
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 
เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 

องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 
************************************************************************************************* 

อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)ได้กำหนด 
มาตรฐานทำงานคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการพนักงาน และลูกจังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานส่วน 
ท้องถิ่น ลูกจงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี 
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องกำกับความประพฤติ ได้แก่ 

1. พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชื่อสัตย์สุจริต เสียสละและมี 
ความรับผิดชอบ 

๒, พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ 

ประชาชนเป็นหลัก 
๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยืดประโยชน์ ผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ขอประกาศให้มาตรฐานทั้ง 5 ประการดังกล่าวข้างตันเป็น 

"มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตำบลพุทธบาท " โดยให้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นตันไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เดือน กันยายน พ.ศ. 2๕๕๗ 
 
 
 
 

(นายสมเดช   ธรรมมา) 
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 

 

 



แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน  จังหวัดเพชรบูรณ์ 

 

 
 
 
 

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท ได้มีประกาศเทศบาลตำบลหนองสองห้อง เรื่อง ประมวล
จริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นของเทศบาลตำบลหนองสองห้อง อำเภอเมือง จังหวัดหนองคาย เพ่ือเป็น
เครื่องกำกับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด ซึ่งหมายถึง พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น 

เพ่ือให้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท มี
แนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาทจึงได้กำหนดแนวทางปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการสวนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท อำเภอชนแดน 
จังหวัดเพชรบูรณ์ ดังนี้ 
จุดมุ่งหมายของประมวลจริยธรรมของขา้ราชกส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 

๑. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน
การ 
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล และเป็น 
เครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท เพ่ือให้การดำเนินงาน
เป็นไปตาม 
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ 
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

๔ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับโดยให้ผายบริหารใช้อำนาจในขอบเขต 
สร้าง 
ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคม
ตามลำดับ 

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง 
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 

แนวทางปฏิบัติ 
 

ข้อ ๑ การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๑.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบ 
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือ 
สนับสนุนให้นำการปกครองในระบอบอ่ืนที่ไม่มี 
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย 
๑.๒ จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์ 
พระมหากษัตรยิ์ พระราชินี และพระรัชทายาทไม่ว่าทาง 
กาย หรือทางวาจา 



ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลพุทธบาท 

แนวทางปฏิบัติ 
 

ข้อ ๒ การยึดมั่นในคณุธรรมและจริยธรรม ๒.๑ ปฏิบัติตามประมลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและ 
ไม่กระทำการเลี้ยงประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณมีีข้อสงสัย 
มีผู้ทักท้วงว่าการกระทำใดของข้าราชการอาจขัดประมวล 
จริยธรรม ต้องไม่กระทำการหรือหยุดกระทำการ และส่ง 
เรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมพจิารณาวินิจฉัย ในกรณีที ่
คณะกรรมการจรยิธรรมวินิจฉัยว่า การกระทำน้ันขัดต่อ 
ประมวลจริยธรรมจะกระทำการนัน้มิได้ 
๒.๒ เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ต้อง 
รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมพยานหลักฐาน (ถ้ามี) ตอ 
หัวหน้าส่วนราชการหรือคณะกรรมการจรยิธรรมโดยพลัน 
กรณีหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ฝ่าฝืนฯ ต้องรายงานต่อ 
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของหัวหน้าส่วนราชการนั้นและ 
หรือคณะกรรมการจริยธรรม 

