ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหาด
เรื่อง ประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น พ.ศ. 2565
---------------------โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติ
ให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกาหนดประมวลจริยธรรม
ส าหรั บ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ ในหน่ ว ยงานนั้ น ๆ ซึ่ ง ต้ อ งไม่ ต่ ากว่ า มาตรฐานทางจริ ย ธรรมดั ง กล่ า ว และ
พระราชบั ญ ญั ติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 5 ได้กาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งเป็ น
หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อใช้เป็นหลักสาคัญในการจัดทาประมวล
จริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 6 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม
พ.ศ. 2562 ระเบีย บคณะกรรมการมาตรฐานทางจริย ธรรม ว่า ด้ว ยหลัก เกณฑ์ก ารจัด ท าป ระมวล
จริย ธรรม ข้อ กำหนดจริย ธรรม และกระบวนการรัก ษาจริย ธรรมของหน่ว ยงานและเจ้า หน้า ที ่ข องรัฐ
พ.ศ. 2563 ประกอบกับมติคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ในการประชุมครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่
29 กั น ยายน 2563 รั ฐ มนตรี ว่ า การกระทรวงมหาดไทยจึ ง ก าหนดให ้ม ีป ระมวลจร ิ ย ธรรมสมาชิ ก
สภาท้องถิ่นไว้ และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๗ ข้อ
๑๖ สภาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านหาด จึงประกาศประมวลจริยธรรมสมาชิกสภาท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ประมวลจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ 2 ในประมวลจริยธรรมนี้
“องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบล เมื อ งพั ท ยา และองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อื่ น ที่ มี ก ฎหมายจั ด ตั้ ง แต่ ไ ม่ ร วมถึ ง
กรุงเทพมหานคร
“สภาท้องถิ่น ” หมายความว่า สภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด สภาเทศบาล สภาองค์การ
บริห ารส่ วนตาบล สภาเมืองพัทยา และสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้งแต่ไม่รวมถึง
สภากรุงเทพมหานคร
“สมาชิกสภาท้องถิ่น ” ได้แก่ สมาชิกสภาองค์ก ารบริหารส่วนจังหวัด สมาชิกสภาเทศบาล
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตาบล สมาชิกสภาเมืองพัทยา และสมาชิกสภาท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง
แต่ไม่รวมถึงสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
ข้อ 3 สมาชิ กสภาท้ อ งถิ่น ต้ อ งยึ ด มั่ น ในสถาบั น หลั ก ของประเทศ อัน ได้ แ ก่ ชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยต้องดารงตน
ดังต่อไปนี้
(1) ปกป้ อง ดูแล และยึดถือประโยชน์ของชาติเป็ นส าคัญ พิทั กษ์รักษาไว้ซึ่งเอกราชและ
อธิปไตยของชาติ และไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของชาติ
(๒) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และเคารพความแตกต่างของ
แต่ละศาสนา

-2(๓) จงรักภักดีและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์
(๔) ยึดมั่นและธารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
(๕) เป็ นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ทุกประการ
ข้ อ 4 สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น พึ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต มี จิ ต ส านึ ก ที่ ดี แ ละ
รับผิดชอบต่อหน้าที่ โดยอย่างน้อยต้องดารงตน ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิ บั ติห น้ าที่เพื่ อรับใช้ป ระเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความ
รับผิดชอบ ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ
(๒) ไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานะหรือตาแหน่งของตน ไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม
(๓) ไม่ เรี ย ก รั บ หรื อ ยอมจะรั บ ทรั พ ย์ สิ น หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดส าหรั บ ตนเองหรื อ ผู้ อื่ น
ในประการที่อาจทาให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่
(๔) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ
(๕) ไม่ ใช้ ห รื อ บิ ด เบื อ นข้ อ มู ล ข่ า วสารของราชการเพื่ อ ให้ เกิ ด ความเข้ า ใจผิ ด หรื อ เพื่ อ
ผลประโยชน์สาหรับตนเองหรือผู้อื่น
(๖) ไม่กระทาการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดารงตาแหน่ง
