
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
เรื่อง    นโยบายคุณธรรม   จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง 

....................................................... 
 

  ตามท่ีได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่    เรื่อง     ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ/
พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่   อ าเภอราษีไศล   จังหวัดศรีสะเกษ   พ.ศ.2556  นั้น 
  เพ่ือให้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  อันก่อให้เกิดบรรทัดฐาน  
มาตรฐานเดียวกัน  และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้  จึงประกาศนโยบายคุณธรรม  จริยธรรม และแนวทางปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ดังนี้ 
  ข้อ  1  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ข้อ  2  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  ข้อ  3  การมีจิตส านักที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
  ข้อ 4 การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  ข้อ  5  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
  ข้อ  6  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  ข้อ  7  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  ข้อ  8  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
  ข้อ  9  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  ข้อ  10 การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชน
ให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
  ส าหรับแนวทางปฏิบัติ  ความละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้ 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

    ประกาศ    ณ   วันที่    16    มกราคม  พ.ศ.2563 
 
 
 

(นายประสิทธิ์    เจตนา) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

 
 
 
 
 
 



แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่   อ าเภอราษีไศล   จังหวดัศรีสะเกษ 

 
 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่   ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลไผ่   เรื่อง  ประมวล
จริยธรรมของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  
พ.ศ.2556  เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด  ซึ่งหมายถึง  พนักงานส่วนท้องถิ่น  
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ  ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา  ตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น  รวมถึงพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  นั้น 
 

  เพ่ือให้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  มี
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  องค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  จึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น  ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  อ าเภอราษีไศล  จังหวัดศรีสะเกษ  
ดังนี้ 
 
จุดมุ่งหมายของประมวลจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
  1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  และ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
หลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ  เกิดความมันใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับโดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขตสร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง  ต่อองค์กร  ต่อผู้บังคับบัญชา  ต่อประชาชน  และต่อ
สังคมตามล าดับ 
  5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น  
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

แนวทางปฏิบัติ 

ข้อ  1  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
หรือสนับสนุนให้น าการปกครองในระบอบอ่ืนที่ไม่มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย 
1.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์
พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัชทายาทไม่ว่า
ทางกาย  หรือทางวาจา 
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ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

แนวทางปฏิบัติ 

ข้อ  2  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่
กระท าการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีมีข้อสงสัยมีผู้
ทักท้วงว่าการกระท าใดของข้าราชการอาจขัดประมวลจริยธรรม  
ต้องไม่กระท าการหรือหยุดกระท าการ และส่งเรื่องให้
คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่า  การกระท านั้นชัดต่อ
ประมวลจริยธรรมจะกระท าการนั้นมิได้ 
2.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ต้องรายงาน
การฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมพยานหลักฐาน (ถ้ามี) ต่อหัวหน้าส่วน
ราชการหรือคณะกรรมการจริยธรรมโดยพลัน กรณีหัวหน้าส่วน
ราชการเป็นผู้ฝ่าฝืนฯ  ต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไป
ของหัวหน้าส่วนราชการนั้นและหรือคณะกรรมการจริยธรรม 

ข้อ  3  การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และ
รับผิดชอบ 

3.1 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความ รอบคอบ 
ระมัดระวัง  และเต็มก าลังความสามารถที่มีอยู่ในกรณีท่ีต้องไป
ปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 
3.2 ละเว้นจากการกระท าท้ังปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ของตน หรือของข้าราชการอ่ืนไม่ก้าวก่ายหรือ 
แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอ่ืนโดยมิชอบ 
3.3 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้
ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจาก
อคติส่วนตน ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของ
แต่ละกรณี 
3.4 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบ
แก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน 
3.5 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ  
ตามกฎหมายหรือประชาชน ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่
มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ 
โดยให้ที่เป็นจริงและครบถ้วนเมื่อได้รับการร้องขอในการ
ตรวจสอบ 
3.6 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ราชการ ในกรณีท่ีสั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว  ให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามค าสั่ง
เพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 
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ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงานส่วน
ท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 

แนวทางปฏิบัติ 

ข้อ  4  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า
ประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