ข้อ ๓ การมีจิตสำนึกท่ีดี ช่ือสัตย์ และรับผิดชอบ ๓.๑ อุทิศตนให้กับการปฏิบตัิงานในหน้าท่ีด้วยความ 
รอบคอบ ระมดัระวัง และเตม็กำลงัความสามารถที่มีอยู่ 
รับผิดชอบในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐด้วย จะต้องไม่
ทำให้งานในหน้าท่ีเสียหาย 
๓.๒ ละเว้นจากการกระทำท้ังปวงที่ก่อให้เกิดความ 
เสียหายต่อตำแหน่งหน้าท่ีของตน หรือของข้าราชการอื่น 
ไม่ก้าวก่ายหรือ แทรกแซงการปฏบิัติหน้าที่ของข้าราชการ 
อื่นโดยมิชอบ 
๓.๓ ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัตหิน้าท่ีด้วย 
ความรู้ความสามารถ เยีย่งท่ีปฏิบตัิในวิชาชีพตรงไปตรงมา 
ปราศจากอคตสิ่วนตน ตามข้อมลูพยานหลักฐานและ 
ความเหมาะสมของแต่ละกรณ ี
๓.๔ เมื่อเกิดความผดิพลาดขึ้นจากการปฏิบัตหิน้าท่ี ต้อง 
รีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้าสว่นราชการทราบ 
โดยพลัน 
๓.๕ ไม่ขัดขวางกรตรวจสอบของหน่วยงานท่ีมีหน้าที่ 
ตรวจสอบ ตามกภหูมายหรือประชาชน ต้องให้ความ 
ร่วมมือกับหน่วยงานทีมีหนาที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนในการตรวจสอบโดยใหท้ี่เป็นจริงและครบถ้วนเมื่อ
ได้รับการร้องขอในการตรวจสอบ 
3.6ไมส่ั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหาย
แก่ราชการในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวให้
ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามคำสั่ง
เพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 

 
 
 
 



ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
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แนวทางปฏิบัติ 
 

ข้อ ๔ การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาต ิ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

๔.๑ ไม่นำความสมัพันธ์ส่วนตัวท่ีตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่า 
จะเป็นญาติที่น้อง พรรคพวก เพื่อนฝูง หรือผู้มีบญุคณุ 
ส่วนตัว มาประกอบการใช้ดลุยพินจิให้เป็นคุณหรือเป็น 
โทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัตติ่อบุคคลนั้นต่างจากบคุคล 
อื่นเพราะชอบหรือชัง 
๔..๒ ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ 
หรือสิ่งอำนวย ความสะดวกของทางราชการไปเพื่อ 
ประโยชนส์่วนตัวของตนเอง หรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับ 
อนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 
๔๓ ไม่กระทาการใด หรือดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติการ 
ใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือ 
สงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความ 
รับผิดชอบของหน้าที่ ในกรณีที่มีความเคลือบแคลงหรือ 
สงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้นยตุิการกระทำดังกล่าวไว้ก่อน 
แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วนราชการและ 
คณะกรรมการจรยิธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการ 
จริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัตติามนั้น 

ข้อ ๕ การยืนหยดัทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูก
กฎหมาย 

๕.๑ ปฏิบัติหน้าทีด่้วยความรู้ความสามารถ และทักษะใน การ
ดำเนินงานด้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมาย  
ระเบียบปฏิบัติ และยดึมั่นในหลักวิชาการด้านทะเบยีน 
ด้านรังวัด ด้านการบริหาร และจรยิธรรม 
๕.๒ ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยดึมั่นในระบบคุณธรรม เพื่อ 
ประโยชนส์ุขของประชาชน รวมทัง้ละเว้นการแสวงหา 
ตำแหน่ง บำเหน็จความชอบ และประโยชน์อ่ืนใดจาก 
บุคคลอื่นโดยมิชอบ 
๕.๓ ตัดสินใจและกระทำการใดๆ โดยยดึประโยชน์ 
ส่วนรวมของประเทศชาติ ประชาชนและหน่วยงาน 
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
๕.๔ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้ใต้บังคับบัญชาในการ
ยึดมั่น ความถูกต้อง เที่ยงธรรม และปกป้อง 
ผลประโยชน์ของชาติ 

ข้อ ๖ การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย 
และไม่เลือกปฏิบัต ิ

