
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม 
เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร 

ของเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม  พ.ศ. 2562 
* * * * * * * * * * 

  โดยที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 279  บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรมเพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหนา้ที่ของรัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคบัใช้อยา่งมปีระสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระท า  

  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณข์องรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศกัราช 2550  มาตรา 
279  เทศบาลต าบลนาหนองทุม่จึงได้จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบรหิารของ
เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม พ.ศ. 2562 ขึ้น  เพื่อเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤตขิองข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่นฝ่ายบริหารในการด ารงตนและการปฏิบัติหน้าที่ตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีความโปร่งใส  และยึดมั่นใน
ศีลธรรมอนัดตีามประมวลจริยธรรมท้ายประกาศนี้ 

  ทั้งนี้  ตัง้แต่บดันีเ้ป็นตน้ไป 

   ประกาศ ณ วนัที่      5     มกราคม  พ.ศ. 2562                
 
 
                          

(นายนาวา  เอกทัศน์) 
นายกเทศมนตรตี าบลนาหนองทุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝา่ยบรหิาร 
ของเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม  พ.ศ. 2562 

----------------------------------- 

             ประมวลจริยธรรมนี้จดัท าขึน้ตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจกัรไทย 
พุทธศักราช 2550 มาตรา 279  โดยมวีัตถุประสงค์เพือ่ 
             1.  เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารของเทศบาล
ต าบลนาหนองทุ่มที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
           2.  ยึดถอืเปน็หลักการและแนวทางปฏิบตัิอย่างสม่ าเสมอ และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบ
การท างานด้านต่าง ๆ ทัง้ในระดับองค์กรและระดบับุคคล เพื่อให้การด าเนินงานเปน็ไปตามหลกัคุณธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
             3.  ท าใหเ้กดิรูปแบบองคก์รอนัเป็นที่ยอมรบั เพ่ิมความนา่เชือ่ถอืเกดิความมัน่ใจแกผู่้รับบรกิาร
และประชาชนทัว่ไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
             4.  ให้เกดิพันธะผกูพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทกุระดับ ให้ใช้อ านาจในขอบเขตสร้างระบบ
ความรับผดิชอบต่อตนเอง  ต่อผู้บงัคบับัญชาหรือผู้ใตบ้ังคับบัญชา  ต่อองค์กร  ต่อประชาชนและต่อสงัคม 
ตามล าดับ 
             5.  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทัง้เสรมิสร้างความโปรง่ใสในการปฏิบตัิงาน 

             ทั้งนี ้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นคา่นิยมรว่มส าหรบัองค์กรและบุคคล พึงยึดถอืเปน็แนวทางปฏิบตัิ
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอืน่ ๆ อยา่งทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

 
หมวด 1 
บทท่ัวไป 

             ข้อ 1 ประมวลจริยธรรมนี้ เรยีกว่า  “ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมอืงท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
ของเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม พ.ศ.  2561” 

             ข้อ 2 ประมวลจริยธรรมนี้ให้ใช้บังคบัตัง้แต่วนัที่ประกาศเป็นตน้ไป       

 ข้อ 3 ในประมวลจริยธรรมนี้ 
              “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิน่ฝ่าย
บริหารของเทศบาลต าบลนาหนองทุ่มองถิ่น 
              “ข้าราชการการเมอืงท้องถิน่”  หมายถงึ  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝา่ยบรหิาร  

/(นายกฯรองฯ................... 
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(นายกฯ รองนายกฯ เลขานกุารนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ)  รวมทั้งบุคคลที่ฝา่ยบรหิารแต่งตั้งตามทีบ่ัญญัตไิว้ใน 
พระราชบัญญัติเทศบาลพ.ศ. 2496 และที่แกไ้ขเพ่ิมเตมิทุกฉบับ 
              “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการ
การเมอืงท้องถิน่ฝ่ายบรหิารของเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม 
             ข้อ 4  ให้นายกเทศมนตรตี าบลนาหนองทุ่มเป็นผูร้ักษาการตามประมวลจริยธรรมนี ้ 

หมวด 2 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่ 1 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

