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ตามท่ีองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเด่ิน ได้ประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร
ท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม 
บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมเพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวล
จริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  
และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 5 ได้กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรม  
ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักสำคัญในการจัดทำ
ประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ เพื่อใช้เป็นกรอบแนวทางปฏิบัติท่ีควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ  
ท่ีสอดคล้องกับบทบาทภารกิจและสภาพปัญหาความเส่ียงทางจริยธรรม  ไปแล้วนั้น 

เพื่อให้บุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเด่ินมีความเข้าใจในหลักเกณฑ์เกี่ยวกับ
จริยธรรมมากขึ้น สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าท่ี งานการเจ้าหน้าท่ี สำนักปลัด องค์การ
บริหารส่วนตำบลหนองเด่ิน จึงจัดทำคู่มือแนวปฏิบัติการประพฤติตนทางจริยธรรมเพื่อลดความสับสนเกี่ยวกับ
พฤติกรรมสีเทา (Dos & Don’ts) ของบุคลากรสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลหนองเด่ิน ประจำปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2566 ท่ีเข้าใจง่ายและมีเนื้อหาท่ีสอดคล้องกับภารกิจท่ีปฏิบัติอยู่เพื่อเป็นแนวทางในการนำไปใช้ โดยยึด
มั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 9 ข้อ  
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- ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าท่ีตามจริยธรรม
ของผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน และพนักงาน
ส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 

- ไม่กระทำการใด ๆ อันอาจนำความเสื่อมเสียและ 
ไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการ  

- ตระหนักอยู่เสมอว่าตนเองอยู่ในฐานะข้าราชการต้อง
ดำรงตนให้ เป็นแบบอย่างที่ ดี  รักษาชื่อ เสียงและ
ภาพลักษณ์ของข้าราชการและส่วนราชการของตน  

- ตักเตือนข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ หากพบเห็น
ว่ามีพฤติกรรมที่เป็นการทำลายชื่อเสียงหรือภาพลักษณ์
ของราชการ 

- ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ไม่สอดคล้อง
กับจริยธรรมของผู้บริหารท้องถ่ิน สมาชิกสภาท้องถ่ิน 
และพนักงานส่วนตำบล พนักงานครู ลูกจ้างประจำ และ
พนักงานจ้าง 

- ตระหนักในบทบาทหน้าที่ที่รับผิดชอบทั้งในหน้าที่
ราชการและการเป็นข้าราชการที่ดี  

- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ รวดเร็วเต็มกำลัง 
ความสามารถ และกล้ารับผิดชอบในความผิดพลาด 
ที่เกิดข้ึนจากการปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งพร้อมรับการ
ตรวจสอบจากบุคคลหรือ หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการ
ตรวจสอบ 

- เสียสละและอุทิศตนในการทำงาน 

- ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่คำนึงถึง
ความเสียหายอาจที่ เกิดข้ึนต่องาน ต่อองค์กร ต่อ
รัฐบาลต่อประชาชน หรือต่อประเทศชาติ  

- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามีการ
กระทำที่ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความล่าช้า หรือไม่โปร่งใส 
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- ปฏิบั ติหน้าที่ โดยยึดถือประโยชน์ของราชการ 
ประชาชน หรือประเทศชาติเป็นหลัก 

- ใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีอคติ
ต่องานที่ปฏิบั ติ ต่อผู้ร่วมปฏิบัติงาน ต่อองค์กร ต่อ
รัฐบาล หรือต่อประชาชน  

- ปฏิบั ติงานโดยมุ่ งให้ เกิดประโยชน์ของตัวเอง
มากกว่าคำนึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม  

- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามี  
การกระทำที่นำความคิดเห็นส่วนตัวมาใช้ปะปนกับ 
การปฏิบัติหน้าท่ี 

- ตระหนักและยึดมั่นในคุณความดีและประพฤติ
ปฏิบัติตนให้ สอดคล้องกับคำสอนหรือหลักปฏิบัติของ
ศาสนาและให้เหมาะสม ในฐานะที่เป็นข้าราชการ  

- ปฏิบั ติหน้าที่โดยยึดหลักความถูกต้องตามหลัก
กฎหมายหลัก วิชาการ และแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  

- ปฏิบัติหน้าท่ีโดยกล้าแสดงความคิดเห็นหรือทักท้วง
เมื่อพบว่ามี การกระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

-  ประพฤติปฏิบัติตนตามความพึงพอใจส่วนตัวโดย
ไม่คำนึงถึง หลักและคำสอนของศาสนา หรือความ
เหมาะสมในการเป็น ข้าราชการที่ดี  

- ป ฏิ บั ติ ห น้ าที่ โดยไม่ ค ำนึ ง ถึ งห ลั กกฎ ห มาย  
หลักวิชาการและแนวปฏิบัติที่เกี่ยวข้อง  

- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามีการ
กระทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นธรรม 
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- ปฏิบั ติหน้าที่ โดยคำนึงถึงความเป็นธรรมที่ผู้มี  
ส่วนเกี่ยวข้อง ในเรื่องน้ัน ๆ จะได้รับทั้งทางตรงและ
ทางอ้อม  

- ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อ
ราชการด้วย อัธยาศัยที่ ดีสุภาพ และสร้างความ
ประทับใจให้แก่ประชาชนผู้มาขอรับบริการด้วยน้ำใส 
ใจจริง 

- ปฏิบัติหน้าที่โดยนำความเชื่อส่วนตัวทางการเมือง
มาใช้ในการ เลือกปฏิบัติราชการในเรื่องต่าง ๆ  

- แสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะโดยไม่คำนึงถึง
หน้าที่ความ รับผิดชอบในฐานะที่เป็นข้าราชการที่ต้อง
มีความเป็นกลาง ทางการเมือง  

- มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่โดยเลือกปฏิบัติอย่างไม่
เป็นธรรม  

- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามีการ
เลือกปฏิบัติ อย่างไม่เป็นธรรม 

- ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามที่พระราชบัญญัติข้อมูล
ข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 กำหนด  

- ให้บริการผู้มาติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์และให้ตรงกับความต้องการ
ของผู้รับริการ อย่างครบถ้วน โดยคำนึงถึงประโยชน์
ของผู้มาติดต่อเป็นสำคัญ 

- เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่อ
ขอข้อมูลข่าวสาร  

- ปกปิด บิดเบือนข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสาร 
ที่ให้บริการแก่ผู้ มาติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร  

- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามี  
การกระทำที่เป็นการละเว้นหรือละเมิดการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 
หรือทำให้ผู้มาติดต่อราชการได้รับความเสียหาย 
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- ปฏิบั ติห น้าที่ โดยค ำนึ งถึงประสิท ธิภาพและ
ประสิทธิผลเพ่ือให้งานบรรลุเป้าหมายอย่างดีที่สุด  

- รักษาและพัฒนามาตรฐานการทำงานที่ดีเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการทำงานให้ดีย่ิงข้ึน 

- ปฏิบัติหน้าที่โดยให้ความสำคัญกับกระบวนงานที่
ระเบียบหรือกฎหมายไม่ได้กำหนดไว้จนไม่คำนึงถึง
ผลสำเร็จของงาน  

- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามีการ
ปฏิบั ติหน้าที่ ไม่เต็มความสามารถที่มีอยู่ หรือตาม
มาตรฐานเดิมที่เคยปฏิบัติ  หรือตามความพึงพอใจ
ส่วนตัว 

- ตระหนักและยึดมั่นในหลักการของการปกครองใน
ระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  

- รับฟังความคิดเห็นของเพ่ือนร่วมงาน ผู้มีส่วน
เก่ียวข้อง หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และนำความคิดเห็น
ที่ เป็นประโยชน์ไปใช้ในการปฏิบั ติงาน และ/หรือ 
ประกอบการพิจารณาการพัฒนาการทำงานให้ดีย่ิงข้ึน  

- ปฏิบัติหน้าที่โดยสามารถอธิบายเหตุและผลในเรื่อง
ต่าง ๆ ข้อมูลที่จำเป็นให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทราบด้วย การ
ปฏิบั ติงานที่จำเป็นต้องตัดสินใจด้วยเสียงข้างมาก 
จะต้องให้ความสำคัญแก่ความคิดความเห็นของเสียง
ส่วนน้อยด้วย 

- แสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัย
ว่าเป็นการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

- ใช้อำนาจบังคับหรือแสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิด
ความเคลือบแคลง สงสัยว่าเป็นการกดดันให้ เพ่ือน
ร่วมงาน ผู้มีส่วนเก่ียวข้องผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผู้อื่น
ปฏิบัติตามความต้องการของตน  

- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบ เห็นว่ามี
กระทำที่ไม่จงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ 
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- ละเว้นการเรียกรับหรือดำเนินการอื่นใดที่ประสงค์
จะให้ตนเองได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการปฏิบัติ
หน้าท่ี 

- ใช้ตำแหน่งหน้าที่เรียกรับ ยอมรับ หรือดำเนินการ
อื่นใดเพ่ือแสวงหาประโยชน์ส่วนตน  

- กระทำการอันเป็นการก่อให้เกิดความเคลือบแคลง
สงสัยว่าเป็นการเอ้ือประโยชน์โดยมิชอบให้ตนเอง หรือ
บุคคลอื่น  

- ใช้ อ ำน าจ ห น้ าที่ ห รื อ ต ำแ ห น่ งก ลั่ น แ ก ล้ ง
ผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ บุคคลอื่นให้ได้รับความเสียหาย  

- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามี  
การกระทำที่นำตำแหน่งหน้าที่ไปใช้แสวงหาประโยชน์
ส่วนตน 
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