4.1 ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะ
เป็นญาติพี่น้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว 
มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
บุคคลนั้น หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอ่ืนเพราะ
ชอบหรือซัง 
4.2 ไม่ใช้เวลาราชการ  เงิน  ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ 
หรือสิ่งอ านวยความสะดวกของทางราชการไปเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัวของตนเอง หรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาต
โดยชอบด้วยกฎหมาย 
4.3 ไมก่ระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใด
ในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่า
จะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน้าที่ ในกรณีที่มีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้
ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็น
ประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 

ข้อ  5   การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และ
ถูกกฎหมาย 

5.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะใน
การด าเนินงานด้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมาย ระเบียบ
ปฏิบัติ และยึดมั่นในหลักวิชาการด้านทะเบียนด้านรังวัด 
ด้านการบริหาร  และจริยธรรม 
5.2 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งละเว้นการแสวงหา 
ต าแหน่ง บ าเหน็จความชอบ และประโยชน์อื่นใดจาก
บุคคลอื่นโดยมิชอบ 
5.3 ตัดสินใจและกระท าการใดๆ โดยยึดประโยชน์ส่วนร่วม
ของประเทศชาติ  ประชาชนและหน่วยงานมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 
5.4 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชาใน
การยึดมั่น ความถูกต้อง เที่ยงธรรม และปกป้อง
ผลประโยชน์ของชาติ 
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ข้อ  6   การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว 
มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 

6.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วง  โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือ
ละเว้น การใช้อ านาจเกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย 
6.2 ปฏิบัติหน้าที่  หรือด าเนินการอื่น  โดยค านึงถึง
ศักดิ์ศรี ความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของบุคคล  ไม่
กระท าการให้กระทบสิทธิ  เสรีภาพของบุคคล หรือก่อ
ภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอ านาจตามกฎหมาย 
6.3 ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมี
อัธยาศัยที่ดี  ปราศจากอคติ  และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคล
ผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่อง ถิ่นก าเนิดเชื้อชาติ 
ภาษา เพศ อายุ  ความพิการ  สภาพทางกายหรือสุขภาพ  
สถานะของบุคคล  ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความ
เชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะ
ด าเนินการตามมาตรการ  ที่รัฐก าหนดขึ้นเพื่อขจัด
อุปสรรค  หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและ
เสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นการเลือกปฏิบัติ
ที่มีเหตุผลเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 
6.4 ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรค
พวก เพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

ข้อ  7  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

7.1 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน
อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่  โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์แก่ตนเอง หรือบุคคลอื่น 
7.2  ชี้แจง  แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณี
ที่กระท าการอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืน
ไม่อนุญาต  หรือไม่อนุมัติตามค าขอของบุคคล หรือเม่ือ
บุคคลร้องขอตามกฎหมาย เว้นแต่การอันคณะกรรมการ
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธี
ปฏิบัติราชการทางปกครองได้ก าหนดยกเว้นไว้  ทั้งนี้
จะต้องด าเนินการภายในสิบห้าวันท าการ นับแต่กระท า
การดังกล่าว หรือได้รับการร้องขอ 

ข้อ  8  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน มี
คุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

8.1 ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
งานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มก าลังความสามารถ 
8.2 ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทาง
ราชการจัดให้ด้วยความประหยัด คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 
 



-5- 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงานส่วน

ท้องถิ่น ขององค์การบริหารส่วนต าบลไผ่ 
แนวทางปฏิบัติ 

ข้อ  9   การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 9.1 ใช้ความรู้ความสามารถ  ความระมัดระวังในการ
ปฏิบัติหน้าที่  ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดย
เคร่งครัด 

ข้อ  10  การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่น
ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่า
อยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้อง
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

10.1 ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม  ศาสนา และ
ประเพณี ในกรณีท่ีมีข้อขัดแย้งระหว่างประมวลจริยธรรม
นี้ กับหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี
ข้าราชการต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณาวินิจฉัย 
10.2 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วน
ราชการทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วย
ความเที่ยงธรรมโดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณ
ส่วนตัว และควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด 
10.3 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วน
ราชการทุกระดับชั้น ต้องสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น มี
ความรู้  ความสามารถ และขยันขันแข็ง ไม่เลือกท่ีรัก 
มักที่ชัง และยึดมั่นในระบบคุณธรรม 
10.4 ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่
ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือราชการโดยรวม 
 