             ข้อ 5 ขา้ราชการการเมืองท้องถิ่นมีหน้าทีด่ าเนินการให้เปน็ไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชน์สว่นรวม เปน็กลางทางการเมอืง อ านวยความสะดวกและใหบ้รกิารแกป่ระชาชนตามหลกัธรรมาภบิาล โดย
จะต้องยึดมัน่ในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี ้
  1.  การยดึมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  2.  การมีจติส านึกทีด่ี  ซื่อสตัย์  และรับผดิชอบ 
  3.  การยดึถือประโยชนข์องประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไมม่ี
ผลประโยชน์ทบัซ้อน 
  4.  การยนืหยดัท าในสิ่งทีถ่กูต้อง เปน็ธรรม และถกูกฎหมาย 
  5.  การใหบ้ริการแก่ประชาชนดว้ยความรวดเรว็ มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  6.  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  7.  การมุง่ผลสัมฤทธิข์องงาน รกัษามาตรฐาน มีคณุภาพ โปรง่ใส และตรวจสอบได้ 
  8.  การยดึมั่นในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมขุ 
  9.  การยดึมั่นในหลกัจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ส่วนที ่2 
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิน่ 

            ข้อ 6  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องจงรกัภักดตีอ่ชาต ิ ศาสนา และพระมหากษตัริย์
ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

            ข้อ 7  ข้าราชการการเมอืงท้องถิน่ต้องเปน็แบบอย่างทีด่ีในการรักษาไว้และปฏิบตัติาม 
ซึ่งรฐัธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทยทกุประการ 

        ข้อ 8  ข้าราชการการเมอืงท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและ
ปฏิบัตติามกฎหมายอย่างเคร่งครดั 

/ข้อ 9 ข้าราชการ........................ 
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                     ข้อ 9  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม 
ทั้งโดยส่วนตัวและโดยหน้าทีร่ับผิดชอบต่อสาธารณชน ทั้งต้องวางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 

 ข้อ 10  ข้าราชการการเมอืงท้องถิน่ต้องเคารพสิทธ ิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่แสดงกริิยา 
หรือใช้วาจาอนัไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรอืเสียดสีบคุคลใด 

                   ข้อ 11  ขา้ราชการการเมอืงท้องถิน่ตอ้งมอีุดมการณ์ในการท างานเพ่ือประเทศชาติและตอ้งถอืเอา
ผลประโยชนข์องประเทศชาติและประชาชนเปน็สิ่งสงูสดุ 

       ข้อ 12  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรบัใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย ์ สุจรติ  เสียสละ เปน็ธรรม ไมเ่ลือกปฏบิัต ิและปราศจากอคติ 

            ข้อ 13  ข้าราชการการเมืองท้องถิน่ต้องสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตน
เป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

                ข้อ 14  ขา้ราชการการเมอืงท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานะหรือต าแหน่งการ
เป็นข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะ
เป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรอืไมก่็ตาม 

 ข้อ 15  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งการเป็นข้าราชการการเมือง
เข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง  ย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการซึ่ง
มีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ าและมิใช่ข้าราชการการเมอืง พนักงาน  หรือลูกจา้ง  ของหน่วยราชการ 
หนว่ยงานของรัฐ รัฐวิสาหกจิ กิจการที่รฐัถือหุ้นใหญ่ หรอืราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้บุคคลดังกล่าว 
พ้นจากต าแหน่ง ทั้งนี้เว้นแต่เปน็การปฏิบตัิตามอ านาจหน้าทีต่ามกฎหมาย 

                  ข้อ 16  ขา้ราชการการเมอืงท้องถิ่นต้องไม่ยินยอมใหคู้่สมรส ญาติสนิท  บุคคลในครอบครวั
หรอืผู้ใกลช้ดิก้าวก่าย หรือแทรกแซงการปฏิบตัิหนา้ที่ของตนหรอืของผู้อืน่ และตอ้งไม่ยินยอมให้ผูอ้ื่นใช้อ านาจ
หน้าทีข่องตนโดยมิชอบ 

                ข้อ 17  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ อาชีพ หรือการงานอืน่ใด
ของคู่สมรส ญาติสนิท หรือบคุคลในครอบครวัของตนทีม่ีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถอื
ศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัตหิน้าทีข่องตน 

        ข้อ 18  ขา้ราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาความลับของทางราชการ เวน้แต่เป็นการ
ปฏิบัตติามอ านาจหนา้ที่ตามกฎหมาย 

    ข้อ 19  ขา้ราชการการเมืองท้องถิน่ตอ้งยึดมั่นในกฎหมายและค านงึถึงระบบคุณธรรม 

 

