
 

 

ประกาศเทศบาลตําบลพิมาย 

เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการของเทศบาลตําบลพิมาย 

อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 255๗ 

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

  ตามท่ีเทศบาลตําบลพิมาย ไดประกาศประมวลจริยธรรมของขาราชการของเทศบาลตําบลพิมาย 

อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 255๗  โดยมีวัตถุประสงค  ดังนี้ 

๑.  เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ  ท่ีสรางความโปรงใส  มีมาตรฐาน ในการ

ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 

๒.  ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ  ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคล  

และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ของเทศบาลตําบลพิมาย  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตาม

หลักคุณธรรม 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

ของขาราชการของเทศบาลตําบลพิมาย  อําเภอพิมาย  จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 255๗  รายละเอียดปรากฏตาม

แนบทายประกาศนี้ 
 

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี  ๘  พฤษภาคม  พ.ศ. 25๕๗ 

 

 

 

     (นายดนัย  ตั้งเจิดจา) 

           นายกเทศมนตรีตําบลพิมาย 



 

 

 

 

 

 

 

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ 

ของเทศบาลตําบลพิมาย 

อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 255๗ 

                                                
 

 

 

 

 

 

 

 

                                  
    งานการเจาหนาที่ 

สํานักปลัดเทศบาล 

เทศบาลตําบลพิมาย 

 

 
 



แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการของเทศบาลตําบลพิมาย 

อําเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ. 25๕๗ 

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ แนวทางปฏิบัติ 

1.  การยึดม่ันในระบอบ

ประชาธิปไตย อันมี

พระมหากษัตริยทรงเปน

ประมุข 

1.1  ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  หรือสนับสนุนใหนําการปกครองใน

ระบอบอ่ืนท่ีไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข มาใชในประเทศไทย 

1.2  จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย  และไมละเมิดองคพระมหากษัตริย  

พระราชินี  และพระรัชทายาทไมวาทางกายหรือวาจา 

2.  การยึดม่ันในคุณธรรมและ

จริยธรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ 

2.1  ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา  และไมกระทําการ

เลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีผูทักทวงวาการ

กระทําใดของขาราชการอาจขัดประมวลจริยธรรม  ขาราชการตองไม

กระทําการดังกลาว  ตองหยุดกระทําการดังกลาว  ตองหยุดกระทําการ

และสงเรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย  ในกรณี ท่ี

คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยวาการกระทํานั้นขัดประมวลจริยธรรม  

ขาราชการจะกระทําการนั้นมิได 

2.2  ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม  ศาสนา  และประเพณี  ในกรณีท่ี

มีขอขัดแยงระหวางประมวลจริยธรรมนี้ กับหลักสําคัญทางศีลธรรม  

ศาสนา  หรือประเพณี  ขาราชการตองเสนอเรื่องใหคณะกรรมการ

จริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย 

2.3  หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการ          ทุก

ระดับ  ตองปกครองผูใตบังคับบัญชาดวยความเท่ียงธรรม  โดยใหเห็นแก

ความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว  และควบคุมใหผูใตบังคับบัญชาปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมโดยเครงครัด  

2.4  หัวหนาสวนราชการและผูใตบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับ  

ตองสนับสนุนสงเสริมและยกยองผูใตบังคับบัญชาท่ีมีความซ่ือสัตย  มี

ผลงานดีเดน  มีความรูความสามารถและขยันขันแข็ง  ไมเลือกท่ีรักมักท่ี

ชัง และยึดม่ันในระบบคุณธรรม 

แนวทางปฏิบัติ 



3. การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย 

และรับผิดชอบ 

3 .1   ป ฏิ บั ติ ห น า ท่ี ด ว ย ค ว า ม ซ่ื อ สั ต ย  สุ จ ริ ต  เ ท่ี ย ง ธ ร ร ม                     

ไมมุงหวังประโยชนอันมิควรไดจากการปฏิบัติงาน 

3.2  ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจดวยความสุจริต ตรงตามเจตนารมณของ

กฎหมาย 

3.3  รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง อธิบายสิ่งท่ีตนไดปฏิบัติ

อยางมีเหตุผลและถูกตอง ชอบธรรม พรอมท้ังยินดีแกไขขอผิดพลาดท่ี

เกิดข้ึน 

3 .4   ค วบ คุ ม  กํ า กั บ  ดู แ ล  ผู ป ฏิ บั ติ ง าน ใน ค ว าม รั บ ผิ ด ช อ บ               

