในหน้าท่ีผดุงเกียรติและศักด์ิศรี
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ควรแก่ความไว้วางใจและเช่ือมั่นของปวงชน 
            ๒. เพื่อให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ด ารงตนต้ังมั่นเป็นแบบอย่างท่ีดีงามสมกับความเป็นข้าราชการใน  
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งธรรมจรรยาอันสูงสุด  
 
ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถ่ินฯ  
             วัตถุประสงค์ 
            ๑. เป็นการเสริมสร้างจิตสานึกท่ีถูกต้องของข้าราชการส่วนท้องถิ่นในการปฏิบัติหน้าท่ีให้มีประสิทธิภาพ  
และประสิทธิผล บรรลุวิสัยทัศน์และพันธกิจขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร เพื่อประโยชน์สุขของ
ประชาชน  
            ๒. เพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
            ๓. เพื่อธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรี เกียรติคุณขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร ได้รับความเช่ือถือ ศรัทธา 
และไว้วางใจจากประชาชน 
 
ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถ่ิน แนวทางการปฏิบัต ิ 

ข้อ ๑. ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท า 
         สิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม  

 

๑.๑ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระท าการ  
เลี่ยงประมวลจริยธรรมน้ี ในกรณีมีข้องสงสัยหรือ มีผู้ทักท้วงว่า  
การกระท าใดของข้าราชการอาจขัดประมวลจริยธรรม ต้องไม่กระท า  
การดังกล่าวหรือหยุดกระท าการและส่งเรื่องให้คณะกรรมการ  
จริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรม  
วินิจฉัยว่า การกระท าน้ันขัดต่อประมวลจริยธรรมจะกระท าการ  
น้ันมิได้ 
๑.๒ เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ต้องรายงาน  
การฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมพยานหลักฐาน (ถ้าม)ี ต่อหัวหน้า  
ส่วนราชการหรือคณะกรรมการจริยธรรมโดยพลัน กรณี  
หัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ฝ่าฝืนฯ ต้องรายงานต่อนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบล หรือผู้บังคับบัญชาเหนือข้ึนไปของหัวหน้าส่วน
ราชการน้ัน และหรือคณะกรรมการจริยธรรม 
๑.๓ ต้องรายงานการด ารงต าแหน่ง ทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและ  
ไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ  

 

 
 
 
 



-๒- 
 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถ่ิน แนวทางการปฏิบัต ิ 
 องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถ่ิน หน่วยงานอื่นของรัฐ และ  

กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ต่อหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรรมการ  
จริยธรรม ในกรณีที่การด ารงต าแหน่งน้ัน ๆ อาจขัดแย้งกับการ  
ปฏิบัติหน้าท่ีหรืออาจท าให้การปฏิบัติหน้าท่ีเสียหาย ซึ่งให้ใช้บังคับ  
กับการเป็นลูกจ้าง การรับจ้างท าของ การเป็นตัวแทน การเป็น  
นายหน้า และการมีนิติสัมพันธ์อื่นในท านองเดียวกันด้วย 
๑.๔ ในกรณีเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระท าซึ่งมีลกัษณะ  
ตามข้อ ๑.๒ หรือมีการเสนอเรื่อง ซึ่งมีลักษณะตามข้อ ๑.๒ ผ่าน  
ข้าราชการ ข้าราชการมีหน้าท่ีต้องคัดค้านการกระท าดังกล่าว และ  
บันทึกการคัดค้านของตนไว้ในรายงานการประชุมหรือในเรื่องน้ัน 
แล้วแต่กรณี 
 
 

 

ข้อ ๒. ข้าราชการต้องมีจิตสานึกที่ดีและความ
รับผิดชอบต่อหน้าที ่เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้ 

 
 