/ในการแต่งตั้ง......................... 
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ในการแตง่ตัง้ผู้สมควรด ารงต าแหนง่ต่าง ๆ 

                  ข้อ 20  ข้าราชการการเมอืงท้องถิ่นเมื่อพ้นจากต าแหน่งแลว้ ต้องไมน่ าข้อมูลข่าวสารอันเปน็
ความลับของทางราชการซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในต าแหน่งไปใช้เพ่ือเกิดประโยชน์แก่องค์กร เอกชน 
ท้ังนี ้ ภายในก าหนดระยะเวลาสองปีนบัจากวันที่พ้นจากต าแหน่ง 

         ข้อ 21  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเปดิเผยข้อมูลการทุจริต  การใช้อ านาจในทางที่ผิด   
การฉ้อฉล  หลอกลวง  หรือกระท าการอื่นใดทีท่ าให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผูร้บัผิดชอบ 

                   ข้อ 22  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่เรียกร้องของขวัญ  ของก านัล  หรือประโยชน์อื่นใด
จากบุคคลอื่น  เพ่ือประโยชนต์่าง  ๆ อันอาจเกดิจากการปฏบิัติหน้าทีข่องตน  และจะตอ้งดแูลให้คู่สมรส  ญาติสนิท
หรือบคุคลในครอบครวัของตนปฏบิัติเช่นเดียวกันด้วย 

                  ข้อ 23  ขา้ราชการการเมอืงท้องถิ่นต้องปฏิบัตติ่อองคก์รธรุกิจทีต่ิดต่อท าธุรกิจกับหนว่ยงาน
ของรฐัตามระเบียบ  และขัน้ตอนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบตั ิ

 ข้อ 24  ข้าราชการการเมอืงท้องถิ่นพึงพบปะเยี่ยมเยยีนประชาชนอย่างสม่ าเสมอ  เอาใจใส่
ทุกข์สุข  และรับฟังเรื่องราวร้องทุกขข์องประชาชน  และรบีหาทางชว่ยเหลืออย่างเร่งด่วนอย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ

                    ข้อ 25  ข้าราชการการเมืองทอ้งถิน่ต้องไม่ใช้หรือบดิเบอืนข้อมลูข่าวสารของราชการเพ่ือให้
เกิดความเขา้ใจผิด  หรือเพือ่ผลประโยชน์ส าหรบัตนเองและผูอ้ื่น 

                    ข้อ 26  ข้าราชการการเมืองทอ้งถิน่ต้องรักษาทรัพย์สนิของทางราชการและใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการให้เปน็ไปตามวตัถุประสงค์นัน้ๆเท่านัน้  

            ข้อ 27  ขา้ราชการการเมอืงท้องถิน่ตอ้งไม่ปฏบิัตตินอนัอาจกอ่ให้เกิดความเสื่อมเสียตอ่เกียรติภูมิ
ของชาต ิ

                   ข้อ 28  ข้าราชการการเมืองทอ้งถิ่นต้องไมค่บหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผดิกฎหมายหรือผู้
ท่ีมีความประพฤติผิดในทางเสื่อมเสีย  เช่น  ผู้เปิดบอ่นการพนัน  หรือผู้ที่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด  อันอาจ
กระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัตหิน้าที่ของตน 

                    ข้อ 29  ขา้ราชการการเมอืงท้องถิน่ต้องแสดงความรบัผดิชอบตามควรแกก่รณีเมือ่ปฏบิัตหินา้ที่
บกพร่องหรือปฏิบัตหินา้ที่ผดิพลาดร้ายแรง 

 

/หมวด 3 ................. 
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หมวด  3 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ 1 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

             ข้อ 30  ให้นายกเทศมนตรตี าบลนาหนองทุ่มมีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนีอ้ย่างทัว่ถึงและเคร่งครัด โดยมีอ านาจหน้าที ่ดังนี้ 
              1)  ด าเนินการเผยแพร ่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการการเมืองทอ้งถิน่ที่เป็น
แบบอยา่งทีด่ีและตดิตามสอดส่องการปฏบิัตติามประมวลจริยธรรมนีอ้ย่างสม่ าเสมอ  
              2)  ให้ความชว่ยเหลือ ดแูล และคุม้ครองข้าราชการการเมืองสว่นท้องถิ่นซึ่งปฏบิัตติาม
ประมวลจริยธรรมนีอ้ย่างตรงไปตรงมา มิให้ถกูกลัน่แกลง้หรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เปน็ธรรม 

