
 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

อําเภออาจสามารถ   จังหวัดรอยเอ็ด   พ.ศ. 2561 

 

  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  ไดประกาศประมวลจริยธรรมของขาราชการของ

องคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  พ.ศ. 2560   ลงวันท่ี  5  ตุลาคม  2559  โดยมีวัตถุประสงค  ดังนี้ 

๑.  เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ  ท่ีสรางความโปรงใส  มีมาตรฐาน ในการ

ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 

๒.  ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ  ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคล  

และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก เพ่ือใหการดําเนินงาน

เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ  เพ่ิมความนาเชื่อถือ  เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการ

และประชาชนท่ัวไป  ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

๔.  ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ  โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน

ขอบเขต  สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา  ตอประชาชน  และ

ตอสังคม ตามลําดับ 

๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  และความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน  

รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

ท้ังนี้  รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน  พึงยึดถือเปนแนวทาง

ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้  เพ่ือใหการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเปนไปแนวทางเดียวกัน  อันกอใหเกิดบรรทัด

ฐานและมาตรฐานเดียวกัน  และบรรลุวัตถุประสงคท่ีกําหนดไว  จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

ของขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก  อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด  พ.ศ. 2559  

รายละเอียดปรากฏตามแนบทายประกาศนี้ 
 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี   9   เดือน   ตุลาคม  พ.ศ. 2560 

 

                                                สุภาพ   สวัสดิ์พาณิชย 
 

(นางสาวสุภาพ   สวัสดิ์พาณิชย) 

ปลัดองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

ปฏิบัติหนาท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 



 

 

 

            แนวทางปฏิบัติ 

ตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ 

ขององคการบริหารสวนตําบลขี้เหล็ก 

พ.ศ. 2561 
 

 

 

 

 

 

                                  

 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลขี้เหล็ก 
      อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด 

 
 
 
 

             

                        

งานการเจาหนาที่ 

สํานักปลัด   
 



 
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลข้ีเหล็ก 

อําเภออาจสามารถ  จังหวัดรอยเอ็ด  พ.ศ. 2561 

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ แนวทางปฏิบัติ 

1.  การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

      1.1  ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข หรือสนับสนุนใหนําการ

ปกครองในระบอบอ่ืนท่ีไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใช

ในประเทศไทย 

      1.2 จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และไมละเมิดองค

พระมหากษัตริย  พระราชินี  และพระรัชทายาทไมวาทางกาย

หรือวาจา 

2.  การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     2.1  ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา  และ

ไมกระทําการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือ

มีผู ทักทวงวาการกระทําใดของขาราชการอาจขัดประมวล

จริยธรรม  ขาราชการตองไมกระทําการดังกลาว ตองหยุดกระทํา

การดังกลาว ตองหยุดกระทําการและสงเรื่องใหคณะกรรมการ

จริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีท่ีคณะ กรรมการจริยธรรม

วินิจฉัยวาการกระทํานั้นขัดประมวลจริยธรรม  ขาราชการจะ

กระทําการนั้นมิได 

     2.2  ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม  ศาสนา  และ

ประเพณี  ในกรณีท่ีมีขอชัดแยงระหวางประมวลจริยธรรมนี้กับ

หลักสําคัญทางศีลธรรม  ศาสนา  หรือประเพณี  ขาราชการตอง

เสนอเรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย 

     2.3  หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการ

ทุกระดับ  ตองปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยความเท่ียงธรรม  

โดยใหเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว  และควบคุมให

ผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเครงครัด  

     2.4  หัวหนาสวนราชการและผู ใตบังคับบัญชาในสวน

ราชการ ทุ กระดั บ   ต อ งสนั บ สนุ น ส ง เส ริม แล ะยกย อ ง

ผูใตบังคับบัญชาท่ีมีความซ่ือสัตย  มีผลงานดีเดน  มีความรู

ความสามารถและขยันขันแข็ง  ไมเลือกท่ีรักมักท่ีชัง และยึดม่ัน

ในระบบคุณธรรม 

 

 



