
 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง 
เรื่อง ประมวลจริยธรรมผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง 

 
        โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสามบัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมี
มาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อใหหนวยงานของรัฐใชเปนหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่           
ของรัฐในหนวยงานนั้น ๆ ซึ่งตองไมต่ํากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว และพระราชบัญญัติมาตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 5 ไดกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเปนหลักเกณฑการประพฤติปฏิบัติอยางมี
คุณธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ เพ่ือใชเปนหลักสําคัญในการจัดทําประมวลจริยธรรมของหนวยงานของรัฐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม วาดวยหลักเกณฑการจัดทําประมวลจริยธรรม ขอกําหนดจริยธรรม 
และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 ประกอบกับมติคณะกรรมการ
มาตรฐานทางจริยธรรม ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่  29 กันยายน 2563 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยจึงกําหนดใหมีประมวลจริยธรรมผูบริหารทองถิ่นไว และเพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเพ่ือใหดําเนินการ เสริมสรางจริยธรรมและคุณธรรมขององคการบริหาร
สวนตําบลชางมิ่ง บังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม จึงประกาศประมวลจริยธรรมผูบริหารทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ประมวลจริยธรรมนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป 
ขอ 2 ในประมวลจริยธรรมนี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถ่ิน” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการบริหารสวน

ตําบล เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง แตไมรวมถึงกรุงเทพมหานคร 
“ผูบริหารทองถ่ิน” หมายความวา 
(1) นายกองคการบริหารสวนจังหวัด นายกเทศมนตรี นายกองคการบริหารสวนตําบล นายกเมืองพัทยา 
(2) รองนายกองคการบริหารสวนจังหวัด รองนายกเทศมนตรี รองนายกองคการบริหารสวนตําบล       

รองนายกเมอืงพัทยา 
(3) เลขานุการนายกองคการบริหารสวนจังหวัด เลขานุการนายกเทศมนตรี เลขานุการนายกองคการ

บริหารสวนตําบล เลขานุการนายกเมืองพัทยา ผูชวยเลขานุการนายกเมืองพัทยา 
(4) ที่ปรึกษานายกองคการบริหารสวนจังหวัด ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ประธานที่ปรึกษา และที่ปรึกษา

นายกเมืองพัทยา 
(5) ผูบริหารทองถิ่น รองผูบริหารทองถ่ิน เลขานุการผูบริหารทองถิ่น ผูชวยเลขานุการ ผูบริหารทองถ่ิน 

ประธานที่ปรึกษาและที่ปรึกษาทองถ่ินองคกรปกครองสวนทองถ่ินอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง 
ขอ 3 ผูบริหารทองถ่ินตองยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย และ

การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยตองดํารงตน ดงัตอไปนี้ 
(๑) ปกปอง ดูแล และยึดถือประโยชนของชาติเปนสําคัญ พิทักษรักษาไวซึ่งเอกราช และอธิปไตยของชาติ 

และไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของชาติ 



(๒) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และเคารพความแตกตางของแตละศาสนา 
(๓) จงรักภักดีและเทิดทูนไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย 
(๔) ยึดมั่นและธํารงไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(๕) เปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
ขอ 4 ผูบริหารทองถ่ินพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีจิตสํานึกที่ดี และรับผิดชอบตอหนาที่   

โดยอยางนอยตองดํารงตน ดังตอไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติหนาที่เพ่ือรับใชประเทศชาติและประชาชนอยางเต็มความสามารถ ดวยความรับผิดชอบ ยึดมั่น

ในหลักนิติธรรม ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ 
(๒) ไมใชหรือยินยอมใหผูอื่นใชสถานะหรือตําแหนงของตน ไปแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวย

กฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม 
(๓) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนในประการที่อาจ      

ทําใหกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติหนาที่ 
(๔) ไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
(๕) ไมใชหรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการเพ่ือใหเกิดความเขาใจผิด หรือเพื่อผลประโยชนสําหรับ

ตนเองหรือผูอ่ืน 
(๖) ไมกระทําการใดที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหนง 
(๗) แสดงความรับผิดชอบตามควรแกกรณีเมื่อปฏิบัติหนาที่บกพรองหรือผิดพลาด 
ขอ 5 ผูบริหารทองถ่ินพึงกลาตัดสินใจและกระทําในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม โดยตองดํารงตน ดังตอไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติหนาที่ดวยความยุติธรรม เปนกลาง และปราศจากอคติ โดยไมหวั่นไหวตออิทธิพลแรงกดดัน 