๒.๑ อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้วยความรอบคอบ  
ระมัดระวัง และเต็มก าลังความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไป  
ปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าท่ีเสียหาย 
๒.๒ ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ  
ต าแหน่งหน้าท่ีของตน หรือของข้าราชการอื่น ไม่ก้าวก่ายหรือ  
แทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ีของข้าราชการอื่นโดยมิชอบ 
๒.๓ ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรู้ความ  
สามารถ เย่ียงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตน  
ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี 
๒.๔ เมื่อเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหน้าท่ี ต้องรีบแก้ไข  
ให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน 
๒.๕ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าท่ีตรวจสอบ  
ตามกฎหมายหรือประชาชน ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มี  
หน้าท่ีตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ โดยให้  
ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับการร้องขอในการตรวจสอบ 
๒.๖ ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่  
ราชการ ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับ  
บัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผูส้ั่งพิจารณา  
สั่งการต่อไป  

 
 

 
 
 
 



-๓- 
 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถ่ิน แนวทางการปฏิบัต ิ 
ข้อ ๓. ข้าราชการต้องแยกเรื่องสว่นตัวออกจาก
ต าแหน่งหน้าที ่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  
 

๓.๑ ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็น  
ญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบ  
การใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลน้ัน หรือปฏิบัติ  
ต่อบุคคลน้ันต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชงั 
๓.๒ ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอา
นวยความสะดวกของทางราชการไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเอง 
หรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 
๓.๓ ไม่กระท าการใด หรือดารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะ  
ส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับ  
ประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าท่ี  
ในกรณีที่มีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้น้ัน  
ยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อน แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา  
หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา  
เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติ
ตามน้ัน 
๓.๔ ในการปฏิบัติหน้าท่ีที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือ  
หน้าท่ีอื่นในราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงาน  
ของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเปน็หลัก  
ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรือ  
ประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม อันจ าเป็น  
ต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและ  
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 

 

ข้อ ๔. ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที ่
มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท าการ  
อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและ  
ประโยชน์ส่วนรวม  
 

๔.๑ ไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือ  
ยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลัง  
ดารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าท่ีไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง  
กับการปฏิบัติหน้าท่ีหรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา  
หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป 
๔.๒ ไม่ใช้ต าแหน่ง หรือกระท าการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่  
บุคคลใด เพราะมีอคติ 
๔.๓ ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท า 
นิติกรรมสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์อันมคิวรได้  
โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมน้ี  

 
 
 
 
 
 



-๔- 
 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถ่ิน แนวทางการปฏิบัต ิ 
ข้อ ๕. ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 
และกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา  
 

๕.๑ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมติคณะ-  
รัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย ในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วง  
ว่าการกระท าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ  
หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้าราชการต้องแจ้ง  
ให้หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา  
และจะด าเนินการต่อไปได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มี  
อ านาจหน้าท่ีแล้ว 
๕.๒ ในกรณีที่เห็นว่าค าสั่งผู้บังคับบัญชา หรือการด าเนินการใด  
ที่ตนมีส่วนเก่ียวข้องไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือ  
ข้อบังคับ ต้องทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ 
๕.๓ ในกรณีที่เห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องท า  
เรื่องเสนอให้หัวหน้าส่วนราชการพิจารณา และส่งเรื่องให ้ 
ส านักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีด าเนินการให้ได้ข้อยุติทางกฎหมาย
ต่อไป 
๕.๔ ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะน าให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่  
อยู่ในความรับผิดชอบของตนเพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น  
และต้องเร่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว 
๕.๕ ไม่ยอมให้บุคคลอื่นอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือ  
ประโยชน์อื่นใดแทนบุคคลอื่นอันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใช้ชื่อ  
บุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกล่าวแทนตนเพ่ือปกปิดทรัพย์สินของตน 
๕.๖ เมื่อทราบว่ามีการละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในส่วน-  
ราชการของตน หัวหน้าส่วนราชการต้องด าเนินการที่จ าเป็น เพ่ือให้  
เกิดการเคารพกฎหมายข้ึนโดยเร็ว 
๕.๗ เมื่อได้รับค าร้อง หรือค าแนะนาจากผู้ตรวจราชการแผ่นดินหรือ  
หน่วยงานอื่นว่าด้วย กฎหมาย กฎ หรือข้องบังคับ ที่อยู่ในความ  
รับผิดชอบของส่วนราชการของตน สร้างภาระเกินสมควรแก่  
ประชาชน หรือสร้างความไม่เป็นธรรมให้เกิดข้ึน ต้องด าเนินการ  
ทบทวนกฎหมาย กฎ หรือ ข้อบังคับดังกล่าวโดยเร็ว 