(๗) แสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณีเมื่อปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือผิดพลาด
ข้อ 5 สมาชิก สภาท้ องถิ่ น พึ งกล้ าตัด สิ น ใจและกระท าในสิ่ งที่ ถู กต้ อ งชอบธรรม โดยต้ อ ง
ดารงตนดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม เป็นกลาง และปราศจากอคติ โดยไม่หวั่นไหวต่ออิทธิพล
แรงกดดัน หรือกระแสสังคม อันมิชอบด้วยกฎหมาย
(๒) ยึดมั่นในกฎหมายและไม่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเอื้อประโยชน์สาหรับตนเองหรือผู้อื่น
(๓) คานึงถึงระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งผู้สมควรดารงตาแหน่งต่าง ๆ
(๔) ต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อานาจในทางที่ผิด การฉ้อฉล หลอกลวง หรือการ
กระทาอื่นใดที่ทาให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
(๕) เปิดเผยหรือให้ข้อมูลข่าวสารอันอยู่ในความรับผิดชอบของตน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน
และไม่บิดเบือนแก่ประชาชน
ข้อ 6 สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุก
ของประชาชนโดยรวม และมีจิตสาธารณะ โดยอย่างน้อยต้องดารงตน ดังต่อไปนี้
(๑) มีอุดมการณ์ในการทางานเพื่อประเทศชาติและต้องถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติ
และประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด
(๒) ไม่กระทาการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่วนรวม ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย
(๓) ไม่นาข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับของราชการ ซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในตาแหน่ง
ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เอกชน ทั้งในระหว่างการดารงตาแหน่งและเมื่อพ้นจากตาแหน่ง
(๔) มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
และความผาสุกของประชาชนโดยรวม

-3(๕) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยมุ่งหมายให้ ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่าง
เป็นธรรม ผาสุก และสามัคคีปรองดอง
ข้อ 7 สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน โดยอย่างน้อยต้องดารง
ตน ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่มีคุณภาพ โปร่งใส
และตรวจสอบได้
(๒) ปฏิบั ติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยคานึงถึงผลประโยชน์
ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสาคัญ
(3) อุทิศเวลาแก่ราชการ ไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจหรือกระทาการอื่นใดเพื่อ
ประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น
(4) เอาใจใส่ทุกข์สุขและรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชนและรีบหาทางช่วยเหลืออย่าง
เร่งด่วนและเท่าเทียมกัน
(5) รักษาความลับของราชการ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่และอานาจตามกฎหมาย
(6) รักษาทรัพย์สินของราชการและใช้ทรัพย์สินของราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์อย่ าง
ประหยัด คุ้มค่า ระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยไม่จาเป็น และไม่นาไปใช้เพื่อประโยชน์ของตนเอง
หรือผู้อื่น
ข้อ 8 สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ โดยอย่างน้อย
ต้องดารงตน ดังต่อไปนี้
(๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ
โดยการใช้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือเหตุผลของความแตกต่าง ทางเชื้อชาติ ถิ่นกาเนิด ศาสนา
เพศ เพศสภาพ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย สุขภาพ หรือสถานะทางเศรษฐกิจ หรือสังคม รวมทั้งเคารพ
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
(๒) ปฏิบัติต่อประชาชน ผู้ร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้องอย่างให้เกียรติ
(3) ไม่ ใช้ ส ถานะหรือ ตาแหน่ งการเป็ น สมาชิก สภาท้ องถิ่ นเข้าไปก้ าวก่าย หรือ แทรกแซง
การปฏิบั ติราชการ การดาเนินงาน การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง เลื่อนเงินเดือนและการ
ดาเนินการทางวินัยหรือการให้พ้นจากตาแหน่งของข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา พนักงาน หรือ
ลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่
(4) ไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัว หรือผู้ใกล้ชิดก้าวก่าย หรือแทรกแซง
การปฏิบัติหน้าที่ของตนเองหรือผู้อื่น