หรือกระแสสังคม อันมิชอบดวยกฎหมาย 
(๒) ยึดมั่นในกฎหมายและไมใชชองวางทางกฎหมายเพ่ือเอื้อประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 
(๓) คํานึงถึงระบบคุณธรรมในการแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงตาง ๆ 
(๔) ตองเปดเผยขอมูลการทุจริต การใชอํานาจในทางที่ผิด การฉอฉล หลอกลวง หรือการกระทําอ่ืนใดที่ทํา

ใหราชการเสียหายตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
          (๕) เปดเผยหรือใหขอมูลขาวสารอันอยูในความรับผิดชอบของตน อยางถูกตอง ครบถวนและไมบิดเบือน 

แกประชาชน 

ขอ 6 ผูบริหารทองถ่ินพึงยึดถือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม 
และมีจิตสาธารณะ โดยอยางนอยตองดํารงตน ดังตอไปนี้ 

(๑) มี อุดมการณในการทํางานเ พ่ือประเทศชาติและตองถือเอาผลประโยชนของประเทศชาติ               
และประชาชนเปนสิ่งสูงสุด 

(๒) ไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออมตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

(๓) ไมนําขอมูลขาวสารอันเปนความลับของราชการ ซึ่งตนไดมาในระหวางอยูในตําแหนงไปใชเพื่อใหเกิด
ประโยชนแกเอกชน ท้ังในระหวางการดํารงตําแหนงและเมื่อพนจากตําแหนง 

(๔) มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และอุทิศตนปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ และความ
ผาสุกของประชาชนโดยรวม 

(๕) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบโดยมุงหมายใหทุกภาคสวนในสังคมอยูรวมกันอยางเปนธรรมผาสุก 
และสามัคคปีรองดอง 



ขอ 7 ผูบริหารทองถ่ินพึงปฏิบัติหนาที่โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยอยางนอยตองดํารงตน ดังตอไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถโดยมุ งผลสัมฤทธ์ิของงาน ที่มีคุณภาพ โปรงใส                

และตรวจสอบได 
(๒) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติ

และประชาชนเปนสําคัญ 
(3) อุทิศเวลาแกราชการ ไมเบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจหรือกระทําการอ่ืนใด เพ่ือประโยชน

ของตนเองหรือผูอื่น 
(4) เอาใจใสทุกขสุขและรับฟงเรื่องราวรองทุกขของประชาชนและรีบหาทางชวยเหลืออยางเรงดวนและ

เทาเทียมกัน 
(5) รักษาความลับของราชการ เวนแตเปนการปฏิบัติตามหนาที่และอํานาจตามกฎหมาย 
(6) รักษาทรัพยสินของราชการและใชทรัพยสินของราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงค อยางประหยัด 

คุมคา ระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยไมจําเปน และไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอ่ืน 
ขอ 8 ผูบริหารทองถิ่นพึงปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ โดยอยางนอย ตองดํารงตน 

ดังตอไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม เสมอภาค เทาเทียม ปราศจากอคติ และไมเลือกปฏิบัติ โดยการใช

ความรูสึกหรือความสัมพันธสวนตัว หรือเหตุผลของความแตกตาง ทางเชื้อชาติ ถิ่นกําเนิด ศาสนา เพศ เพศสภาพ 
อายุ ความพิการ สภาพทางกาย สุขภาพ หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม รวมทั้งเคารพศักดิ์ศรีความเปนมนุษย 

(๒) ปฏิบัติตอประชาชน ผูรวมงาน และผูเก่ียวของอยางใหเกียรติ 
(3) ไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนผูบริหารทองถ่ินเขาไปกาวกาย หรือแทรกแซง การปฏิบัติราชการ 

การดําเนินงาน การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง เลื่อนเงินเดือน และการดําเนินการทางวินัยหรือการ
ใหพนจากตําแหนงของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําพนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการที่รัฐถือหุนใหญ ท้ังนี้ เวนแตเปนการปฏิบัติตามหนาที่และอํานาจตาม
กฎหมาย 

(4) ไมยินยอมใหคูสมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัว หรือผูใกลชิดกาวกาย หรือแทรกแซงการปฏิบัติ
หนาที่ของตนเองหรือผูอ่ืน 