              3)  การด าเนินการต่อข้าราชการการเมืองทอ้งถิน่ที่อยูร่ะหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏบิัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี ้ อันมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าทีข่องผู้นัน้จะกระท ามไิด ้ เวน้แต่จะไดร้ับความเหน็ชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 
              4)  ด าเนินการอืน่ตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี ้

             ข้อ 31 ให้นายกเทศมนตรตี าบลนาหนองทุ่ม แตง่ตัง้คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการ
การเมอืงท้องถิน่ฝ่ายบรหิารของเทศบาลต าบลนาหนองทุ่มขึ้น เพื่อควบคุม ก ากบัให้มีการปฏิบตัิตามประมวล
จริยธรรมนี ้ ประกอบด้วย 
              1)   นายกเทศมนตรตี าบลนาหนองทุ่ม เปน็ประธานคณะกรรมการจริยธรรม  
              2)  ตัวแทนฝ่ายบริหารที่นายกเทศมนตรีต าบลนาหนองทุ่ม แตง่ตัง้ จ านวน  1  คน  
เป็นคณะกรรมการ 
              3)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 3  คน  ท่ีนายกเทศมนตรเีป็นผูเ้ลือก เป็น
คณะกรรมการ 
              4)  หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลต าบลนาหนองทุ่มเปน็เลขานกุารคณะกรรมการ แต่ต้อง
ไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน หากเคยถูกลงโทษทางวนิัยมากอ่นให้นายกเทศมนตรตี าบลนาหนองทุ่ม 
พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการจากต าแหน่งในฝ่ายบรหิารที่เหมาะสม 

             ข้อ 32 คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที ่ดังนี ้
              1) ควบคุม ก ากับ ส่งเสรมิและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจรยิธรรมนี้ในองคก์าร
บริหารส่วนจังหวดันครศรีธรรมราช 
              2)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนจังหวัด
นครศรีธรรมราช  โดยอาจมผีู้ร้องขอหรอืตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองกไ็ด ้
              3)  ขอความรว่มมือใหก้ระทรวง กรม หนว่ยงานราชการ รฐัวสิาหกิจ หนว่ยงานอืน่ของรัฐ 
หรือห้างหุ้นสว่น บริษัท ชีแ้จงข้อเท็จจริง สง่เอกสารและหลักฐานทีเ่กี่ยวข้อง ส่งผูแ้ทน หรือบคุคลในสงักดัมา 
 

/ชี้แจงหรือ.............................. 
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ชี้แจงหรือใหถ้้อยค าเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
              4)  เรียกผูถู้กกล่าวหา หรือข้าราชการของหนว่ยงานนีม้าชี้แจง หรือให้ถอ้ยค าหรือ 
ให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

5) พิจารณาวนิิจฉัยชีข้าดปัญหาอันเกดิจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี ้
              6)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผน่ดนิพิจารณาวินิจฉัยในกรณีทีเ่หน็ว่าเรื่องนั้นเปน็เรื่อง
ส าคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองสว่นท้องถิน่ 
              7)  ด าเนินการอืน่ตามประมวลจริยธรรมนี ้ หรือตามทีผู่้ตรวจการแผน่ดนิมอบหมาย 

             การประชมุคณะกรรมการจริยธรรมใหน้ ากฎหมายวา่ดว้ยวิธีปฏิบตัิราชการทางปกครองมาใช้
บังคับโดยอนุโลม  

