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ค าน า 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีสาระส าคัญประการหนึ่งที่มุ่งแก้ไข
ปัญหาการผูกขาดอาณาจักรรัฐและการใช้อ านาจอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งการด าเนินการทางการเมือง 
ที่ขาดความโปร่งใส ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม และระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจที่ล้มเหลว จึงมีบทบัญญัติ 
ที่มุ่งเน้นการท าให้บ้านเมืองมีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยก าหนด ในหมวด ๑๓ จริยธรรม 
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ หมวด ๑๓ มาตรา ๒๗๙ เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับ
จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีกลไกและระบบคือ ให้มีการจัดท า
ประมวลจริยธรรมเพื่อเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่
ของรัฐแต่ละประเภท และเพ่ือให้การบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดโทษของการฝ่าฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือเป็นการกระท าความผิดทางวินัย และในมาตรา ๒๘๐  
ได้ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้ค าแนะน าในการจัดท าหรือปรับปรุงประมวล
จริยธรรมส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงได้แจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและส านักงาน
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ส านักงาน ก.ถ.) เร่งรัดให้องค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นจัดท าประมวลจริยธรรมของฝ่ายข้าราชการประจ า เพ่ือให้ข้าราชการและลูกจ้างข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรม
และจริยธรรม  
 องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน จึงได้จัดท าระเบียบการบริหารส่วนต าบลด่านว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลด่านขึ้น เพ่ือให้เข้าใจในแนวทางการปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมนี้ จึงได้จัดท าคู่มือแนวทางการปฏิบัตินี้ขึ้น 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลด่าน 
โทร ๐-45918830 
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สารบัญ 
 
            หน้า 

การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข     ๑ 
การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม         ๑ 
การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ        ๒ 
การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 2 
การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย       ๓ 
การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ     ๔ 
การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง    ๔ 
การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้    ๔ 
การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร        ๕ 
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ประมวลจริยธรรมข้าราชการ พนักงานจ้าง แนวปฏิบัติ 
ข้อ ๑. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๑.๑ ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น 
ประมุข หรือสนับสนุนให้น าการปกครอง 
ในระบอบอื่นที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรง 
เป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย 
๑.๒ จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และไม่ละเมิด 
องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี 
และพระรัชทายาทไม่ว่าทางกายหรือวาจา 

ข้อ ๒ การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม ๒.๑ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่
กระท าการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีมีข้อสงสัย 
หรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระท าใดของข้าราชการอาจขัด
ประมวลจริยธรรมต้องไม่กระท าการดังกล่าวหรือหยุด 
กระท าการและส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรม 
พิจารณาวินิจฉัย ในกรณีท่ีคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัย 
ว่าการกระท านั้นขัดต่อประมวลจริยธรรมจะกระท าการนั้น
มิได้ 
๒.๒ เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  
ต้องรายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมพยานหลักฐาน(ถ้ามี) 
ต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือคณะกรรมการจริยธรรม 
โดยพลัน กรณีหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ฝ่าฝืน ต้องรายงาน
ต่อผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปหรือผู้มีอ านาจก ากับดูแล 
ต่อไป 

ข้อ ๓ การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์  
และรับผิดชอบ 

๓.๑ อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความ
รอบคอบ ระมัดระวังและเต็มก าลังความสามารถที่มีอยู่  
ในกรณีที่ด้องไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้ 
งานในหน้าที่เสียหาย 
๓.๒ ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อต าแหน่งหน้าที่ของตนหรือของข้าราชการอ่ืน ไม่ก้าวก่าย
หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอ่ืนโดยมิชอบ 
๓.๓ ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ 
ด้วยความรู้ความสามารถท่ีปฏิบัติในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา 
ปราศจากอคติส่วนตน 
๓.๔ ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องท่ีอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการ ในกรณีท่ีสั่งราชการด้วยวาจาในเรื่อง
ดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์ 
อักษรตามค าสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 
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ข้อ ๔ การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ 
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

๔.๑ ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืนไม่ว่า 
จะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว
มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคล
นั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบ
หรือชัง 
๔.๒ ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร 
หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของทางราชการไปเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่นเว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วย
กฎหมาย 
๔.๓ ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติการใดใน
ฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะ
ขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบ 
ของเจ้าหน้าที่ในกรณีท่ีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย  
ให้ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อน แล้วแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ 
จริยธรรมพิจารณาเมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิฉัย 
เป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 

ข้อ ๕ การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม 
และถูกกฎหมาย 

๕.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถและทักษะ 
ในการด าเนินงานด้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมาย 
ระเบียบปฏิบัติและยึดมั่นในหลักวิชาการ 
๕.๒ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน รวมทั้งละเว้นการแสวงหาต าแหน่ง 
บ าเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืน 
โดยมิชอบ 
๕.๓ ตัดสินใจและกระท าการใดๆ โดยยึดประโยชน์ส่วนตัว
ของประเทศชาติ 
ประชาชนและหน่วยงานมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
๕.๔ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา 
ในการยึดมั่นความถูกต้อง เที่ยงธรรม และปกป้อง
ผลประโยชน์ของชาติ 

ข้อ ๖. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ 
รวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 

๖.๑ ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยงละเลย  
หรือละเว้นการใช้อ านาจเกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย 
๖.๒ ปฏิบัติหน้าที่หรือด าเนินการอื่นโดยค านึงถึง 
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของบุคคล 
ไม่กระท าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือก่อภาระ
หรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอ านาจกฎหมาย 
๖.๓ ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมี
อัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ 
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และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมใน
เรื่อง ถ่ินก าเนิด เชื้อชาติ ภาษาเพศ อายุ ความพิการ สภาพ
ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนาการศึกษา อบรม เป็นต้น 
๖.๔ ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้องพรรคพวก 
เพ่ือน หรือผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียง
ธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

ข้อ ๗ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง 
ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน 
ข้อเท็จจริง 

๗.๑ ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน  
อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่
ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
๗.๒ เมื่อมีบุคคลภายนอกมาขอข้อมูลข่าวสารต้องให้ด้วย
ความเต็มใจและต้องให้ครบถ้วนไม่ปกปิดซ่อนเร้นไว้ 

ข้อ ๘ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษา
มาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

๘.๑ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงานให้ผู้รับบริการ
ได้รับทราบ รวมถึงให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ร้องขอตามกรอบ
ของระเบียบกฎหมาย 
๘.๒ ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
ที่ได้มีการวางระเบียบแนวทางปฏิบัติไว้ 
๘.๓ ดูแลหลักฐานการปฏิบัติงานให้พร้อมรับการตรวจสอบ 
๘.๔ ชี้แจงและให้เหตุผลแก่ผู้รับบริการ กรณีไม่สามารถ
ปฏิบัติหรือกระท าการตามค าขอได้ 
 
 

ข้อ ๙ การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของ 
องค์กร 

๙.๑ ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานให้เป็นไปตาม 
ปรัชญา ปณิธาน พันธกิจ วิสัยทัศน์ 
วัตถุประสงค์ขององค์กร 
๙.๒ รกัษาผลประโยชน์ของหน่วยงานเป็นส าคัญ 
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