(5) ปฏิบัติตอองคกรธุรกิจที่ติดตอทางธุรกิจกับหนวยงานของรัฐตามระเบียบ และขั้นตอน อยางเทาเทียม
กัน โดยไมเลือกปฏิบัติ 

ขอ 9 ผูบริหารทองถิ่นพึงดํารงตนเปนแบบอยางที่ดีและรักษาภาพลักษณของทางราชการ โดยอยางนอย
ตองดํารงตน ดังตอไปนี้ 

(๑) รักษาจรรยาของตนใหดี นอมนําพระบรมราโชวาท หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และหลักคํา
สอนทางศาสนามาใชในการดําเนินชีวิต 

(๒) เปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี ดวยการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 
(๓) ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ท้ังโดยสวนตัว และโดยหนาที่ความรับผิดชอบ

ตอสาธารณชน 
(๔) เปนแบบอยางที่ดีในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งรักษา

เอกลักษณของความเปนชาติไทย 
(๕) เคารพและไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผูอ่ืน ไมแสดงกิริยาหรือใชวาจา อันไมสุภาพ อาฆาตมาดราย 

หรือใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด 



(๖) วางตนใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน และระมัดระวังมิใหการประกอบวิชาชีพอาชีพ หรือการ
งานของตนเอง คูสมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตน มีลักษณะเปนการกระทบกระเทือนตอความ
เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 

(๗) ไมรับของขวัญ ของกํานัล ทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืน และจะตองดูแล ใหคูสมรส 
ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเชนเดียวกันดวย เวนแตเปนการรับจากการใหโดยธรรมจรรยาและ
การรับที่มีบทบัญญัติแหงกฎหมายใหรับได 

(๘) ไมกระทําการอันมีลักษณะเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จนเปนเหตุทําใหผูถูกกระทําไดรับ
ความเดือดรอนเสียหาย หรือกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ี โดยผูถูกกระทํา อยูในภาวะจํายอมตองยอมรับในการ
กระทํานั้น และไมนําความสัมพันธทางเพศที่ตนมีตอบุคคลใด มาเปนเหตุหรือมีอิทธิพลครอบงําใหใชดุลพินิจในการ
ปฏิบัติหนาที่อันเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใด 

(๙) ไมคบหาหรือใหการสนับสนุนแกผูประพฤติผิดกฎหมาย ผูมีอิทธิพล หรือผูมีความประพฤติหรือมีชื่อ
ในทางเสื่อมเสีย อันอาจกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน 

ขอ 10 ผูบริหารทองถิ่นพึงปฏิบัติงานตามหนาที่และอํานาจขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เพ่ือใหการ
บริหารราชการสวนทองถิ่น การจัดทําบริการสาธารณะ และการใชจายงบประมาณใหมีประสิทธิภาพสูงสุด 
เหมาะสม สอดคลองกับบริบท สภาพปญหาและความเสี่ยงทางจริยธรรมภูมิสังคม ความเปนอยูและวิถีของชุมชน 
ภูมิปญญาทองถ่ิน ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน
ในทองถ่ินอยางยั่งยืน 

ขอ 11 ใหบุคคล ขาราชการ พนักงาน ลูกจางและผูปฏิบัติงานอ่ืนที่ผูบริหารทองถ่ินแตงตั้งเปน
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ดวย 

ประกาศ ณ วันที่  12 มกราคม พ.ศ. 2566   
 

 
 

 (นายอุกฤษณ บาลลา) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง 

เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาทองถิ่น 
 

โดยที่รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติใหรัฐพึงจัดให
มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือใหหนวยงานของรัฐใชเปนหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของ
รัฐในหนวยงานนั้น ๆ ซึ่งตองไมต่ํากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม 
พ.ศ. 2562 มาตรา 5 ไดกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรม ซึ่งเปนหลักเกณฑการประพฤติปฏิบัติอยางมีคุณธรรม
ของเจาหนาที่ของรัฐ เพ่ือใชเปนหลักสําคัญในการ จัดทําประมวลจริยธรรมของหนวยงานของรัฐ 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 6 วรรคสาม แหงพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม วาดวยหลักเกณฑการจัดทําประมวล จริยธรรม ขอกําหนดจริยธรรม 
และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหนวยงานและเจาหนาที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 ประกอบกับมติคณะกรรมการ
มาตรฐานทางจริยธรรม ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่  29 กันยายน 2563 รัฐมนตรีวาการ
กระทรวงมหาดไทยจึงกําหนดใหมีประมวลจริยธรรม สมาชิกสภาทองถิ่นไว  และเพ่ือใหเปนไปตามบทบัญญัติของ
รัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเพ่ือใหดําเนินการ เสริมสรางจริยธรรมและคุณธรรมขององคการบริหาร
สวนตําบลชางมิ่ง บังเกิดผลอยางเปนรูปธรรม จึงประกาศประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาทองถิ่น ดังตอไปนี้ 

