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แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลต าบลกรูด 
อ าเภอกาญจนดิษฐ์  จังหวัดสุราษฎร์ธานี  พ.ศ. 2555 

 
 
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ แนวทางปฏิบัติ 
1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี 
   พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

1.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
     พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข หรือสนับสนุนให้น าการ 
     ปกครองในระบอบอ่ืนที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
     มาใช้ในประเทศไทย 
1.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์ 
      พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย 
      หรือทางวาจา 

2. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่ 
      กระท าการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัย 
      หรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระท าใดของข้าราชการอาจขัด  
      ประมวลจริยธรรม ข้าราชการต้องไม่กระท าการดังกล่าว 
      หรือหากก าลังกระท าการดังกล่าว ต้องหยุดกระท าการและ 
      ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย ในกรณี 
      ที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่าการกระท านั้นขัด 
      ประมวลจริยธรรม ข้าราชการจะกระท าการนั้นมิได้ 
2.2 ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ใน 
      กรณีท่ีมีข้อขัดแย้งระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลัก 
      ส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี ข้าราชการต้อง 
      เสนอเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย 
2.3 หัวหน้าสว่นราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุก 
      ระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยง 
      ธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว และ 
      ควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
      โดยเคร่งครัด 
2.4 หัวหน้าสว่นราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุก 
      ระดับชั้นต้องสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับ 
       บัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น มีความรู้ความสามารถ 
       และขยันขันแข็ง ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง และยึดมั่นในระบบ 
      คุณธรรม 
2.5 ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้ 
      เกิดแก่ส่วนราชการหรือราชการโดยรวม 

 
/3. การมีจิตส านึก... 
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ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ แนวทางปฏิบัติ 
3. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และ 
   รับผิดชอบ 

3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต  เที่ยงธรรม  ไม่มุ่ง  
      หวังและแสวงผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 
3.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความสุจริต ตรงตาม 
      เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
3.3 รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ 
      ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมทั้งยินดี 
      แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
3.4 ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตน 
     ไม่ให้กระท าการหรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ 
3.5 ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตน 
3.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบ 
      ระมัดระวัง และเต็มก าลังความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที ่
      ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานใน 
      หน้าที่เสียหาย 
3.7 ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย 
      ต่อต าแหน่งหน้าที่ของตนหรือของข้าราชการอื่น ไม่ก้าวก่าย 
      หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอ่ืนโดยมิชอบ 
3.8 ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้  
      ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา  
      ปราศจากอคติส่วนตน ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความ 
      เหมาะสมของแต่ละกรณี 
3.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบ 
      แก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดย 
      พลัน 
3.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ 
        ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนต้องให้ความ 
        ร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย 
        หรือประชาชนในการตรวจสอบโดยให้ข้อมูลที่เป็นจริง 
        และครบถ้วน เมื่อได้รับค าร้องขอในการตรวจสอบ 
3.11 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องท่ีอาจก่อให้เกิดความ 
        เสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่อง 
        ดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์ 
        อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 

4. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ 
    เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี 
    ผลประโยชน์ทับซ้อน 

4.1 ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็น 
      ญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มา 
      ประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น 

 
/หรือปฏิบัติต่อ... 
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ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ แนวทางปฏิบัติ 
       หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชัง 

4.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่ง 
      อ านวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ 
      สว่นตัวของตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบ 
      ด้วยกฎหมาย 
4.3 ไม่กระท าการใด หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดใน 
      ฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่า 
      จะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของ 
      หน้าที่ ในกรณีมีความเคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการ 
      ผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา 
      หัวหน้าส่วนราชการ และคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา 
      เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึง 
      ปฏิบัติตามนั้น 
4.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือ 
      หน้าที่อื่นในราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือ 
      หนว่ยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทาง 
      ราชการเป็นหลัก ในกรณีท่ีมีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ 
      ของทางราชการ หรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วน 
      ตนหรือส่วนกลุ่ม อันจ าเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึด 
      ประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นส าคัญ 
4.5 ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือ 
      ยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อน 
      หรือหลังด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้อง 
      หรือไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เวน้แต่ 
      เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณี 
      หรือให้แก่บุคคลทั่วไป 
4.6 ไม่ใช้ต าแหน่ง หรือกระท าการท่ีเป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่ 
      บุคคลใด เพราะมีอคติ 
4.7 ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การด าเนนิการ หรือการท า 
      นิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอ่ืนจะได้ประโยชน์ 
      อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 

5. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม 
    และถูกกฎหมาย 

5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่ 
      กระท าการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัย 
      หรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระท าใดของข้าราชการอาจขัด  
      ประมวลจริยธรรม ข้าราชการต้องไม่กระท าการดังกล่าว 

 
/หรือหากก าลัง... 
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ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ แนวทางปฏิบัติ 
       หรือหากก าลังกระท าการดังกล่าว ต้องหยุดกระท าการและ 

      ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย ในกรณี 
      ที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่าการกระท านั้นขัด 
      ประมวลจริยธรรม ข้าราชการจะกระท าการนั้นมิได้ 
5.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ข้าราชการ 
      มีหน้าที่ตอ้งรายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมพยานหลักฐาน  
      (หากมี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการและหรือคณะกรรมการ 
     จริยธรรมโดยพลันในกรณีท่ีหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ฝ่าฝืน 
      จริยธรรมต้องรายงานต่อปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
      หรือผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปของหัวหน้าส่วนราชการ 
      นั้นแล้วแต่กรณี และหรือคณะกรรมการจริยธรรม 
5.3 ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและ 
      ไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ  
      รฐัวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น  
      หนว่ยงานอื่นของรัฐและกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ต่อหัวหน้า 
      สว่นราชการและคณะกรรมการจริยธรรม ในกรณีที่การ 
      ด ารงต าแหน่งนั้น ๆ อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่หรือ 
      อาจท าให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหาย ซึ่งให้ใช้บังคับกับการ 
      เป็นลูกจ้าง การรับจ้างท าของ การเป็นตัวแทน การเป็น 
      นายหน้าและการมีนิติสัมพันธ์อ่ืนในท านองเดียวกันด้วย 
5.4 ในกรณีที่ข้าราชการเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระท า 
      ซึ่งมีลักษณะตามข้อ 5.2 ของข้อนี้หรือมีการเสนอเรื่อง ซ่ึง 
      มีลักษณะตามข้อ 5.2 ของข้อนี้ผ่านข้าราชการ ข้าราชการ 
      มีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระท าดังกล่าว และบันทึกการ 
      คัดค้านของตนไว้ในรายงานการประชุมหรือในเรื่องนั้น  
      แล้วแต่กรณี 
5.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการ 
      ด าเนินงานปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้อง  
      เที่ยงธรรมด้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมาย ระเบียบ 
      ปฏิบัต ิและยึดมั่นรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ 
      หน่วยงาน และส่วนรวมในหลักวิชาการมากกว่าผลประโยชน์ 
      ส่วนตน 
5.6 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชน์สุข 
      ของประชาชน รวมทั้งละเว้นการแสวงหาต าแหน่ง บ าเหน็จ 
      ความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 

 
/5.7 ตัดสินใจและ... 
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 5.7 ตัดสินใจและกระท าการใดๆ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของ 
      ประเทศชาติ ประชาชนและหน่วยงานมากกว่าประโยชน์ 
      สว่นตน 
5.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชาในการ 
      ยึดมั่นความถูกต้อง เที่ยงธรรม และปกป้องผลประโยชน์ 
      ของชาติ 

6. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ 
    รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

6.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น 
      การใช้อ านาจเกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย 
6.2 ปฏิบัติหน้าที ่หรือด าเนินการอ่ืน โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความ 
      เป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่กระท าการให้ 
      กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือก่อภาระหรือหน้าที่ให้ 
      บุคคลโดยไม่มีอ านาจตามกฎหมาย 
6.3 ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมี 
      อัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคล 
      ผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา 
      เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะ 
      ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทาง  
      ศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง 
      อันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการ 
      ที่รัฐก าหนดขึ้น เพ่ือขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคล 
      สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือ 
      เป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับ 
      กันทั่วไป 
6.4 ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา 
      การบรรยาย หรือการวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความ 
      เป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความเห็นทาง 
      วิชาการตามหลักวิชา 
6.5 ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวก  
      เพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ 
      เที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 
6.6 ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ 
      ระบุแหล่งที่มา 
6.7 ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และให้เกียรติ 
      ผู้รับบริการ 