ส่วนที่ 2 
ระบบบังคับใช้ประมวลจรยิธรรม 

             ข้อ 33  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตวุ่ามีการปฏิบัติฝา่ฝืนประมวลจริยธรรมให้
นายกเทศมนตรตี าบลนาหนองทุ่ม  ส่งเรื่องใหค้ณะกรรมการจริยธรรม เป็นผู้รับผดิชอบพิจารณาด าเนินการ โดย
จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริงหรือสอบสวนการฝ่าฝนืจริยธรรมนี ้ และให้มคี าวนิิจฉัยโดยเร็ว 
และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวนิิจฉัยให้นายกเทศมนตรตี าบลนาหนองทุ่ม  มีค าสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝนื
ประมวลจริยธรรม 
             กรณีมีการรอ้งเรียนหรือปรากฏเหตวุ่า นายกเทศมนตรีต าบลนาหนองทุ่ม  ปฏิบัติฝ่าฝนื
ประมวลจริยธรรม ให้คณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยู่เปน็ผู้รับผดิชอบด าเนนิการ และให้เลือกกันเองเป็นประธาน
คณะกรรมการ โดยจะต้องไตส่วนข้อเท็จจรงิ  สืบสวนหาข้อเท็จจรงิ หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนีแ้ละให้มคี า
วินิจฉัยโดยเรว็  และใหค้ณะกรรมการจริยธรรมสง่ผลค าวินจิฉัยให้ผู้วา่ราชการจงัหวดัหนองบวัล าภมูีค าสั่งลงโทษ
ผู้ฝ่าฝนืประมวลจริยธรรม 

             ข้อ 34  หากการด าเนนิการไต่สวน สืบสวน สอบสวนตามข้อ 33 แล้ว ไม่ปรากฎข้อเท็จจรงิ
ว่ามีการฝ่าฝนืประมวลจริยธรรมให้สัง่ยุติเรื่อง แตห่ากปรากฎข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้
สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝนืตามข้อ 37 

             ข้อ 35 การด าเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝนืตามสว่นที ่2 นี ้
ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย การรักษาวินัย  และการด าเนินการทางวินัย
ของเทศบาลต าบลนาหนองทุ่มมาบงัคับใชโ้ดยอนุโลม 

             ข้อ 36 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมใหถ้ือเปน็ที่สุด เว้นแต ่
                    1) ปรากฎขอ้เท็จจรงิในภายหลังที่อาจท าให้ผลของค าวินิจฉยันั้นเปลี่ยนแปลงไป   
       2) กรณีผู้ถูกลงโทษตามขอ้ 37 เห็นวา่ตนเองไมไ่ด้รบัความเป็นธรรมให้สามารถ
ร้องเรียนตอ่ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ภายใน 30 วันนบัแตว่ันที่รบัทราบค าสัง่การลงโทษ  

 

/หมวด 4 ............................... 
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หมวด 4 
ขั้นตอนการลงโทษ 

             ข้อ 37  การปฏิบัติฝา่ฝนืประมวลจริยธรรมนี ้ ให้ด าเนินการตามควรแกก่รณีเพ่ือให้มีการ
แก้ไขหรือด าเนนิการที่ถกูตอ้ง หรอืตักเตือน หรือน าไปประกอบการพิจารณาในการเข้าสูต่ าแหน่ง การพ้นจาก
ต าแหนง่ หรือการสัง่ให้ผู้ฝ่าฝืนนัน้ปรบัปรงุตนเองหรอืได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณ ี

             ข้อ 38 การปฏิบัติฝา่ฝืนประมวลจริยธรรมนี ้ จะถอืเป็นการฝ่าฝนืจริยธรรมร้ายแรงหรือไม ่
ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและระดับต าแหนง่ 
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัต ิ และความประพฤติในอดตี  สภาพแวดล้อมแห่งกรณ ี
ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝนืและเหตอุื่นอนัควรน ามาประกอบการพิจารณา 

             ข้อ 39  ให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวนิิจฉยัให้นายกเทศมนตรตี าบลนาหนองทุม่  
หรือผู้ว่าราชการจังหวัดหนองบัวล าภแูล้วแต่กรณีมีค าสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมตามค าวนิิจฉัยของ
คณะกรรมการจริยธรรม และเมื่อมีค าสั่งลงโทษแล้ว  ให้นายกเทศมนตรตี าบลนาหนองทุ่ม หรือผู้ว่าราชการ
จังหวัดหนองบัวล าภแูล้วกรณี แจ้งคณะกรรมการจริยธรรม เพ่ือรายงานให้ผู้ตรวจการแผ่นดนิทราบต่อไป 

             ข้อ 40  กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี ้ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้วนิิจฉยัชี้ขาด 

             ข้อ 41 ให้คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรงุแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มคีวามเหมาะสม 
โดยจดัให้มีการประเมินการปฏิบัตติามประมวลจริยธรรมนี้ทุก ๆ 1 ปี หรือให้ด าเนนิการปรบัปรงุแก้ไข
ประมวลจริยธรรมให้มคีวามเหมาะสมตามค าแนะน าของผู้ตรวจการแผน่ดินต่อไป 