ขอ 1 ประมวลจริยธรรมนี้ใหใชบังคบัตั้งแตวันถัดจากวันประกาศ เปนตนไป 
ขอ 2 ในประมวลจริยธรรมนี้ 
“องคกรปกครองสวนทองถิ่น” หมายความวา องคการบริหารสวนจังหวัด เทศบาล องคการ บริหารสวน

ตําบล เมืองพัทยา และองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง แตไมรวมถึงกรุงเทพมหานคร 
“สภาทองถิ่น” หมายความวา สภาองคการบริหารสวนจังหวัด สภาเทศบาล สภาองคการบริหารสวน

ตําบล สภาเมอืงพัทยา และสภาองคกรปกครองสวนทองถ่ินอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งแตไมรวมถึงสภากรุงเทพมหานคร 
“สมาชิกสภาทองถิ่น” ไดแก สมาชิกสภาองคการบริหารสวนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาลสมาชิกสภา

องคการบริหารสวนตําบล สมาชิกสภาเมืองพัทยา และสมาชิกสภาทองถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งแตไมรวมถึงสมาชิก
สภากรุงเทพมหานคร 

ขอ 3 สมาชิกสภาทองถ่ินตองยึดม่ันในสถาบันหลักของประเทศ อันไดแก ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข โดยตองดํารงตน ดังตอไปนี้ 

(1) ปกปอง ดูแล และยึดถือประโยชนของชาติเปนสําคัญ พิทักษรักษาไวซึ่งเอกราช และอธิปไตยของชาติ                
และไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของชาติ 

(๒) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และเคารพความแตกตางของแตละศาสนา 
(๓) จงรักภักดีและเทิดทูนไวซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย 
(๔) ยึดมั่นและธํารงไวซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(๕) เปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 



ขอ 4 สมาชิกสภาทองถิ่นพึงปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต มีจิตสานึกที่ดี และรับผิดชอบตอหนาที่ 
โดยอยางนอยตองดํารงตน ดังตอไปนี้ 

(๑) ปฏิบัติหนาที่เพ่ือรับใชประเทศชาติและประชาชนอยางเต็มความสามารถ ดวยความรับผิดชอบ             
ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ซื่อสัตยสุจริต เสียสละ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ 

(๒) ไมใชหรือยินยอมใหผูอ่ืนใชสถานะหรือตําแหนงของตน ไปแสวงหาประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวย
กฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม 

(๓) ไมเรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพยสิน หรือประโยชนอ่ืนใดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน ในประการที่อาจทํา
ใหกระทบกระเทือนตอการปฏิบัติหนาที่ 

(๔) ไมรวมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ 
(๕) ไมใชหรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการเพ่ือใหเกิดความเขาใจผิด หรือเพ่ือผลประโยชนสําหรับ

ตนเองหรือผูอ่ืน 
(๖) ไมกระทําการใดที่กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติศักดิ์ของการดํารงตําแหนง 
(๗) แสดงความรับผิดชอบตามควรแกกรณีเมื่อปฏิบัติหนาที่บกพรองหรือผิดพลาด 
ขอ 5 สมาชิกสภาทองถิ่นพึงกลาตัดสินใจและกระทําในสิ่งที่ถูกตองชอบธรรม โดยตองดํารงตนดังตอไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติหนาที่ดวยความยุติธรรม เปนกลาง และปราศจากอคติ โดยไมหวั่นไหวตออิทธิพลแรงกดดัน 

หรือกระแสสังคม อันมิชอบดวยกฎหมาย 
(๒) ยึดมั่นในกฎหมายและไมใชชองวางทางกฎหมายเพ่ือเอื้อประโยชนสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 
(๓) คํานึงถึงระบบคุณธรรมในการแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงตาง ๆ 
(๔) ตองเปดเผยขอมูลการทุจริต การใชอํานาจในทางที่ผิด การฉอฉล หลอกลวง หรือการกระทําอ่ืนใดที่ทํา

ใหราชการเสียหายตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
(๕) เปดเผยหรือใหขอมูลขาวสารอันอยูในความรับผิดชอบของตน อยางถูกตอง ครบถวน และไมบิดเบือน

แกประชาชน 
ขอ 6 สมาชิกสภาทองถิ่นพึงยึดถือประโยชนสวนรวมของประเทศชาติและความผาสุกของประชาชน

โดยรวม และมีจิตสาธารณะ โดยอยางนอยตองดํารงตน ดังตอไปนี้ 
(๑) มี อุดมการณในการทํางานเ พ่ือประเทศชาติและตองถือเอาผลประโยชนของประเทศชาติ                 

และประชาชนเปนสิ่งสูงสุด 
  (๒) ไมกระทําการอันเปนการขัดกันระหวางประโยชนสวนตนกับประโยชนสวนรวม ไมวาโดยทางตรงหรือ
ทางออมตามที่บัญญัติไวในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย 

(๓) ไมนําขอมูลขาวสารอันเปนความลับของราชการ ซึ่งตนไดมาในระหวางอยูในตําแหนง ไปใชเพื่อใหเกิด
ประโยชนแกเอกชน ท้ังในระหวางการดํารงตําแหนงและเมื่อพนจากตําแหนง 

(๔) มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และอุทิศตนปฏิบัติหนาท่ีเพื่อประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ                
และความผาสุกของประชาชนโดยรวม 

(๕) ปฏิบัติหนาที่ดวยความรับผิดชอบโดยมุงหมายใหทุกภาคสวนในสังคมอยูรวมกันอยางเปนธรรมผาสุก 
และสามัคคปีรองดอง 

ขอ 7 สมาชิกสภาทองถิ่นพึงปฏิบัติหนาที่โดยมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยอยางนอยตองดํารงตนดังตอไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติหนา ท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถโดยมุ งผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่มีคุณภาพ โปรงใส                 

และตรวจสอบได 
(๒) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยคํานึงถึงผลประโยชนของประเทศชาติ

และประชาชนเปนสําคัญ 



(3) อุทิศเวลาแกราชการ ไมเบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจหรือกระทําการอ่ืนใด เพ่ือประโยชน
ของตนเองหรือผูอื่น 

(4) เอาใจใสทุกขสุขและรับฟงเรื่องราวรองทุกขของประชาชนและรีบหาทางชวยเหลืออยางเรงดวน         
และเทาเทยีมกัน 

(5) รักษาความลับของราชการ เวนแตเปนการปฏิบัติตามหนาที่และอํานาจตามกฎหมาย 
(6) รักษาทรัพยสินของราชการและใชทรัพยสินของราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงคอยางประหยัด 

คุมคา ระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยไมจําเปน และไมนําไปใชเพื่อประโยชนของตนเองหรือผูอ่ืน 
ขอ 8 สมาชิกสภาทองถิ่นพึงปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรมและไมเลือกปฏิบัติ โดยอยางนอยตองดํารงตน 

ดังตอไปนี้ 
(๑) ปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรม เสมอภาค เทาเทียม ปราศจากอคติ และไมเลือกปฏิบัติ โดยการใช

ความรูสึกหรือความสัมพันธสวนตัว หรือเหตุผลของความแตกตาง ทางเชื้อชาติ ถิ่นกําเนิด ศาสนา เพศ               
เพศสภาพ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย สุขภาพ หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม รวมทั้งเคารพศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษย 

(๒) ปฏิบัติตอประชาชน ผูรวมงาน และผูเก่ียวของอยางใหเกียรติ 
(3) ไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนสมาชิกสภาทองถิ่นเขาไปกาวกาย หรือแทรกแซงการปฏิบัติราชการ 

การดําเนินงาน การบรรจุ แตงตั้ง โยกยาย โอน เลื่อนตําแหนง เลื่อนเงินเดือน และการดําเนินการทางวินัยหรือการ
ใหพนจากตําแหนงของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําพนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐถือหุนใหญ 

(4) ไม ยินยอมใหคูสมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัว หรือผู ใกลชิดกาวกาย หรือแทรกแซง                      
การปฏิบัติหนาที่ของตนเองหรือผูอ่ืน 

