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ประมวลจริยธรรมสำหรับกำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน แพทย์ประจำตำบล
สำรวัตรกำนัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้ำน
โดยที่ รั ฐธรรมนู ญแห่ ง ราชอาณาจั กรไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม
บั ญ ญั ติใ ห้ รัฐ พึ งจัด ให้ มีม าตรฐานทางจริย ธรรม เพื่ อ ให้ หน่วยงานของรัฐใช้เ ป็นหลั กในการกาหนด
ประมวลจริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว และพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ มาตรา ๕ ได้กาหนดมาตรฐาน
ทางจริยธรรม ซึ่งเป็น หลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพื่อใช้
เป็นหลักสาคัญในการจัดทาประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ
เพื่ อ ให้ เ ป็ น ไปตามเจตนารมณ์ข องกฎหมายดัง กล่ า วข้ างต้น อาศั ย อ านาจตามมาตรา ๖
วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. ๒๕๖๒ ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐาน
ทางจริยธรรม ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทาประมวลจริยธรรม ข้อกาหนดจริยธรรม และกระบวนการ
รักษาจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. ๒๕๖๓ ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐาน
ทางจริยธรรม (ก.ม.จ.) ครั้งที่ 2/2563 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 มีมติให้กรมการปกครอง
ในฐานะหน่วยงานต้นสังกัดของกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน และผู้ช่วย
ผู้ใหญ่บ้าน จัดทาประมวลจริยธรรมสาหรับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตน ดังนี้
ข้อ ๑ ประมวลจริยธรรมสาหรับกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน
และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
ข้อ ๒ ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น แพทย์ ป ระจ าต าบล สารวั ต รก านั น และผู้ ช่ ว ยผู้ ใ หญ่ บ้ า น
พึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม ดังต่อไปนี้
1. ยึ ด มั่ น ในสถาบั น หลั ก ของประเทศ อั น ได้ แ ก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษั ต ริ ย์
และการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ประกอบด้วย
(1) เคารพและเทิดทูน สถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
แสดงออกถึงความภูมิใจในชาติและรักษาผลประโยชน์ของชาติ ปฏิบัติต ามหลักศาสนาที่ตนนับถือ
เคารพในความแตกต่างของการนับถือศาสนา
(2) ปฏิ บั ติ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ และกฎหมาย โดยมี จิ ต ส านึ ก ความเป็ น ประชาธิ ป ไตย
และดารงไว้ซึ่งความเป็นกลางทางการเมือง ทั้งในระดับชาติ ระดับท้องถิ่น และระดับท้องที่
(3) สนั บสนุ นการปฏิบัติงานของส่วนราชการ องค์กรอิสระหรือองค์กรที่รับผิดชอบ
ในการเลือกตั้งอย่างบริสุทธิ์ ยุติธรรม ตามที่กฎหมายกาหนด
2. ซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสานึกที่ดี และรับผิดชอบต่อหน้าที่ ประกอบด้วย
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(1) ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์ สุ จ ริ ต ตรงไปตรงมาตามกฎหมาย
และตามทานองคลองธรรม โปร่งใส เปิดเผยข้อมูล และตรวจสอบได้ ไม่แสดงออกถึงพฤติกรรมที่มีนัย
เป็นการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนสามารถตรวจสอบข้อมูลจากหน่วยงาน
ของรัฐได้โดยไม่ต้องร้องขอ
(2) มี จิ ต ส านึ ก ที่ ดี โ ดยค านึ ง ถึ ง ประเทศชาติ สั ง คม สิ่ ง แวดล้ อ ม สิ ท ธิ ม นุ ษ ยชน
และเคารพต่อศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์
(3) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ รับผิดชอบในสิ่งที่ได้กระทา มีความพร้อมรับการตรวจสอบ
และพร้อมที่จะแก้ไขเมื่อเกิดข้อบกพร่อง
3. ยึดมั่นในอุดมการณ์นักปกครอง กล้าตัดสินใจและยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม
ประกอบด้วย
(1) ยึด มั่น ในอุด มการณ์นักปกครอง มุ่งมั่นบาบัด ทุกข์ บารุงสุข เพื่อให้ประชาชน
ทุกข์น้อยลง และสุขมากขึ้น ด้วยความจริงใจ เสียสละ ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางในการปฏิบัติงาน
(2) ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง กล้าคัดค้านในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง ไม่ยอมกระทาในสิ่งที่ไม่เหมาะสม
กล้าเปิดเผยหรือรายงานการทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้มีหน้าที่รับผิดชอบ
4. คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ ประกอบด้วย
(1) แยกเรื่องส่วนตัวออกจากตาแหน่งหน้าที่ และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์สวนตน
(2) ละเว้นจากการแสวงประโยชน์ ที่มิชอบโดยอาศัยตาแหน่งหน้าที่และไม่กระทาการ
อันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนและประโยชน์ส่วนรวม
(3) มีจิตสาธารณะ เสียสละ ร่วมแรงร่วมใจดูแลรักษาสาธารณสมบัติ เพื่อประโยชน์
ของหมู่บ้าน ชุมชน สังคม และประเทศชาติ
๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ประกอบด้วย
(1) ปฏิ บั ติ ง านโดยค านึ ง ถึ ง ผลสั ม ฤทธิ์ ข องงาน อย่ า งมี วิ สั ย ทั ศ น์ มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพ
คุณภาพ รวดเร็วทันต่อเวลาและสถานการณ์ คานึงถึงประโยชน์และความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของ
ประเทศชาติ
(2) ปฏิ บั ติ ง านเชิ งรุ ก เข้ าถึ งประชาชนและพื้ น ที่ โดยศึ ก ษางานที่ รั บผิ ด ชอบให้เกิด
ความเข้าใจชานาญอย่างถ่องแท้ และปฏิบัติงานโดยไม่จากัดเวลา สถานที่ และเงื่อนไขอื่นใด
(3) ปรับปรุงกระบวนการทางาน วิธีการทางาน และใช้เทคโนโลยีอย่างเหมาะสม
๖. ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ ประกอบด้วย
(1) เคารพและให้เกียรติประชาชนทุกคนอย่างเสมอภาค เป็นธรรม และไม่เลือกปฏิบัติ
โดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเท่าเทียมกันของบุคคล
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(2) ให้บริการและช่วยเหลือประชาชน ที่มาติดต่อขอรับบริการอย่างเท่าเทียมด้วยความสุภาพ
มีน้าใจ เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ และมีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
๗. ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ประกอบด้วย
(๑) ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดี สร้างความเชื่อถือศรัทธาแก่ประชาชน ปฏิบัติต่อประชาชน
ด้วยความสุภาพ อ่อนน้อมถ่อมตน
(2) ดาเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ตามหลักคุณธรรม 4 ประการ พอเพียง วินัย สุจริต
จิ ต อาสา และน้ อ มน าหลั ก ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ พอเพี ย ง หลั ก ศาสนา และวิ ถี วั ฒ นธรรมมาใช้
ในการปฏิบัติงานและดาเนินชีวิต
(3) มีความเป็นผู้นา และเป็นแบบอย่างที่ดีในสังคม
8. เสริมสร้างศักยภาพในการพัฒนาตนเอง หมู่บ้าน ชุมชน และประชาชน ประกอบด้วย
(1) ปรับตัวกับการเปลี่ย นแปลงของสังคม พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มพูน
ศักยภาพและขีดความสามารถในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
(2) พัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน และประชาชน โดยคานึงถึงพื้นฐานทางขนบธรรมเนียม
ประเพณี ภูมิสังคม ภูมิปัญญาในท้องถิ่น และความสอดคล้องกับปัญหาในแต่ละภูมิภาค เพื่อให้เกิด
การพัฒนาอย่างยั่งยืน
ข้อ 3 กรณีกานัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน
ผู้ใดไม่ปฏิบัติหรือปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ อันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดทางอาญา
ให้ผู้บังคับบัญชาว่ากล่าวตักเตือน ทาทัณฑ์บน เป็นหนังสือนาไปประกอบการพิจารณาให้บาเหน็จความชอบ
หรือสั่งให้ได้รับการพัฒนาตามที่เห็นสมควร
การไม่ ป ฏิ บั ติ ห รื อ ปฏิ บั ติ ฝ่ า ฝื น ประมวลจริ ย ธรรมนี้ อั น เป็ น เหตุ ใ ห้ ก านั น ผู้ ใ หญ่ บ้ า น
แพทย์ประจาตาบล สารวัตรกานัน และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน จะต้องพ้นจากตาแหน่งหรือออกจากตาแหน่ง
ตามพระราชบัญญัติลัก ษณะปกครองท้ องที่ พระพุ ท ธศักราช 2457 หรื อ เป็นความผิด ทางวินั ย
ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยลักษณะปกครองท้องที่หรือตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
ข้อ 4 การจัด ทากระบวนการรักษาจริยธรรม และแนวทางการปฏิบัติตนสาหรับกานัน
ผู้ ใ หญ่ บ้ า น แพทย์ ป ระจ าต าบล สารวั ต รก านัน และผู้ ช่ ว ยผู้ใ หญ่บ้ าน ตามประมวลจริยธรรมนี้
ให้เป็นไปตามที่กรมการปกครองกาหนด
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖4
พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

