
 
 

ประกาศองคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากทาง 

เร่ือง  แนวทางปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากทาง 

อาํเภอเมืองพิจิตร  จงัหวดัพิจิตร  

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

  ตามทีอ่งคก์ารบรหิารส่วนตําบลปากทาง  ไดป้ระกาศประมวลจรยิธรรมของขา้ราชการของ

องคก์ารบรหิารสว่นตําบลปากทาง  อําเภอเมอืงพจิติร  จงัหวดัพจิติร  โดยมวีตัถุประสงค ์ ดงัน้ี 

๑.  เป็นเครื่องมอืกํากบัความประพฤตขิองขา้ราชการ  ทีส่รา้งความโปร่งใส  มมีาตรฐาน ใน

การปฏบิตังิานทีช่ดัเจนและเป็นสากล 

๒.  ยดึถือเป็นหลกัการและแนวทางปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ ทัง้ในระดบัองค์กรและระดบั

บุคคล  และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ขององค์การบรหิารส่วนตําบลปากทาง  

เพือ่ใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามหลกัคุณธรรม จรยิธรรม  มปีระสทิธภิาพและประสทิธผิล 

๓. ทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรบั  เพิ่มความน่าเชื่อถือ  เกิดความมัน่ใจแก่

ผูร้บับรกิารและประชาชนทัว่ไป  ตลอดจนผูม้สีว่นไดเ้สยี 

๔.  ให้เกิดพนัธะผูกพนัระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดบั  โดยให้ฝ่ายบรหิารใช้

อํานาจในขอบเขต  สรา้งระบบความรบัผดิชอบของขา้ราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บงัคบับญัชา  ต่อ

ประชาชน  และต่อสงัคม ตามลําดบั 

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ

เกดิขึน้  รวมทัง้เสรมิสรา้งความโปร่งใสในการปฏบิตังิาน 

ทัง้น้ี  รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสําหรบัองค์กรและข้าราชการทุกคน  พึงยึดถือเป็น

แนวทางปฏบิตัคิวบคู่ไปกบัระเบยีบและกฎขอ้บงัคบัอื่นๆอย่างทัว่ถงึและมปีระสทิธภิาพ 

ในการน้ี  เพื่อให้การปฏิบตัิตามประมวลจรยิธรรมเป็นไปแนวทางเดยีวกนั  อนัก่อให้เกิด

บรรทดัฐานและมาตรฐานเดียวกัน  และบรรลุวตัถุประสงค์ที่กําหนดไว้  จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติตาม

ประมวลจรยิธรรมของขา้ราชการขององค์การบรหิารส่วนตําบลปากทาง  อําเภอเมอืงพจิติร  จงัหวดัพจิติร 

รายละเอยีดปรากฏตามแนบทา้ยประกาศน้ี 
 

จงึประกาศใหท้ราบโดยทัว่กนั 
 

   ประกาศ ณ วนัที ่ 10  เดอืน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

แนวทางปฏิบติังาน 

ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากทาง 

อาํเภอเมืองพิจิตร   จงัหวดัพิจิตร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    

 

 

 

 



องคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากทาง 

                                              www.parktang.go.th 

แนวทางปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลปากทาง  อาํเภอเมืองพิจิตร  จงัหวดัพิจิตร 

ประมวลจริยธรรม

ของข้าราชการ 
แนวทางปฏิบติั 

1.  การยดึมัน่ใน 

     ระบอบ 

     ประชาธปิไตย 

     อนัม ี

     พระมหากษตัรยิ ์

     ทรงเป็นประมุข 

1.1  ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย อนัมพีระมหากษัตรยิ์ทรง

เป็นประมุข  หรอืสนบัสนุนใหนํ้าการปกครองในระบอบอื่นทีไ่ม่มพีระมหากษตัรยิท์รง

เป็นประมุขมาใชใ้นประเทศไทย 

1.2  จงรกัภกัดีต่อพระมหากษัตรยิ์  และไม่ละเมดิองค์พระมหากษัตรยิ์  พระราชินี  

และพระรชัทายาทไม่ว่าทางกายหรอืวาจา 

2.  การยดึมัน่ใน 

     คุณธรรมและ 

     จรยิธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

2.1  ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา  และไม่กระทําการเลี่ยง