              

 

 
(นายนาวา  เอกทัศน์) 

นายกเทศมนตรตี าบลนาหนองทุ่ม 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม 
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

เทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม  อ าเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวล าภู     
----------------------------------- 

  ตามท่ีเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม ได้มีการประกาศประมวลจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงาน 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอนากลาง จังหนองบัวล าภู โดยมีวัตถุประสงค์  
ดังนี้ 
  1.เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส่ มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน ที่ชัดเจนและเป็นสาลก 
  2.ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานต่างๆ ของเทศบาลต าบลนาหนองทุ่มเพ่ือให้การด าเนินงานงานเป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
  3.ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชนและต่อ
สังคม ตามล าดับ 
  5.ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นร่วม
ทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
  ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือเป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า พนักงาน
จ้าง ของเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม ทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติครบคู่ไปกับระเบียบ และข้อบังคับอ่ืนๆ อย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  ในการนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปตามแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัด
ฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลนาหนองทุ่ม อ าเภอนากลาง จังหนองบัวล าภู 
พ.ศ. 2562 รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 
   

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน 
    

ประกาศ ณ วันที่   5    เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 
 
 
 

        (นายนาวา  เอกทัศน์) 
นายกเทศมนตรีต าบลนาหนองทุ่ม 
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ประมวลจริยธรรมของ 
ข้าราชการ/พนักงานจ้าง 

แนวทางปฏิบัติ 

1.การยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม 

1.1ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระท าการเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี้ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระท าดังกล่าวของพนักงาน
เทศบาลอาจขัดประมวลจริยธรรม พนักงานเทศบาลต้องหยุดการกระท าดังกล่าว 
1.2ไม่ละเมิดหลักศีลธรรม  ศาสนา และประเพณีกรณีมีข้อขัดแย้งระหว่างประมวล
จริยธรรมนี้กับหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนาหรือประเพณี 
1.3หัวหน้าสว่นราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระรัดชั้น ต้องปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว 
1.4หัวหน้าสว่นราชการหรือผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการในทุกระดับชั้นสนับสนุน
ส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น 
1.5ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการ
หรือราชการโดยรวม 

2.การมีจิตส านึกที่ดี 
ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 

2.1ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหา
ผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 
2.2ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วนความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
2.3รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและ
ถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
2.4ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระท าการหรือมี
พฤติกรรมในทางมิชอบ 
2.5ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 
2.6อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและเต็มก าลัง
ความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานใน
หน้าที่เสียหาย 
2.7ละเว้นการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตนหรือ
พนักงานเทศบาลคนอ่ืน  
2.8.ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถเยี่ยงที่
ปฏิบัติในวิชาชีพ 
2.9เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรับแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
2.10ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานทีมีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายหรือ
ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมาย 
2.11ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณี
ที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์
อักษรตามค าสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 

 
 
 
 



 
ประมวลจริยธรรมของ 

ข้าราชการ/พนักงานจ้าง 
แนวทางปฏิบัติ 

3.การยึดถือประโยชน์ของ
เทศชาติเหนือกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตนและไม่
มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

3.1ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีต่อผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวก 
เพ่ือนฝูง หรือมีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคล
นั้น 
3.2ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความสะดวด
ของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดย
ชอบด้วยกฎหมาย 
3.3ไม่กระท าการ หรือด าดงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยจะขัดกับผลประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบ
ของหน้าที่ 
3.4ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนต้องยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 
3.5ไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับ หรือยอมรับซึ่งของตอนแทน
ของตนหรือของญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่งหรือไม่เก่ียวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตาม 
3.6ไม่ใช้ต าแน่งหรือกระท าการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ 
3.7ไม่เสนอหรออนุมัติโครงการ การด าเนินงาน หรือการท านิติกรรมหรือสัญญาซึ่ง
ตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้รับประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