(5) ปฏิบั ติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อทาธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐตามระเบียบ และขั้นตอน
อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ 9 สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ
โดยอย่างน้อยต้องดารงตน ดังต่อไปนี้
(๑) รักษาจรรยาของตนให้ดี น้อมนาพระบรมราโชวาท หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
และหลักคาสอนทางศาสนามาใช้ในการดาเนินชีวิต
(๒) เป็ น แบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี ด้วยการเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด
(๓) ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ทั้งโดยส่วนตัว และโดยหน้าที่
ความรับผิดชอบต่อสาธารณชน
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(๔) เป็น แบบอย่างที่ดีในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒ นธรรมอัน ดีงาม
รวมทั้งรักษาเอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย
(๕) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื่น ไม่แสดงกิริยาหรือใช้วาจา อันไม่
สุภาพอาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด
(๖) วางตนให้ เป็ น ที่ เชื่ อถื อศรัท ธาของประชาชน และระมั ด ระวังมิ ให้ การประกอบ
วิชาชีพอาชีพ หรือการงานของตนเอง คู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตน มีลักษณะเป็น
การกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน
(๗) ไม่รับของขวัญ ของกานัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น และจะต้อง
ดูแลให้คู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย เว้นแต่เป็นการรับจาก
การให้โดยธรรมจรรยาและการรับที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้รับได้
(๘) ไม่กระทาการอันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จนเป็นเหตุทาให้
ผู้ถูกกระทาได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้ถูกกระทา อยู่ในภาวะ
จายอมต้องยอมรับในการกระทานั้น และไม่นาความสัมพันธ์ทางเพศที่ตนมีต่อบุคคลใด มาเป็นเหตุหรือ
มีอิทธิพลครอบงาให้ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด
(๙) ไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย ผู้มีอิทธิพล หรือผู้มีความ
ประพฤติหรือมีชื่อในทางเสื่อมเสีย อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน
ข้อ 10 สมาชิกสภาท้องถิ่นพึงรักษาไว้และปฏิบัติตามกฎหมาย ข้อบังคับการประชุม
สภาท้องถิ่นและมติของที่ประชุมโดยเคร่งครัด โดยอย่างน้อยต้องดารงตน ดังต่อไปนี้
(1) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องรักษาไว้ซึ่งชื่อเสียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และไม่กระทา
การใด ๆ อันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของประเทศชาติและสภาท้องถิ่น
(2) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องกล้ายืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม ยึดมั่นหลักการในการ
ปฏิบัติหน้าที่โดยปราศจากอคติใด ๆ
(3) สมาชิ ก สภาท้ องถิ่ น ต้ องเคารพสิ ท ธิ เสรีภ าพส่ ว นบุ ค คลของผู้ อื่ น ไม่แ สดงกิ ริยาหรือ
ใช้วาจาอันไม่สุภาพ มีลักษณะเป็นการดูหมิ่น หมิ่นประมาท เสียดสีหรือใส่ร้ายป้ายสีบุคคลใด หรือนาเอาเรื่องที่
เป็นเท็จมาอภิปรายแสดงความเห็นในที่ประชุม หรือที่อื่นใด
(4) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องไม่แสดงอาการข่มขู่ อาฆาตมาดร้าย หรือใช้กาลังประทุษร้าย
ต่อบุคคลอื่นในที่ประชุม บริเวณสภา หรือที่อื่นใด
(5) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องอุทิศเวลาให้แก่การประชุม โดยคานึงถึงการตรงต่อเวลาและต้อง
ไม่ขาดการประชุมโดยไม่จาเป็น เว้นแต่ในกรณีเจ็บป่วย หรือมีเหตุสุดวิสัย
(6) สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ต้ อ งพิ จ ารณาข้ อ บั ญ ญั ติ ญั ต ติ กระทู้ หรื อ เรื่ อ งร้ อ งทุ ก ข์ ที่ เป็ น
ประโยชน์ต่อท้องถิ่น ประเทศชาติและประชาชนส่วนรวมโดยเร็ว
(7) สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ต้ อ งพิ จ ารณาและให้ ค วามเห็ น ชอบให้ บุ ค คลด ารงต าแหน่ ง ใด
ตามบทบัญญัติของกฎหมาย โดยคานึงถึงความรู้ ความสามารถ และพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าว
ด้วย
(8) สมาชิกสภาท้องถิ่นต้องระมัดระวังการปฏิบัติงาน หรือการปฏิบัติหน้าที่ของบุคคลใกล้ชิด
มิให้มีการกระทาใด ๆ อันเป็นที่เสื่อมเสียแก่สภาท้องถิ่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