ประมวลจริยธรรมน้ี  ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทําใดของ

ขา้ราชการอาจขดัประมวลจรยิธรรม  ขา้ราชการต้องไม่กระทาํการดงักล่าว  ตอ้งหยุด

กระทําการดังกล่าว  ต้องหยุดกระทําการและส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรม

พิจารณาวินิจฉัย  ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่าการกระทํานัน้ขดั

ประมวลจรยิธรรม  ขา้ราชการจะกระทาํการนัน้มไิด ้

2.2  ไม่ละเมิดหลักสําคญัทางศีลธรรม ศาสนาและประเพณี  ในกรณีที่มีข้อชดัแย้ง

ระหว่างประมวลจริยธรรมน้ีกับหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนาหรือประเพณี  

ขา้ราชการตอ้งเสนอเรื่องใหค้ณะกรรมการจรยิธรรมพจิารณาวนิิจฉยั 

2.3  หวัหน้าส่วนราชการและผู้บังคบับัญชาในส่วนราชการ ทุกระดบั  ต้องปกครอง

ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม  โดยให้เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณ

สว่นตวั  และควบคุมใหผู้ใ้ตบ้งัคบับญัชาปฏบิตัติามประมวลจรยิธรรมโดยเคร่งครดั  

2.4  หวัหน้าส่วนราชการและผู้ใต้บังคบับัญชาในส่วนราชการทุกระดบั ต้องสนับสนุน

ส่งเสริมและยกย่องใต้ผู้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น  มีความรู้

ความสามารถและขยนัขนัแขง็  ไม่เลอืกทีร่กัมกัทีช่งั และยดึมัน่ในระบบคุณธรรม 

 

 

 

 

 

 

 
 



ประมวลจริยธรรม

ของข้าราชการ 

 

 

แนวทางปฏิบติั 

3. การมจีติสํานึกที ่

     ด ีซื่อสตัย ์และ 

     รบัผดิชอบ 

3.1  ปฏบิตัหิน้าที่ด้วยความซื่อสตัย์ สุจรติ เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวงัประโยชน์อนัมคิวร

ไดจ้าการปฏบิตังิาน 

3.2  ใชดุ้ลยพนิิจในการตดัสนิใจดว้ยความสุจรติ ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 

3.3  รบัผดชอบต่อผลการกระทําของตนเอง อธบิายสิง่ที่ตนได้ปฏบิตัอิย่างมเีหตุผล

และถูกตอ้ง ชอบธรรม พรอ้มทัง้ยนิดแีกไ้ขขอ้ผดิพลาดทีเ่กดิขึน้ 

3.4  ควบคุม กํากบั ดูแล ผู้ปฏิบตัิงานในความรบัผดิชอบของตน ไม่ให้กระทําการ

หรอืมพีฤตกิรรมในทางมชิอบ 

3.5  ไม่นําผลงานของผูอ้ื่นมาเป็นของตน 

3.6 อุทศิตนให้กบัการปฏบิตังิานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมดัระวงั และเต็มกําลงั

ความสามารถที่มอียู่ ในกรณีที่ต้องปฏิบตังิานอื่นของรฐัด้วย จะต้องไม่ทําให้งานใน

หน้าทีเ่สยีหาย 

3.7  ละเวน้จากการกระทําทัง้ปวงทีจ่ะก่อให้เกดิความเสยีหายต่อตําแหน่งหน้าทีข่อง

ตนหรอืของขา้ราชการอื่น ไม่ก้าวก่ายหรอืแทรกแซงการปฏบิตัหิน้าที่ของขา้ราชการ

อื่นโดยมชิอบ 

3.8  ใช้ดุลยพนิิจและตดัสนิใจในการปฏิบตัหิน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถเยี่ยงที่

ปฏิบตัใินวชิาชีพตรงไปตรงมา ปราศจากคติส่วนตวั ตามขอ้มูลพยานหลกัฐานและ

ความเหมาะสมของแต่ละกรณี 

3.9  เมื่อเกดิความผดิพลาดขึน้จากการปฏบิตัหิน้าทีต่อ้งรบีแกไ้ขใหถู้กตอ้งและแจง้ให้

หวัหน้าสว่นราชการทราบโดยพลนั 

3.10 ไม่ขดัขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มหีน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรอื

ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ

ประชาชน ในการตรวจสอบโดยให้ขอ้มูลทีเ่ป็นจรงิและครบถ้วน เมื่อได้รบัคําร้องขอ

ในการตรวจสอบ 

3.11 ไม่สัง่ราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ  ใน

กรณีที่ส ัง่ราชการด้วยวาจาในเรื่องดงักล่าวให้ผู้ใต้บงัคบับญัชาบนัทึกเรื่องเป็นลาย

ลกัษณ์อกัษรตามคาํสัง่เพือ่ใหผู้ส้ ัง่พจิารณาสัง่การต่อไป 

 

 

 

 

ประมวลจริยธรรม

ของข้าราชการ 
แนวทางปฏิบติั 



4.  การยดึถอื 

     ประโยชน์ของ 

     ประเทศชาต ิ

     เหนือกว่า 

    ประโยชน์สว่น

ตน   

    และไม่ม ี

    ผลประโยชน์ทบั 

    ซอ้น 

4.1 ไม่นําความสมัพนัธ์ส่วนตวัที่ตนมตี่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะจําเป็นญาตพิี่น้อง พรรค

พวกเพื่อนฝูงหรอืผู้มบุีคคลส่วนตวั  มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรอืเป็น

โทษแก่บุคคลนัน้หรอืปฏบิตัติ่อบุคคลนัน้ต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรอืชงั 

4.2 ไม่ใชเ้วลาราชการ เงนิ ทรพัยส์นิ บุคลากร บรกิารหรอื สิง่อํานวยความสะดวกของ

ทางการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตวัของตนเองหรอืผู้อื่น  เว้นแต่ได้รบัอนุญาตโดยชอบ

ดว้ยกฎหมาย 

4.3 ไม่กระทําการใด  หรือดํารงตําแหน่ง  หรอืปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว  ซึ่ง

ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรอืสงสยัว่าจะขดักบัประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความ

รบัผดิชอบของหน้าที่  ในกรณีมคีวามเคลอืบแคลงหรอืสงสยั  ให้ขา้ราชการผู้นัน้ยุติ

การกระทําดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชหาร  และ

คณะกรรมการจรยิธรรมพจิารณาเมื่อคณะกรรมการจรยิธรรมวนิิจฉัยเป็นประการใด

แลว้จงึปฏบิตัติามนัน้ 

4.4 ในการปฏิบตัิหน้าที่ที่รบัผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรอืหน้าที่อื่นในราชการ

รฐัวสิาหกจิ องคก์ารมหาชน  หรอื  หน่วยงานของรฐั  ขา้ราชการตอ้งยดึถอืประโยชน์

ของทางราชการเป็นหลกัในกรณีที่มคีวามขดัแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ

หรอืประโยชน์ส่วนรวมกบัประโยชน์ส่วนตนหรอืส่วนกลุ่มอนัจําเป็นต้องวนิิจฉัยหรอืชี้

ขาดตอ้งยดึประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์สว่นรวมเป็นสาํคญั 

4.5 ไม่เรยีกรบัหรอืยอมจะรบัหรอืยอมใหผู้อ้ื่นเรยีกรบั  หรอืยอมจะรบัซึง่ของขวญั

แทนตน  ไม่ว่าก่อนหรอืหลงัดาํรงตําแหน่งหรอืปฏบิตัหิน้าทีไ่ม่ว่าจะเกีย่วขอ้งหรอืไม่

เกีย่วขอ้งกบัการปฏบิตัหิน้าทีห่รไืม่กต็าม เวน้แต่เป็นการใหโ้ดยธรรม จรรยา  หรอื

เป็นการใหต้ามประเพณีหรอืใหแ้ก่บุคคลทัว่ไป 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลจริยธรรม

ของข้าราชการ 

 

แนวทางปฏิบติั 

 4.6 ไม่ใชต้ําแหน่ง หรอืกระทาํการทีเ่ป็นคณุ  หรอืเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมอีคต ิ

4.7 ไม่เสนอหรอืนุมตัโิครงการ การดาํเนินการหรอืการทํานิตกิรรมหรอืสญัญา ซึง่

ตนเองหรอืบุคคลอื่นจะไดร้บัระโยชน์ อนัมคิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายหรอืประมวล



จรยิธรรมน้ี 

1. การยนืหยดั

ทาํในสิง่ที่

ถูกตอ้ง  

เป็นธรรม

และถู

กฎหมาย 

5.1 ปฏบิตัิตามประมวลจรยิธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระทําการเลี่ยงประมวล

จรยิธรรมน้ี ในกรณีทีม่ขีอ้สงสยั  หรอืมผีู้ทกัท้วงว่าการกระทําใดของขา้ราชการอาจ

ขดัประมวลจริยธรรมข้าราชการต้องไม่กระทําการดังกล่าวหรือหากกระทําการ

ดงักล่าวต้องหยุดกระทําการและส่งเรื่องให้คณะกรรมการการจริยธรรมพิจารณา

วินิจฉัยในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่าการกระทํานั ้นขัดประมวล

จรยิธรรม ขา้ราชการจะกระทาํการนัน้มไิด ้

5.2 เมื่อรูห้รอืพบเหน็การฝ่าฝืนประมวลจรยิธรรมน้ี  ขา้ราชการมหีน้าที่ต้องรายงาน

การฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมพยานหลักฐาน(หากมี)ต่อหัวหน้าส่วนราชการและหรือ

คณะกรรมการจรยิธรรมโดยพลนัในกรณีที่หวัหน้าส่วนราชการเป็นผูฝ่้าฝืนจรยิธรรม

ต้องรายงานต่อปลดัองค์การบรหิารส่วนตําบลหรอืผู้บงัคบับญัชาเหนือชัน้ขึน้ไปของ

หวัหน้าสว่นราชการนัน้แลว้แต่กรณีและหรอืคณะกรรมการจรยิธรรม 

5.3 ต้องรายงานการดํารงตําแหน่งทัง้ที่ได้รบัการตอบแทนและไม่ได้รบัค่าตอบแทน

ในนิติบุคคลชิ่งมิใช่ส่วนราชการรฐัวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น 

หน่วยงาน  อื่นของรัฐและกิจการที่ ร ัฐถือหุ้น ใหญ่ ต่อหัวหน้าส่วนราชการและ

คณะกรรมการจรยิธรรม  ในกรณีทีก่ารดํารงตําแหน่งนัน้ๆ  อาจขดัแยง้กบัการปฏบิตัิ

หน้าทีห่รอือาจทาํใหก้ารปฏบิตัหิน้าที ่

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลจริยธรรม

ของข้าราชการ 

 

แนวทางปฏิบติั 

 เป็นตวัแทน  การเป็นนายหน้าและมนิีตสิมัพนัธอ์ื่นในทํานองเดยีวกนัดว้ย 

5.4 ในกรณีที่ช้าราชการเขา้ร่วมประชุมและพบว่ามกีารกระทําซึ่งมลีกัษณะ ตามข้อ  

5.2 ของขอ้น้ีหรอืมกีารเสนอเรื่อง ซึ่งมลีกัษณะ ตามขอ้ 5.2 ของขอ้น้ีผ่านขา้ราชการ  

ขา้ราชการมหีน้าทีต่อ้งคดัคา้นการกระทาํดงักล่าว 

5.5 ปฏบิตัหิน้าทีด่ว้ยความรูค้วามสามารถและทกัษะในการดําเนินงานปฏบิตัหิน้าทีโ่ดย

ยดึมัน่ในความถูกต้อง เทีย่งธรรม ดว้ยความถูกต้องตามหลกักฎหมาย ระเบยีบปฏบิตัิ



และยึดมัน่รกัษาผลประโยชน์ ของประเทศชาติ หน่วยงานและส่วนรวมในหลัก

วชิาการมากกว่าผลประโยชน์สว่นตน 

5.6 ปฏบิตัหิน้าที่โดยยดึมัน่ในระบบคุณธรรม  เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทัง้

ละเวน้การแสวงหาตําแหน่ง  บําเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดย

มชิอบ 

5.7  ตดัสนิใจและกระทาํการใดๆโยยดึประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาต ิประชาชน 

และหน่วยงานมากกว่าประโยชน์สว่นตน 

5.8  ประพฤตตินเป็นแบบอย่างที่ดขีองผู้ใต้บงัคบั บญัชาในการยดึมัน่ความถูกต้อง  

เทีย่งธรรม  และปกป้องผลประโยชน์ของชาต ิ

 

 