(5) ปฏิบัติตอองคกรธุรกิจท่ีติดตอทางธุรกิจกับหนวยงานของรัฐตามระเบียบ และขั้นตอนอยางเทาเทียม
กัน โดยไมเลือกปฏิบัติ 

ขอ 9 สมาชิกสภาทองถิ่นพึงดํารงตนเปนแบบอยางที่ดีและรักษาภาพลักษณของทางราชการ                    
โดยอยางนอยตองดํารงตน ดังตอไปนี้ 

(๑) รักษาจรรยาของตนใหดี  นอมนําพระบรมราโชวาท หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง                      
และหลักคําสอนทางศาสนามาใชในการดําเนินชีวิต 

(๒) เปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี ดวยการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 
(๓) ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ท้ังโดยสวนตัว และโดยหนาที่ความรับผิดชอบ

ตอสาธารณชน 
(๔) เปนแบบอยางที่ดีในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้งรักษา

เอกลักษณของความเปนชาติไทย 
(๕) เคารพและไมละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู อ่ืน ไมแสดงกิริยาหรือใชวาจา อันไมสุภาพอาฆาต                

มาดราย หรือใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด 
(๖) วางตนใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน และระมัดระวังมิใหการประกอบวิชาชีพอาชีพ               

หรือการงานของตนเอง คูสมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตน มีลักษณะเปนการกระทบกระเทือนตอ
ความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน 

(๗) ไมรับของขวัญ ของกํานัล ทรัพยสิน หรือประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่น และจะตองดูแลใหคูสมรส 
ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเชนเดียวกันดวย เวนแตเปนการรับจากการให โดยธรรมจรรยา 
และการรับที่มบีทบัญญัติแหงกฎหมายใหรับได 



(๘) ไมกระทําการอันมีลักษณะเปนการลวงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จนเปนเหตุทําใหผูถูกกระทําไดรับ
ความเดือดรอนเสียหาย หรือกระทบตอการปฏิบัติหนาท่ี โดยผูถูกกระทํา อยูในภาวะจํายอมตองยอมรับในการ
กระทํานั้น และไมนําความสัมพันธทางเพศที่ตนมีตอบุคคลใด มาเปนเหตุ หรือมีอิทธิพลครอบงําใหใชดุลพินิจในการ
ปฏิบัติหนาที่อันเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใด 

(๙) ไมคบหาหรือใหการสนับสนุนแกผูประพฤติผิดกฎหมาย ผูมีอิทธิพล หรือผูมีความประพฤติหรือมีชื่อ
ในทางเสื่อมเสีย อันอาจกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน 

ขอ 10 สมาชิกสภาทองถิ่นพึงรักษาไวและปฏิบัติตามกฎหมาย ขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่น               
และมติของที่ประชุมโดยเครงครัด โดยอยางนอยตองดํารงตน ดังตอไปนี้ 

 (1) สมาชิกสภาทองถ่ินตองรักษาไวซึ่งชื่อเสียงขององคกรปกครองสวนทองถิ่น และไมกระทําการใด ๆ อัน
อาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของประเทศชาติและสภาทองถิ่น 

(2) สมาชิกสภาทองถิ่นตองกลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตองเปนธรรม ยึดมั่นหลักการในการปฏิบัติหนาที่โดย
ปราศจากอคติใด ๆ 

(3) สมาชิกสภาทองถิ่นตองเคารพสิทธิ เสรีภาพสวนบุคคลของผูอ่ืน ไมแสดงกิริยาหรือใชวาจาอันไมสุภาพ 
มีลักษณะเปนการดูหมิ่น หมิ่นประมาท เสียดสีหรือใสรายปายสีบุคคลใด หรือนําเอาเรื่องที่เปนเท็จมาอภิปราย
แสดงความเห็นในที่ประชุม หรือที่อื่นใด 

(4) สมาชิกสภาทองถ่ินตองไมแสดงอาการขมขู อาฆาตมาดราย หรือใชกําลังประทุษรายตอบุคคลอ่ืนในที่
ประชุม บริเวณสภา หรือที่อ่ืนใด 

(5) สมาชิกสภาทองถ่ินตองอุทิศเวลาใหแกการประชุม โดยคํานึงถึงการตรงตอเวลาและตองไมขาดการ
ประชุมโดยไมจําเปน เวนแตในกรณีเจ็บปวย หรือมีเหตุสุดวิสัย 