 
/6.8 สอดส่องดูแล... 
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 6.8 สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก 

     รวดเรว็  เสมอภาค  ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี 
6.9 ให้บริการด้วยภาษาถ้อยค าสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย  
      หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิค  หรือถ้อยค าภาษากฎหมาย 
      ที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ 
6.10 ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวัง 
        ไม่ให้เสื่อมเสียหรือกระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน 
6.11 เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วน 
        ได้เสียในสถานที่ให้บริการและน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ใน 
        การแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและการให้ 
        บริการประชาชน 

7. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง 
    ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน 
    ข้อเท็จจริง 

7.1 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ 
      ใช่การปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ 
      ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
7.2 ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีท่ีกระท า 
      การอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพบุคคลอ่ืน ไม่อนุญาต  
      หรือไม่อนุมัติตามค าขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอ 
      ตามกฎหมายเว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ 
      ทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง 
      ปกครองได้ก าหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการภายใน 
      สิบห้าวันท าการ นับแต่กระท าการดังกล่าวหรือได้รับการ 
      ร้องขอ 
7.3 เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการ 
      ได้รับทราบ รวมถึงให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตาม 
      กรอบของระเบียบ กฎหมาย 
7.4 ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ 
      ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ 
      เป็นความลับของทางราชการ 
7.5 ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความ 
      รับผิดชอบของหน่วยงาน 

8. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา 
   มาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส และ 
   ตรวจสอบได ้

8.1 ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้ 
      เกิดผลดีที่สุดจนเต็มก าลังความสามารถ 
8.3 ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน  สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการ 
      จัดให ้ด้วยความประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 
8.4 ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติ 
      หน้าที ่ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 

 
/8.5 อุทิศตนให้กับ... 
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 8.5 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบ 
      ระมัดระวัง และเต็มก าลังความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที ่
      ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานใน 
      หน้าที่เสียหาย 
8.6 ละเว้นจากการกระท าท้ังปวงที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย 
      ต่อต าแหน่งหน้าที่ของตนหรือของข้าราชการอื่น ไม่ก้าวก่าย 
      หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอ่ืนโดยมิชอบ 
8.7 ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้  
      ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา  
      ปราศจากอคติส่วนตน ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความ 
      เหมาะสมของแต่ละกรณี 
8.8 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบ 
      แก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดย 
      พลัน 
8.9 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ 
      ตามกฎหมายหรือประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับ 
      หนว่ยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน 
      ในการตรวจสอบโดยให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อ 
      ได้รับค าร้องขอในการตรวจสอบ 
8.10 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องท่ีอาจก่อให้เกิดความ 
        เสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่อง 
        ดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์ 
        อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 
8.11 ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งม่ันและ 
        ติดตามปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนด 
        งานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย  
        ภายในเวลาได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ 
        ถูกต้องที่ก าหนด โดยวธิีการ กระบวนการ ที่ถูกต้อง 
        ชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชน 
8.12 ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้  ความ  
        สามารถและหน่วยงาน โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  
        และอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง  
        เพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ 
8.13 พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้  ความ 
        สามารถทักษะ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 

 
/8.14 พัฒนาระบบ... 