ประมวลจริยธรรมของขาราชการ  

แนวทางปฏิบัติ 

3. การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย และ

รับผิดชอบ 

    3.1  ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต เท่ียงธรรม ไม

มุงหวังประโยชนอันมิควรไดจาการปฏิบัติงาน 

    3.2  ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจดวยความสุจริต ตรงตาม

เจตนารมณของกฎหมาย 

     3.3  รับผดชอบตอผลการกระทําของตนเอง อธิบายสิ่งท่ีตน

ไดปฏิบัติอยางมีเหตุผลและถูกตอง ชอบธรรม พรอมท้ังยินดี

แกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 

    3.4  ควบคุม กํากับ ดูแล ผูปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของ

ตน ไมใหกระทําการหรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ 

    3.5  ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน 

    3.6  อุทิศตนให กับการปฏิบัติ งานในหนาท่ีดวยความ

รอบคอบ ระมัดระวัง และเต็มกําลังความสามารถท่ีมีอยู ในกรณี

ท่ีตองปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาท่ี

เสียหาย 

     3.7  ละเวนจากการกระทําท้ังปวงท่ีจะกอใหเกิดความ

เสียหายตอตําแหนงหนาท่ีของตนหรือของขาราชการอ่ืน ไมกาว

กายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการอ่ืนโดยมิชอบ 

     3.8  ใช ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีดวย

ความรู  ความสามารถ เยี่ยงท่ีปฏิบัติในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา 

ปราศจากคติสวนตัว ตามขอมูลพยานหลักฐานและความ

เหมาะสมของแตละกรณี 

     3.9  เม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ี ตองรีบ

แกไขใหถูกตอง และแจงใหหัวหนาสวนราชการทราบโดยพลัน 

    3.10 ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานท่ีมีหนาท่ี

ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนตองใหความรวมมือกับ

หนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการ

ตรวจสอบโดยใหขอมูลท่ีเปนจริงและครบถวน เม่ือไดรับคํารอง

ขอในการตรวจสอบ 

 

 

 

 



ประมวลจริยธรรมของขาราชการ แนวทางปฏิบัติ 

 

 

     3.11  ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องท่ีอาจกอใหเกิดความ

เสียหายแกราชการ  ในกรณี ท่ีสั่งราชการดวยวาจาในเรื่อง

ดังกลาวใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่องเปนลายลักษณอักษรตาม

คําสั่งเพ่ือใหผูสั่งพิจารณาสั่งการตอไป 

4.  การยึดถือประโยชนของประเทศชาติ

เหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมี

ผลประโยชนทับซอน 

     4.1 ไมนําความสัมพันธสวนตัวท่ีตนมีตอบุคคลอ่ืน  ไมวาจะ

จําเปนญาติพ่ีนอง  พรรคพวกเพ่ือนฝูง  หรือผูมีบุคคลสวนตัว  

มาประกอบการใชดุลพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้น

หรือปฏิบัติตอบุคคลนั้นตางจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชัง 

     4.2 ไมใชเวลาราชการ  เงิน  ทรัพยสิน  บุคลากร  บริการ  

หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของทางการไปเพ่ือประโยชนสวนตัว

ของตนเองหรือผูอ่ืน  เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย 

     4.3 ไมกระทําการใด  หรือดํารงตําแหนง  หรือปฏิบัติการใด

ในฐานะสวนตัว  ซ่ึงกอใหเกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะ

ขัดกับประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนาท่ี  ใน

กรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย  ใหขาราชการผูนั้นยุติการ

กระทําดังกลาวไวกอนแลวแจงใหผูบังคับบัญชาหัวหนาสวนราช

หาร  และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาเม่ือคณะกรรมการ

จริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใดแลวจึงปฏิบัติตามนั้น 

     4.4 ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในหนวยงานโดยตรง

หรือหนาท่ีอ่ืนในราชการรัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  หรือ  

หนวยงานของรัฐ  ขาราชการตองยึดถือประโยชนของทาง

ราชการเปนหลัก  ในกรณีท่ีมีความขัดแยงระหวางประโยชนของ

ทางราชการ  หรือประโยชนสวนรวมกับประโยชนสวนตนหรือ

สวนกลุม  อันจําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาด  ตองยึดประโยชน

ของทางราชการและประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 

    4.5 ไมเรียก  รับ  หรือยอมจะรับ  หรือยอมใหผูอ่ืนเรียก  รับ  

หรือยอมจะรับซ่ึงของขวัญแทนตน  ไมวากอนหรือหลังดํารง

ตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีไมวาจะเก่ียวของหรือไมเก่ียวของกับ    

 
 
 
 
 
 