ของตน ไมใหกระทําการหรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ 

3.5  ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน 

3.6  อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความรอบคอบ ระมัดระวัง 

และเต็มกําลังความสามารถท่ีมีอยู ในกรณีท่ีตองปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐดวย 

จะตองไมทําใหงานในหนาท่ีเสียหาย 

3.7  ละเวนจากการกระทําท้ังปวงท่ีจะกอใหเกิดความเสียหายตอ

ตําแหนงหนาท่ีของตนหรือของขาราชการอ่ืน ไมกาวกายหรือแทรกแซง

การปฏิบัติหนาท่ีของขาราชการอ่ืนโดยมิชอบ 

3 .8   ใช ดุ ลย พินิ จและตัดสิน ใจ ในการปฏิบั ติหน า ท่ี ด วยความรู  

ความสามารถ เยี่ยงท่ีปฏิบัติในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากคติสวนตัว 

ตามขอมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแตละกรณี 

3.9  เม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ี ตองรีบแกไขให

ถูกตอง และแจงใหหัวหนาสวนราชการทราบโดยพลัน 

3.10 ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบตาม

กฎหมายหรือประชาชนตองใหความรวมมือกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ี

ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบโดยใหขอมูลท่ีเปน

จริงและครบถวน เม่ือไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ 

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ แนวทางปฏิบัติ 

 

 

3.11  ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแก

ราชการ  ในกรณีท่ีสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาวใหผูใตบังคับบัญชา



บันทึกเรื่องเปนลายลักษณอักษรตามคําสั่งเพ่ือใหผูสั่งพิจารณาสั่งการ

ตอไป 

4.  การยึดถือประโยชนของ

ประเทศชาติเหนือกวา

ประโยชนสวนตน  และไมมี

ผลประโยชนทับซอน 

4.1 ไมนําความสัมพันธสวนตัวท่ีตนมีตอบุคคลอ่ืน  ไมวาจะจําเปนญาติพ่ี

นอง  พรรคพวกเพ่ือนฝูง  หรือผูมีบุคคลสวนตัว  มาประกอบการใช

ดุลพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลนั้นหรือปฏิบัติตอบุคคลนั้นตาง

จากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชัง 

4.2 ไมใชเวลาราชการ  เงิน  ทรัพยสิน  บุคลากร  บริการ  หรือสิ่ง

อํานวยความสะดวกของทางการไปเพ่ือประโยชนสวนตัวของตนเองหรือ

ผูอ่ืน  เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย 

4.3 ไมกระทําการใด หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดในฐานะ

สวนตัว  ซ่ึงกอใหเกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดกับประโยชน

สวนรวมท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนาท่ี       ในกรณีมีความเคลือบ

แคลงหรือสงสัยใหขาราชการผูนั้นยุติการกระทําดังกลาวไวกอนแลวแจง

ใหผูบังคับบัญชาหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม

พิจารณาเม่ือคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเปนประการใดแลวจึงปฏิบัติ

ตามนั้น 

4.4 ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาท่ีอ่ืนใน

ราชการรัฐวิสาหกิจ  องคการมหาชน  หรือ  หนวยงานของรัฐ  ขาราชการ

ตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก  ในกรณีท่ีมีความขัดแยง

ระหวางประโยชนของทางราชการ  หรือประโยชนสวนรวมกับประโยชน

สวนตนหรือสวนกลุม  อันจําเปนตองวินิจฉัยหรือชี้ขาด  ตองยึดประโยชน

ของทางราชการและประโยชนสวนรวมเปนสําคัญ 

4.5 ไมเรียก  รับ  หรือยอมจะรับ  หรือยอมใหผูอ่ืนเรียก รับ  หรือยอม

จะรับซ่ึงของขวัญแทนตน  ไมวากอนหรือหลังดํารง  

 