(6) สมาชิกสภาทองถิ่นตองพิจารณาขอบัญญัติ ญัตติ กระทู หรือเรื่องรองทุกขที่เปนประโยชนตอทองถ่ิน 
ประเทศชาติและประชาชนสวนรวมโดยเร็ว 

(7) สมาชิกสภาทองถ่ินตองพิจารณาและใหความเห็นชอบใหบุคคลดํารงตําแหนงใดตามบทบัญญัติของ
กฎหมาย โดยคํานึงถึงความรู ความสามารถ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกลาวดวย 

(8) สมาชิกสภาทองถ่ินตองระมัดระวังการปฏิบัติงาน หรือการปฏิบัติหนาที่ของบุคคลใกลชิดมิใหมีการ
กระทําใด ๆ อันเปนที่เสื่อมเสียแกสภาทองถิ่น หรือองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(9) สมาชิกสภาทองถิ่นพึงเสนอขอมูลตอที่ประชุมหรือตอสาธารณะ เมื่อพบเห็นการกระทําที่ทําใหราชการ 
ผูอ่ืนหรือประชาชนเสียหาย การใชอานาจในทางที่ผิด และการทุจริตประพฤติมิชอบของผูบริหารทองถิ่น สมาชิก
สภาทองถิ่น หรือบุคลากรขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(10) สมาชิกสภาทองถิ่นตองแตงกายสุภาพเรียบรอยตามขอบังคับการประชุมสภาทองถิ่นใหเกียรติและ
เคารพตอสถานที่ และสํารวมกิริยาวาจาในที่ประชุมสภา 

(11) สมาชิกสภาทองถิ่นผูใดทราบถึงขอเท็จจริงที่อาจทําใหตนขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะตองหาม           
ใหสมาชิกสภาทองถิ่นผูนั้นแจงประธานสภาทองถ่ินทราบ 

ขอ 11 สมาชิกสภาทองถิ่นพึงปฏิบัติงานตามหนาที่และอํานาจสภาทองถิ่น เพื่อใหการตราขอบัญญัติ
ทองถิ่น การบริหารราชการสวนทองถิ่น การจัดทําบริการสาธารณะ และการใชจายงบประมาณใหมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เหมาะสม สอดคลองกับบริบท สภาพปญหาและความเสี่ยงทางจริยธรรม ภูมิสังคม ความเปนอยูและวิถีของ
ชุมชน ภูมิปญญาทองถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรมขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม เพ่ือประโยชนสุขของ
ประชาชนในทองถิ่นอยางย่ังยืน 

ขอ 12 ใหบุคคล ขาราชการ พนักงาน ลูกจางและผูปฏิบัติงานอ่ืนที่สภาทองถิ่นแตงตั้งเปนคณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ดวย 



ประกาศ ณ วันที่  12 มกราคม พ.ศ. ๒๕66 
 
 
 

 (นายอุกฤษณ บาลลา) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง 
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของขาราชการ 

ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ กําหนดใหรัฐพึงพัฒนาระบบการ
บริหารราชการแผนดินทั้งราชการสวนกลาง สวนภูมิภาค สวนทองถิ่นและงานของรัฐ อยางอ่ืนใหเปนไปตาม
หลักการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี โดยหนวยงานของรัฐตองรวมมือและชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อให
การบริหารราชการแผนดิน การจัดทําบริการสาธารณะและการใชจายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจาหนาที่ของรัฐใหมีความซื่อสัตยสุจริต และมีทัศนคติเปนผู
ใหบริการประชาชนใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ไมเลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ  

วรรคสอง รัฐพึงดําเนินการใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐใหเปนไปตาม
ระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองมีมาตรการปองกันมิใหผูใดใชอํานาจหรือกระทําการโดยมิชอบ
ที่เปนการกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่หรือกระบวนการแตงตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบ         
ของเจาหนาที่ของรัฐ  

วรรคสาม รัฐพึงจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือใหหนวยงานของรัฐใชเปนหลักในการกําหนดประมวล
จริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานนั้น ๆ ซึ่งตองไมต่ํากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว  

เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕60 มาตรา 76     
องคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง จึงจัดทําเปนประมวลจริยธรรมของขาราชการองคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง               
พ.ศ.2566 เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของขาราชการในสังกัดตามประมวลจริยธรรมแนบทายนี้  

 ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป  

ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม พ.ศ.๒๕66 
 
 
 

 (นายอุกฤษณ บาลลา) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลชางมิ่ง 

 
 
 
 
 
 