4.การยืนหยัดท าในสิ่งที่
ถูกต้องเป็นธรรมและถูก  

4.1ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี้ 
4.2เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานเทศบาลต้องมีหน้าที่
รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
4.3ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติ
บุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อ
หัวหน้าส่วนราชการในกรณีที่ด ารงต าแหน่งนั้นๆ อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ 
4.4ในกรณีที่พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมและพบว่าการกระท าซึ่งมีลักษณ์ตามข้อ 
5.2 หรือข้อนี้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระท าดังกล่าว 
5.3ปฏิบัติหน้าที่ด้วนความรู้ความสามารถ และทักษะในการด าเนินงานปฏิบัติหน้าที่
โดยยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรม ถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ 
4.6ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้ง
ละเว้นการแสงหาต าแหน่ง บ าเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนโดยมิ
ชอบ 
4.7ตัดสินใจและกระท าการใดๆ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติประชาชน
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
4.8ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นความถูกต้อง เท่ยงธรรม
ยึดถือผลประโยชน์ของชาติ 

 
 
 



ประมวลจริยธรรมของ 
ข้าราชการ/พนักงานจ้าง 

แนวทางปฏิบัติ 

5. 5 การให้บริการแก่
ประชาชนด้วยความรวดเร็ว
มีอัธยาศัยและไม่เลือก
ปฏิบัติ 
 

  5.1 ปฏิบัติให้ลุล่วง ลองใช้โปรแกรมกัด ไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้
อ านาจเกินกว่าที่มีอยู่ ตามกฎหมาย 
  5.2 ปฏิบัติหน้าที่ หรือด าเนินการอ่ืน โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ไม่กระท าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนภาระหรือหน้าที่
ให้บุคคลโดยไม่มีอ านาจตามกฎหมาย 
 5.3 ให้บริการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติและ
ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคล ผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา 
เพศ อายุ ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพสถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
หรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมือง อัน
ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการที่รัฐก าหนด เพ่ือขจัดอุปสรรค 
หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็น
การเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วหน้า 
 5.4 ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือ การ
วิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความ
คิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา 
 5.5 ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณ
และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้อื่น  
5.6 ไม่หรอกของผู้อ่ืนมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา  
5.7 ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นเอาใจใส่และให้เกียรติผู้รับบริการ 
5.8 สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค
ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี  
5.9 ให้บริการด้วยภาษาถ้อยค าสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิค
หรือถ้อยค าภาษากฎหมายที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ 
5.10 ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสีย หรือ
กระทบสิทธิของผู้อ่ืน  
5.11 เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียในสถานที่
ให้บริการและน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและ
การให้บริการประชาชน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประมวลจริยธรรมของ 

ข้าราชการ/พนักงานจ้าง 
แนวทางปฏิบัติ 

6. การให้ข้อมูล ข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน
ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
 

6.1 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น  
6.2 ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีท่ีกระท าการอันกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพบุคคลอ่ืน ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามค าสั่งของบุคคล หรือเม่ือบุคคล
ร้องขอตามกฎหมายเว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองได้
ก าหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการภายใน 15 วันท าการนับแต่การท าการ
ดังกล่าว หรือได้รับการร้องขอ  
6.3 เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบกฎหมาย  
6.4 ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความ
ระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ  
6.5 ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคล อันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ประมวลจริยธรรมของ 
ข้าราชการ/พนักงานจ้าง 

แนวทางปฏิบัติ 

7. 7 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานรักษามาตรฐานมี
คุณภาพใสและตรวจสอบได้ 
 

7.1 การปฏิบัติงานโดยมุ่งผลประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจน
เต็มก าลังความสามารถ  
7.2 ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความประหยัด
คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 
 7.3 ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด  
7.4 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม
ก าลังความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีท่ีต้องไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐ ด้วยจะต้องไม่ท าให้
งานในหน้าที่เสียหาย  
7.5 ละเว้น จากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของตน 
หรือของพนักงานเทศบาลอ่ืน ไม่ก้าวไกลหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน
เทศบาลอื่นโดยมิชอบ  
7.6 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ เยี่ยมที่
ปฏิบัติในวิชาชีพ ตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตัวตามข้อมูลพยานหลักฐาน และ
ความเหมาะสม ของแต่ละกรณี  
7.7 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้ง
ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน 
7.8 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนในการตรวจสอบ โดยใช้ข้อมูล ที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับค าร้องขอ
ในการตรวจสอบ  
7.9 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการในกรณีที่
สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณ์อักษร
ตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 
7.10 ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งม่ันและปฏิบัติหน้าที่เสร็จ
สมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนด งานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย
ภายในเวลาได้ตามเป้าหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่ก าหนดโดยวิธีการ
กระบวนการถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติประชาชน  
7.11 ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และหน่วยงาน
โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างเต็มที่ความถูกต้อง ความรอบคอบ 
ระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ  
7.12 พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถทักษะ ในการ
ปฏิบัติงานในหน้าที่  
7.13 การให้ได้ผลที่ดีมีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นแบบอย่างได้  
7.14 จัดระบบการจัดเก็บเอกสารข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้เป็นระบบระเบียบ
เอ้ืออ านวยต่อการท างานให้เสร็จตามเป้าหมาย  
7.15 ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเหมาะสมด้วย
ความระมัดระวัง มิให้ เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 
 