ประมวลจริยธรรมของขาราชการ แนวทางปฏิบัติ 
 การปฏิบัตหินาท่ีหรืไมก็ตาม  เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา  

หรือเปนการใหตามประเพณีหรือใหแกบุคคลท่ัวไป 

     4.6 ไมใชตําแหนง  หรือกระทําการท่ีเปนคุณ  หรือเปน

โทษแกบุคคลใด  เพราะมีอคติ 

     4.7 ไมเสนอ  หรืออนุมัติโครงการ  การดําเนินการ  หรือ

การทํานิติกรรมหรือสัญญา  ซ่ึงตนเองหรือบุคคลอ่ืนจะไดรับ

ประโยชนอันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวล

จริยธรรมนี้ 

5. การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง  เปนธรรม

และถูกฎหมาย 

     5.1  ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา  

และไมกระทําการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีท่ีมีขอ

สงสัยหรือมีผูทักทวงวาการกระทําใดของขาราชการอาจขัด

ประมวลจริยธรรม  ขาราชการตองไมกระทําการดังกลาวหรือ

หากกระทําการดังกลาวตองหยุดกระทําการและสงเรื่องให

คณะกรรมการการจริยธรรมพิจารณาวินิ จ ฉัยในกรณี ท่ี

คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยวาการกระทํานั้นขัดประมวล

จริยธรรม  ขาราชการจะกระทําการนั้นมิได 

     5.2 เม่ือรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  

ขาราชการมีหนาท่ีตองรายงานการฝาฝนดังกลาวพรอม

พยานหลักฐาน(หากมี )ตอหัวหนาสวนราชการและหรือ

คณะกรรมการจริยธรรมโดยพลันในกรณีท่ีหัวหนาสวนราชการ

เปนผูฝาฝนจริยธรรมตองรายงานตอปลัดองคการบริหารสวน

ตําบลหรือผูบังคับบัญชาเหนือชั้นข้ึนไปของหัวหนาสวนราชการ

นั้นแลวแตกรณี  และหรือคณะกรรมการจริยธรรม 

     5.3 ตองรายงานการดํารงตําแหนงท้ังท่ีไดรับการตอบแทน

และไมไดรับคาตอบแทนในนิ ติบุคคลชิ่งมิใชสวนราชการ

รัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  ราชการสวนทองถ่ิน  หนวยงาน

อ่ืนของรัฐและกิจการท่ีรัฐถือหุนใหญ  ตอหัวหนาสวนราชการ

และคณะกรรมการจริยธรรม  ในกรณีท่ีการดํารงตําแหนงนั้นๆ  

อาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาท่ีหรืออาจทําใหการปฏิบัติหนาท่ี 

เปนตัวแทน  การเปนนายหนาและมีนิติสัมพันธอ่ืนในทํานอง

เดียวกันดวย 

 

 



ประมวลจริยธรรมของขาราชการ แนวทางปฏิบัติ 

     5.4 ในกรณีท่ีชาราชการเขารวมประชุมและพบวามีการ

กระทําซ่ึงมีลักษณะตามขอ  5.2 ของขอนี้หรือมีการเสนอเรื่อง 

ซ่ึงมีลักษณะตามขอ 5.2 ของขอนี้ผานขาราชการ  ขาราชการ

มีหนาท่ีตองคัดคานการกระทําดังกลาว 

     5.5 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรูความสามารถ  และทักษะใน

การดําเนินงานปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในความถูกตอง  เท่ียง

ธรรมดวยความถูกตองตามหลักกฎหมาย  ระเบียบปฏิบัติ  

และยึดม่ันรักษาผลประโยชนของประเทศชาติ หนวยงาน  

และสวนรวมในหลักวิชาการมากกวาผลประโยชนสวนตน 

     5.6  ปฏิบั ติหนาท่ีโดยยึดม่ันในระบบคุณธรรม  เพ่ือ

ประโยชนสุขของประชาชน  รวมท้ังละเวนการแสวงหา

ตําแหนง  บําเหน็จความชอบและประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืน

โดยมิชอบ 

     5.7  ตัดสินใจและกระทําการใดๆโยยึดประโยชนสวนรวม

ของประเทศชาติ  ประชาชนและหนวยงานมากกวาประโยชน

สวนตน 

     5.8  ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีของผูใตบังคับบัญชา

ในการยึ ด ม่ันความ ถูกต อ ง  เท่ี ย งธรรม   และปกป อง

ผลประโยชนของชาติ 
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