๖.๑ ปฏิบัติหน้าที่ใหลุ้ล่วง โดยไมห่ลีกเลี่ยง ละเลย หรือ  
ละเว้น กรใช้อำนาจเกินกว่าท่ีมีอยูต่ามกฎหมาย 
๖.๒ปฏิบัติหนา้ที่ หรือดาเนินกรอืน่ โดยคำนึงถึงศักดิ์ศร ี
ความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่กระทำ 
การให้กระทบสิทธิ เสรีภาพของบุคคล หรือก่อภาระหรือ 
หน้าท่ีให้บุคคลโดยไม่มีอำนาจตามกภูหมาย 
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 ๖.๓ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยม ี
อัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏบิัติต่อบุคคลผู ้
มาติดต่อโดยไมเ่ป็น ธรรมในเรื่องถิ่นกำนิด เช้ือชาติ 
ภาษา เพศอายุ ความพิการ สภาพ ทางกายหรือสุขภาพ 
สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ สังคม ความ 
เชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคดิเห็นทาง 
การเมือง อันไม่ขดัต่อรัฐธรรมนญู เว้นแต่จะดำเนินการ 
ตามมาตรการ ที่รัฐกำหนดขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรค หรือ 
ส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรภีาพได้ 
เช่นเตียวกับบุคคลอื่น หรือเป็นการเลือก ปฏิบตัิที่มีเหตุผล 
เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 
๖.๔ ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพเิศษใหแ้ก่ญาติพี่น้อง พรรค 
พวก เพื่อนฝูงหรือผู้มีบญุคุณและต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วย 
ความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

ข้อ ๗ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง และไม่บดิเบือนข้อเท็จจรงิ 

๗.๑ ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดำเนินงานไปเพื่อการอื่น  
อันไม่ใช่การปฏิบตัิหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอ้ือ  
ประโยชน์แก่ตนเอง หรือบุคคลอื่น  
๗.๒ ช้ีแจง แสดงเหตผุลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที ่
กระทำการอันกระทบต่อสิทธิและเสรภีาพของบุคคลอื่น 
ไม่อนุญาต หรือ ไม่อนุมัตติามดาขอของบุคคล หรือเมื่อ 
บุคคลรองขอตามกฎหมาย เว้นแตก่ารอันคณะกรรมการ 
วิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธ ี
ปฏิบัติราชการทางปกครองได้กำหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี ้
จะต้องดำเนินการภายในสิบห้าวันทำการ นับแต่กระทำ 
การดังกล่าว หรือไดร้ับการร้องขอ 

ข้อ ๘ การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รกัษามาตรฐาน มีคุณภาพ 
โปร่งใส และตรวจสอบได ้

๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ  
งานให้เกิดผลดีที่สดุจนเต็มกำลังความสามารถ  
๘.๒ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทาง 
ราชการจัดใหด้้วยความประหยัด คุ้มค่า ไม่พุม่เฟือย 

ข้อ ๙ การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร ๙.๑ ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมดัระวังในการ ปฏิบัติ
หนา้ที่ ตามคณุภาพและมาตรฐานวิชาชีพ โดยเคร่งครดั 

ข้อ ๑๐ การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในห้องถิ่นประพฤติตน
เป็นพลเมืองที่ดรี่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและ
ดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมใหส้อดคล้องรัฐธรรมนญูฉบับปัจจุบัน 

๑๐.1 ไม่ละเมดิหลักสำคัญทางศลีธรรมศาสนา และ  
ประเพณีในกรณีทีม่ีข้อขัดแย้งระหว่างประมวลจริยธรรม  
นี้กับหลักสำคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี  
ข้าราชการต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการจรยิธรรม  
พิจารณาวินิจฉัย  
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 ๑๐.2 หัวหนา้ส่วนราชกและผู้บังคับบัญชาในส่วน 
ราชการทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วย 
ความเที่ยงธรรมโดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคณุ 
ส่วนตัว และควบคุมใหผู้้อยู่ใต้บังคบับัญชาปฏิบัตติาม 
ประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด 
๑๐.๓ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บงัคับบัญชาในส่วน 
ราชการทุกระดับชั้นต้องสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู ่
ใต้บังคับบัญชาท่ีมีความซื่อสัตย์ มผีลงานดเีด่น มีความรู้ 
ความสามารถ และขยันขันแข็ง ไมเ่ลือกที่รักมักท่ีชัง และ 
ยึดมั่นในระบบคุณธรรม 
๑๐.๔ ไม่กระทำการใดอันอาจนำความเสื่อมเสยีและไม่ 
ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรอืราชการโดยรวม 

 


