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ประกาศเทศบาลต าบลกุดแฮด 

เร่ือง   มาตรฐานคณุธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง                             
พ.ศ. 2564-2566 

……………………………….. 

  โดยคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศ ก.ถ.                
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ลงวันท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 (4) ประกอบมาตรา 23 วรรคหก แห่พระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
สกลนคร ในการประชุมครั้งท่ี 9/2558 เมื่อวันท่ี 24 กันยายน 2558 ได้มีมติเห็นชอบประกาศหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 8 ตุลาคม 2558                  
เพื่อยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องก ากับความประพฤติพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลกุดแฮด 

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้  

                 1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
                 2. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
                  3. ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนรวม และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
                  4. การยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
                  5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
                  6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
                  7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
                  8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
                  9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

                  ท้ังนี้ การฝ่าฝืนหรืไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม ให้ถือเป็นการกระท าผิดทางวินัย    

ประกาศ  ณ  วันท่ี  29  กันยายน พ.ศ. ๒๕63 

 

 
(นายเทอดไทย ไฝชอบ) 

นายกเทศมนตรีต าบลกุดแฮด 
 



 
 
 

แนวทางการปฏิบัตติามประมวลจริยธรรม 
ของพนักงานเทศบาลต าบลกดุแฮด 
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แนวทางการปฏบิตัิตามประมวลจรยิธรรมของพนักงานเทศบาลต าบลกุดแฮด 
อ าเภอกุดบาก จงัหวัดสกลนคร 

ประมวลจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล 

แนวทางการปฏิบัติ 

1.การยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม 

1.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระท าการ
เล่ียงประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระท า
ดังกล่าวของพนักงานเทศบาลอาจขัดประมวลจริยธรรม พนักงานเทศบาล
ต้องหยุดการกระท าดังกล่าว 
1.2 ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศิลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีท่ีมีข้อ
ขัดแย้งระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนาหรือ
ประเพณี 
1.3 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับช้ันต้อง
สนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วนความเท่ียงธรรม โดย
ไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว 
1.4 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับช้ันต้อง
สนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาท่ีมีความซื่อสัตย์ มีผลงาน
ดีเด่น 
1.5 ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเส่ือมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วน
ราชการหรือราชการโดยรวม 
 

2. มีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต 
และรับผิดชอบ 

2.1 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เท่ียงธรรม ไม่มุ่งหวงัและ
แสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 
2.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย 
2.3 รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง อธิบายส่ิงท่ีตนได้ปฏิบัติอย่างมี
เหตุผลและถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดท่ีเกิดขึ้น 
2.4 ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้
กระท าการหรือมีพฤติในทางมิชอบ 
2.5 มีการปฏิบัติหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมา โดยค านึงถึงประโยชน์ของ
ประชาชน 
2.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าท่ีด้วยความรอบคอบระมัดระวัง 
และเต็มก าลังความสามารถท่ีมีอยู่ ในกรณีท่ีต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐ
ด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าท่ีเส่ียหาย 
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ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล แนวทางการปฏิบัติ 
 
 
 

2.7 ละเว้นจากการกระท าท้ังปวงท่ีก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ต าแหน่งหน้าท่ีของตนเองหรือพนักงานเทศบาลคนอื่น 
2.8 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรู้
ความสามารถเยี่ยง 
2.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าท่ีต้องรีบ
แก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
2.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ี
ตรวจสอบกฎหมายหรือประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีตรวจสอบตามกฎหมาย 
2.11 ไม่ส่ังราชการด้วยวาจาในเรื่องท่ีอาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการ ในกรณีท่ีส่ังราชการด้วยวาจาในเรื่อง
ดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษร
ตามค าส่ังเพื่อให้ผู้ส่ังพิจารณาส่ังการต่อไป 
 

3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

3.1 ไมน าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็น
ญาติพี่น้อง เพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้
ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลนั้น 
3.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือส่ิง
อ านวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนญุาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 
3.3 ไม่กระท าการ หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดใน
ฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัด
กับประโยชน์ส่วนรวมท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน้าท่ี 
3.4 ในการปฏิบัติหน้าท่ีท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยรงหรือ
หน้าท่ีอื่นต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 
3.5 ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือ
ยอมรับซึ่งของตอบแทนของตนหรือของญาติของตนไม่ว่าก่อน
หรือหลังด ารงต าแหน่งหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏบิัติหน้าท่ีแล้ว
ก็ตาม 
3.6 ไม่ใช้ต าแหน่งหรือกระท าการท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
บุคคลใด เพราะมีอคติ 
3.7 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติ
กรรมหรือสัญญาซึง่ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์อันมิควรได้
โดยชอบด้วยกฎหมาย 
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ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล แนวทางการปฏิบัติ 
4. การยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม 
และถูกกฎหมาย 