 



ประมวลจริยธรรมของ 
ข้าราชการ/พนักงานจ้าง 

แนวทางปฏิบัติ 

8 การยึดมั่น ในระบบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 

8.1 ไม่แสดงการต่อต้าน การปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข หรือสนับสนุนให้น าการปกครองระบอบอ่ืนที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขมาใช้ในประเทศไทย  
8.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระ
รัชทายาท ไม่ว่าทางกายหรือทางวาจา 
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9 การยึดมั่นในหลัก จรรยา
วิชาชีพขององค์กร 

9.1 จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
9.2 เป็นแบบอย่างที่ดี ในการรักษาไว้ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยทุกประการ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
ชอบด้วยกฎหมายในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระท าไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย 
พนักงานเทศบาลต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา 
และจะด าเนินการต่อ ได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่แล้ว  
9.3 เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด  
9.4 ไม่ปฏิบัติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ รัก
ศักดิ์ศรีของตนเอง โดยปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานเทศบาลที่ดี อยู่ใน
ระเบียบวินัย กฎหมาย และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี 9.5 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญาความรู้ ความสามารถให้บรรลุผล
ส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน  
9.6 มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่ง
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน  
9.7 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย  
9.8 รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดย
พนักงานเทศบาล/พนักงาน จะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่ท าและได้รับอนุญาต
จากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไปตามกฎหมายก าหนดเท่านั้น  
9.9 รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันและกันในทางท่ีชอบ   
- เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพ่ือนร่วมงาน 
- ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างและบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล 
 - ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวงาน อันอาจท าให้เกิดการแตกความสามัคคีใน
หน่วยงาน  
 - ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน  
9.10 ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตัวเองหรือผู้อื่น
ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดคนไม่รับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ของตนเว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจะจรรยา หรือ การให้ตาม
ประเพณี  
9.11 ประพฤติตน ให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุขสุภาพมีน้ าใจมีมนุษย์
สัมพันธ์อันดีต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงานและไม่น า
ผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง 
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10. การสร้างจิตส านึกให้
ประชาชนในท้องถิ่น
ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี
ร่วมกับพัฒนาชุมชนให้น่า
อยู่ คู่คุณธรรมและดูแล
สภาพสิ่งแวดล้อมให้
สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบัน  
 

10.1 ปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้างคุณธรรม 
จริยธรรม รู้จักเสียสละร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ช่วยลดปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิตเพ่ือเป็นหลักการในการ
ด าเนินชีวิต ช่วยแก้ไขปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่ประชาชนแก่สังคม  
10.2 สร้างจิตสาธารณะเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  
- สร้างวินัยในตนเองตะหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขตของ
สิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม  
- ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของสังคมต้องมี
ความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อประเทศชาติ
และต่อโลกใบนี้ 
 - ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดข้ึนกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหา ของตนเอง
เช่น การหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข  
 - ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือค าสั่งสอนในทุกศาสนาที่นับ
ถือสอนให้คนท าความดี 10.3 การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ด าเนินชีวิตบนสายกลาง โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้
เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม  
- ยึดหลักความพอประมาณ โดยด ารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคม
พัฒนาตนเองให้มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีข้ึนเป็นล าดับ  
- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มีเหตุผล 
ถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจด าเนินการใดๆ ต้องค านึงถึงผลที่คาดว่าจะ
เกิดข้ึนต่อส่วนรวมและต่อตนเอง  
- ยึดหลักการ มีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายมีการ
วางแผนและด าเนินการไปสู่เป้าหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม 
บนพื้นฐานความรู้และคุณธรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  
- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ 
 10.4 ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย
กฎหมาย 
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