 
 



 
 

8 
 
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ แนวทางปฏิบัติ 
 8.14 พัฒนาระบบการท างานให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพ 

        ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นแบบอย่างได้ 
8.15 จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ ให้เป็น 
        ระบบระเบียบ เอ้ืออ านวยต่อการท างานให้ส าเร็จตาม 
        เป้าหมาย 
8.16 ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด 
        คุ้มค่าเหมาะสม ด้วยความระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือ 
        สิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 

9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของ 
   องค์กร 

9.1 จงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ 
9.2 เป็นแบบอย่างท่ีดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตาม 
      รฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการไม่ละเมิด 
      - รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรี 
        ที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วง 
        ว่าการกระท าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ  
        ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย  
        ข้าราชการต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะ  
        กรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะด าเนินการต่อไปได้ 
        ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่แล้ว 
9.3 เป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติ 
      ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
9.4 ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูม ิ
      ของต าแหน่งหน้าที่ 
      - รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการ 
        เป็นประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ 
        ข้าราชการที่ดี อยู่ในระเบียบ วินัย กฎหมาย และเป็นผู้ม ี
        คุณธรรมที่ดี เสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรมที่ดินให้เป็นที่ 
        เชื่อถือจริยธรรม ศีลธรรมอันดี เพ่ือให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธา 
        และไว้วางใจศรัทธา และไว้วางใจของประชาชน 
9.5 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความ 
      เสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผล 
      ส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ 
      มอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและ 
      ประชาชน 
9.6 มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็น 
      ธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง 
      หนว่ยงานและประชาชน 

 
/9.7 ปฏิบัติหน้าที่... 
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 9.7 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
9.8 รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูล   
      ที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อ 
      มีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือเป็น 
      ไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 
9.10 รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อม 
        กับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 
         - เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพ่ือน 
           รว่มงาน  
         - ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการ 
           ความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล 
         - ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเก่ียงงาน อันอาจท าให้ 
           เกิดการแตกความสามัคคีในหน่วยงาน 
         - ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องด้วยการรักษา 
           สัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 
9.11 ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ 
        ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทาง 
        ทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดคนไม่รับของขวัญ   
        หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
        เพ่ือประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของ 
        ตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตาม 
        ประเพณี 
9.12 ประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความ 
        สุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่ 
        จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่น า 
        ผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

10. การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนใน 
     ท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี 
     ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม 
     และดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้อง 
     รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
   

10.1 ปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ 
        สังคม สร้างคุณธรรมจริยธรรม  รู้จักเสียสละ ร่วมแรง 
        ร่วมใจ มีความร่วมมือในการท าประโยชน์เพ่ือส่วนรวม  
        ช่วยลดปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพ 
        ชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการด าเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหา 
        และสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม   
10.2 สร้างจิตสาธารณะเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
        - สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบ 
          ประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่  
          ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 

 
/- ให้ความส าคัญ... 
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         - ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเอง 

          คือส่วนหนึ่งของสังคมต้องมีความรับผิดชอบในการ 
          รักษาสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวม ทั้งต่อ 
          ประเทศชาติ และโลกใบนี้ 

- ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ให้
ถือว่าเป็นปัญหาของตนเอง เช่นกันอย่างหลีกเลี่ยง 
ไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข  

- ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือ 
  ค าสั่งสอนในทุกศาสนาที่นับถือ สอนให้คนท าความดี  

10.3 การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนิน 
        ชีวิตบนสายกลาง  โดยยึดหลักความพอประมาณ  ความมี 
        ภูมิคุ้มกันที่ดี  ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 
         - ยึดหลักความพอประมาณ โดยด ารงชีวิตเหมาะสมกับ 
           ฐานะของตนเองและสังคม พัฒนาตนเองให้มีความ 
           อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีขึ้นเป็นล าดับ 
         - ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน 
           อย่างมีระบบ มีเหตุผล ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ก่อน 
           ตัดสินใจด าเนินการใดๆ ต้องค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิด 
           ขึ้นทั้งต่อส่วนรวมและต่อตนเอง 
         - ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วย 
           การด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมาย มีการ 
           วางแผนและด าเนินการไปสู่เป้าหมายด้วยความรอบคอบ 
           ประหยัด อดทน อดออม บนพื้นฐานความรู้และคณุธรรม 
           เพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 

- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการน้อมน าปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 

10.4 ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมติ 
        คณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย  

 

 

ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ 
        (นายโกวิทย์  วัชระสวสัดิ์)   

                  นายกเทศบาลต าบลกรูด 
 