4.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่
กระท าการเล่ียงประมวลจริยธรรมนี้ 
4.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงาน
เทศบาลต้องมีหน้าท่ีรายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐาน
พยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
4.3 ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งท่ีได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้
รับค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อหัวหน้าส่วนราชการใน
กรณีท่ีการด ารงต าแหน่งนั้น ๆ อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที 
4.5 ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการ
ด าเนินงานปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดมั่นในความถูกต้องเท่ียงธรรม
ถูกต้องตามกฎหมายระเบียบปฏิบัติ 
4.6 ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชนรวมท้ังละเว้นการแสวงหาต าแหน่ง บ าเหน็จ
ความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ 
4.7 ตัดสินใจและกระท าการใด ๆ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
4.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่าง ท่ีดีของผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่น
ความถูกต้อง เท่ียงธรรมยึดถือประโยชน์ของชาติ 
 

5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ
รวดเร็ว มีอธัยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

5.1 ปฏิบัติให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเล่ียง ละเลยหรือละเว้น การใช้
อ านาจเกินกว่าท่ีมีอยู่ตามกฎหมาย 
5.2 ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนท่ีมาติดต่อ
ราชการโดยมี อธัยาศัยท่ีดี ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ
ต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรม เช่น การบริการรับช าระ
ภาษี  ให้บริการประชาชนโดยการออกจ่ายเบี้ยยังชีผู้สูงอายุ            
การรับลงทะเบียนต่างๆ และการให้บริการและความช่วยเหลือ
ประชาชนในด้านอื่น ๆ และการบ าเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ  
5.3 ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติ
ผู้รับบริการ 
5.4 ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวงั
ไม่ให้เส่ือมเสียหรือกระทบสิทธิของบุคคลอื่น 
5.5 เปิดช่องทางการให้บริการประชาชนในด้านอื่นๆ 
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6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

6.1 ให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางท่ีเป็นประโยชน์
ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ความลับของทางราชการ 
6.2 เปิดเผยหลักเกณฑ์ ข้ันตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการ
ได้รับทราบ รวมถึงให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอระเบียบ
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 
6.3 ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยท่ีอยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน 
 

7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา
มาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและ 
ตรวจสอบได้ 

7.1 มีข้ันตอนในการปฏิบัติงาน แผนการท างาน และการ
มอบหมายงานท่ีชัดเจน โดยสามารถแจ้งล าดับข้ันตอนการ
ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน และระยะเวลาให้แก่ผู้มาติดต่อราชการ
ได้ทราบ เพื่อสามารถตรวจสอบและติดตามผลได้ 
7.2 การปฏิบัติหน้าท่ีให้แล้วเสร็จตามก าหนดและบรรลุ
เป้าหมายตามท่ีวางไว้ 
7.3 ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล 
และคุ้มค่าท้ังในส่วนของการใช้เงินและใช้เวลา 
7.4 มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์อย่าง
ตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีชัดเจนและเข้าใจง่าย 
 

8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

8.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือสนับสนุนให้น าการปกครอง
ระบอบอื่นท่ีไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ใน
ประเทศไทย 
8.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์
พระมหากษัตริย์ พระราชินีและพระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย 
วาจา  
 

9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของ
องค์กร 

9.1 จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
9.2 ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
9.3 ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
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9.4 ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเส่ือมเสียต่อ
เกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าท่ี 
9.5 ต้องปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความ
เสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผล
ส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
9.6 ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความ
เป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
หน่วยงานและประชาชน 
9.7 ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัยดี 
9.8 ต้องรักษาความลับท่ีได้จากการปฏิบัติหน้าท่ี การเปิดเผย
ข้อมูลท่ีเป็นความลับ โดยข้าราชการ/พนักงานจะกระท าได้
ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าท่ีและได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือ
เป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดเท่านั้น 
9.9 ต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน 
พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 
9.10 ต้องไม่ใช้สถานหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควร
ได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทาง
ทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก านับ หรือ
ประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อ
ประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของตน เว้น
แต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 
9.11 ต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความ
สุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลท่ีจ าเป็น
ในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงานและไม่น าผลงานของผู้อื่นมา
แอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง 
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