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ แนวทางปฏิบัติ 

 ตําแหนงหรือปฏิบัติหนาท่ีไมวาจะเก่ียวของหรือไมเก่ียวของ  

กับการปฏิบั ติหน า ท่ีหรืไม ก็ตาม  เวนแต เปนการให โดย

ธรรมจรรยา  หรือเปนการใหตามประเพณีหรือใหแกบุคคล

ท่ัวไป 



4.6 ไมใชตําแหนง  หรือกระทําการท่ีเปนคุณ  หรือเปนโทษแก

บุคคลใด  เพราะมีอคติ 

4.7 ไมเสนอ  หรือนุมัติโครงการ  การดําเนินการ  หรือการทํา

นิติกรรมหรือสัญญา  ซ่ึงตนเองหรือบุคคลอ่ืนจะไดรับประโยชน

อันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 

 

5. การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง  เปนธรรม

และถูกฎหมาย 

5.1  ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา  และไม

กระทําการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมี

ผู ทักทวงวาการกระทําใดของขาราชการอาจขัดประมวล

จริยธรรม  ขาราชการตองไมกระทําการดังกลาวหรือหาก

กระทําการดั งกล าวตองหยุดกระทําการและส งเรื่องให

คณะกรรมการการจริยธรรมพิจารณาวินิ จ ฉัยในกรณี ท่ี

คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยวาการกระทํานั้นขัดประมวล

จริยธรรม  ขาราชการจะกระทําการนั้นมิได 

5 .2  เม่ื อรูห รือพบ เห็ นการฝ าฝนประมวลจริยธรรมนี้  

ขาราชการมีหนาท่ีตองรายงานการฝาฝนดังกลาวพรอม

พยานหลักฐาน(หากมี )ตอหัวหนาสวนราชการและหรือ

คณะกรรมการจริยธรรมโดยพลันในกรณีท่ีหัวหนาสวนราชการ

เปนผูฝ าฝนจริยธรรมตองรายงานตอปลัดเทศบาลหรือ

ผูบังคับบัญชาเหนือชั้นข้ึนไปของหัวหนาสวนราชการนั้นแลวแต

กรณี  และหรือคณะกรรมการจริยธรรม 

5.3 ตองรายงานการดํารงตําแหนงท้ังท่ีไดรับการตอบแทนและ

ไมไดรับคาตอบแทนในนิติบุคคลซ่ึงมิใชสวนราชการรัฐวิสาหกิจ  

องคการมหาชน  ราชการสวนทองถ่ิน  หนวยงานอ่ืนของรัฐ

และกิจการท่ีรัฐถือหุนใหญ  ตอหัวหนาสวนราชการและ  

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ แนวทางปฏิบัติ 

 คณะกรรมการจริยธรรม  ในกรณีท่ีการดํารงตําแหนง

นั้นๆ  อาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาท่ีหรืออาจทําให

การปฏิบัติหนาท่ี เปนตัวแทน  การเปนนายหนาและมี

นิติสัมพันธอ่ืนในทํานองเดียวกันดวย 



5.4 ในกรณีท่ีชาราชการเขารวมประชุมและพบวามีการ

กระทําซ่ึงมีลักษณะตามขอ  5.2 ของขอนี้หรือมีการ

เสนอเรื่อง ซ่ึงมีลักษณะตามขอ 5.2 ของขอนี้ผาน

ขาราชการ  ขาราชการมีหนาท่ีตองคัดคานการกระทํา

ดังกลาว 

5.5 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรูความสามารถ  และทักษะ

ในการดําเนินงานปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในความถูกตอง  

เท่ียงธรรมดวยความถูกตองตามหลักกฎหมาย  ระเบียบ

ปฏิบัติ  และยึดม่ันรักษาผลประโยชนของประเทศชาติ 

หนวยงาน  และสวนรวมในหลักวิชาการมากกวา

ผลประโยชนสวนตน 
 

5.6  ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในระบบคุณธรรม  เพ่ือ

ประโยชนสุขของประชาชน  รวมท้ังละเวนการแสวงหา

ตําแหนง  บําเหน็จความชอบและประโยชนอ่ืนใดจาก

บุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 
 

5.7  ตัดสินใจและกระทําการใดๆโยยึดประโยชน

สวนรวมของประเทศชาติ  ประชาชนและหนวยงาน

มากกวาประโยชนสวนตน 
 

5 .8   ป ร ะ พ ฤ ติ ต น เป น แ บ บ อ ย า ง ท่ี ดี ข อ ง

ผูใตบังคับบัญชาในการยึดม่ันความถูกตอง  เท่ียงธรรม  

และปกปองผลประโยชนของชาติ 

 

 