 

ข้อ ๖. ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม 
เป็นกลางทางการเมือง ให้บริการแก่ประชาชนโดยมี  
อัธยาศัยที่ดีและไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
 

๖.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น  
การใช้อ านาจเกินกว่าท่ีมีอยู่ตามกฎหมาย  
๖.๒ ปฏิบัติหน้าท่ี หรือดาเนินการอื่น โดยค านึงถึงศักด์ิศรีความเป็น  
มนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่กระท าการให้กระทบสิทธิ  
เสรีภาพของบุคคล หรือก่อภาระหรือหน้าท่ีให้บุคคลโดยไม่มี  
อ านาจตามกฎหมาย 

 

 
 
 
 
 



-๕- 
 
 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถ่ิน แนวทางการปฏิบัต ิ 
 ๖.๓ ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี  

ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็น  
ธรรมในเรื่อง ถ่ินก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ  
ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ  
สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทาง  
การเมือง อันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการ  
ที่รัฐก าหนดข้ึนเพ่ือขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บคุคลสามารถ  
ใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเป็นการเลือก  
ปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 
๖.๔ ละเว้นการให้สัมภาษณ ์การอภิปราย การแสดงปาฐกถา  
การบรรยาย หรือการวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทาง  
การเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา 
๖.๕ ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือน  
ฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็น  
แก่หน้าผู้ใด 
๖.๖ ไม่ลอก หรือน าผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้  
ระบุแหล่งที่มา 

 

ข้อ ๗. ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วย 
ข้อมูลข่าวสารของทางราชการอยา่งเคร่งครัด  
และรวดเรว็ ไม่ถ่วงเวลาให้เน่ินช้าและใช้ข้อมูล  
ข่าวสารที่ได้มาจากการด าเนินงานเพื่อการในหน้าท ี่ 
และให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งครบถ้วน  
ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง  
 

๗.๑ ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอื่น อันไม่ใช่  
การปฏิบัติหน้าท่ี โดยเฉพาะอย่างย่ิง เพ่ือเอื้อประโยชน์แก่ตนเอง  
หรือบุคคลอื่น  
๗.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระท า  
การอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น ไม่อนุญาต หรือ  
ไม่อนุมัติตามค าขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมาย  
เว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตาม  
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้ก าหนดยกเว้นไว้  
ทั้งน้ี จะต้องด าเนินการภายในสิบห้าวันทาการ นับแต่กระท าการ  
ดังกล่าว หรือได้รับการร้องขอ 

 

ข้อ ๘. ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด  
 

๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน  
ให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มกาลังความสามารถ  
๘.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการ  
จัดให้ ด้วยความประหยัด คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 
๘.๓ ใช้ความรูค้วามสามารถ ความระมัดระวังในการปฏบิัติหน้าท่ี  
ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 

 

 
 
 
 
 



-๖- 
 
 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการส่วนท้องถ่ิน แนวทางการปฏิบัต ิ 
ข้อ ๙. ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
 
 

๙.๑ ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี  
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือสนับสนุนให้นาการปกครอง  
ในระบอบอื่นที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ใน  
ประเทศไทย 
๙.๒ จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์  
พระราชินี และพระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา 

 

ข้อ ๑๐. ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการด ารง
ตนรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการโดยรวม  
 

๑๐.๑ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศลีธรรม ศาสนา และประเพณี  
ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างประมวลจริยธรรมน้ีกับหลักส าคัญทาง  
ศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณ ีข้าราชการต้องเสนอเรื่องให้คณะ-  
กรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย 
๑๐.๒ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุก  
ระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรมโดยไม่  
เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว และควบคุมให้ผูอ้ยู่ใต้  
บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเครง่ครัด 
๑๐.๓ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับ  
ชั้นต้องสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มี  
ความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น มีความรู้ความสามารถ และขยัน  
ขันแข็ง ไม่เลือกท่ีรักมักที่ชัง และยึดมั่นในระบบคุณธรรม 
๑๐.๔ ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจ  
ให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือราชการโดยรวม 
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