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แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลกุดไห 

ประมวลจริยธรรม แนวทางปฏิบัติ 

1.  ด ำรงตนตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม 
ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์
สุจริต เสียสละมีมีควำม
รับผิดชอบ 

1  ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมอย่ำงตรงไปตรงมำ  และไม่กระท ำ
กำรเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่ำ
กำรกระท ำใดของข้ำรำชกำรอำจขัดประมวลจริยธรรม  ข้ำรำชกำร
ต้องไม่กระท ำกำรดังกล่ำว  ต้องหยุดกระท ำกำรดังกล่ำว  ต้องหยุด
กระท ำกำรและส่งเรื่องให้คณะกรรมกำรจริยธรรมพิจำรณำวินิจฉัย  
ในกรณีที่คณะกรรมกำรจริยธรรมวินิจฉัยว่ำกำรกระท ำนั้นขัดประมวล
จริยธรรม  ข้ำรำชกำรจะกระท ำกำรนั้นมิได้ 

2  ไม่ละเมิดหลักส ำคัญทำงศีลธรรม  ศำสนำ  และประเพณี  ในกรณี
ที่มีข้อชัดแย้งระหว่ำงประมวลจริยธรรมนี้กับหลักส ำคัญทำงศีลธรรม  
ศำสนำ  หรือประเพณี  ข้ำรำชกำรต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมกำร
จริยธรรมพิจำรณำวินิจฉัย 

3  หัวหน้ำส่วนรำชกำรและผู้บังคับบัญชำในส่วนรำชกำรทุกระดับ  
ต้องปกครองผู้ใต้บังคับบัญชำด้วยควำมเที่ยงธรรม  โดยให้เห็นแก่
ควำมสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว  และควบคุมให้ผู้ใต้บังคับบัญชำ
ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด  

4  หัวหน้ำส่วนรำชกำรและผู้ใต้บังคับบัญชำในส่วนรำชกำรทุกระดับ  
ต้องสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้ใต้บังคับบัญชำที่มีควำมซื่อสัตย์  มี
ผลงำนดีเด่น  มีควำมรู้ควำมสำมำรถและขยันขันแข็ง  ไม่เลือกที่รัก
มักที่ชัง และยึดมั่นในระบบคุณธรรม 

2.  ปฏิบัติหน้ำที่เปิดเผย โปร่งใส 
พร้อมให้ตรวจสอบ 

 

 

 

1  ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวัง
ประโยชน์อันมิควรได้จำกำรปฏิบัติงำน 

2  ใช้ดุลยพินิจในกำรตัดสินใจด้วยควำมสุจริต ตรงตำมเจตนำรมณ์
ของกฎหมำย 

3  รับผดชอบต่อผลกำรกระท ำของตนเอง อธิบำยสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติ
อย่ำงมีเหตุผลและถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมทั้งยินดีแก้ไขข้อผิดพลำด



 

 

3. บริกำรด้วยควำมเสมอภำค 
สะดวก มีอัธยำศัยไมตรี ยึด
ประโยชน์ประชำชนเป็นหลัก 

 

 

 

 

 

 

 

 

ที่เกิดขึ้น 

4  ควบคุม ก ำกับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงำนในควำมรับผิดชอบของตน ไม่ให้ 
1  ไม่น ำผลงำนของผู้อื่นมำเป็นของตน 

2  อุทิศตนให้กับกำรปฏิบัติ งำนในหน้ำที่ ด้วยควำมรอบคอบ 
ระมัดระวัง และเต็มก ำลั งควำมสำมำรถที่มีอยู่  ในกรณีที่ ต้อง
ปฏิบัติงำนอ่ืนของรัฐด้วย จะต้องไม่ท ำให้งำนในหน้ำที่เสียหำย.7  ละ
เว้นจำกกำรกระท ำทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อต ำแหน่ง
หน้ำที่ของตนหรือของข้ำรำชกำรอ่ืน ไม่ก้ำวก่ำยหรือแทรกแซงกำร
ปฏิบัติหน้ำที่ของข้ำรำชกำรอ่ืนโดยมิชอบ 

3  ใช้ ดุลยพินิ จและตัดสิน ใจในกำรปฏิบั ติหน้ ำที่ ด้ วยควำมรู้  
ควำมสำมำรถ เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชำชีพ ตรงไปตรงมำ ปรำศจำกคติ
ส่วนตัว ตำมข้อมูลพยำนหลักฐำนและควำมเหมำะสมของแต่ละกรณี 

4  เมื่อเกิดควำมผิดพลำดขึ้นจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ ต้องรีบแก้ไขให้
ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรทรำบโดยพลัน 

5 ไม่ขัดขวำงกำรตรวจสอบของหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ตรวจสอบตำม
กฎหมำยหรือประชำชนต้องให้ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนที่มีหน้ำที่
ตรวจสอบตำมกฎหมำยหรือประชำชนในกำรตรวจสอบโดยให้ข้อมูลที่
เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับค ำร้องขอในกำรตรวจสอบ 

4. ปฏิบัติหน้ำที่โดยยึด
ผลสัมฤทธิ์ของงำน 

.1 ไม่น ำควำมสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน  ไม่ว่ำจะจ ำเป็นญำติ
พ่ีน้อง  พรรคพวกเพ่ือนฝูง  หรือผู้มีบุคคลส่วนตัว  มำประกอบกำรใช้
ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้นหรือปฎิบัติต่อบุคคลนั้น
ต่ำงจำกบุคคลอ่ืนเพรำะชอบหรือชัง 

.2 ไม่ใช้เวลำรำชกำร  เงิน  ทรัพย์สิน  บุคลำกร  บริกำร  หรือสิ่ง
อ ำนวยควำมสะดวกของทำงกำรไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเอง
หรือผู้อื่น  เว้นแต่ได้รับอนุญำตโดยชอบด้วยกฎหมำย 

3 ไม่กระท ำกำรใด  หรือด ำรงต ำแหน่ง  หรือปฏิบัติกำรใดในฐำนะ
ส่วนตัว  ซึ่ งก่อให้ เกิดควำมเคลือบแคลงหรือสงสัยว่ำจะขัดกับ
ประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของหน้ำที่  ในกรณีมีควำม
เคลือบแคลงหรือสงสัย  ให้ข้ำรำชกำรผู้นั้นยุติกำรกระท ำดังกล่ำวไว้
ก่ อนแล้ วแจ้ ง ให้ ผู้ บั งคั บบั ญ ชำหั วห น้ ำส่ วน รำชห ำร   แล ะ



คณะกรรมกำรจริยธรรมพิจำรณำเมื่อคณะกรรมกำรจริยธรรมวินิจฉัย
เป็นประกำรใดแล้วจึงปฏิบัติตำมนั้น 

4 ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงำนโดยตรงหรือหน้ำที่อ่ืน
ในรำชกำรรัฐวิสำหกิจ  องค์กำรมหำชน  หรือ  หน่วยงำนของรัฐ  
ข้ำรำชกำรต้องยึดถือประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นหลัก  ในกรณีที่มี
ควำมขัดแย้งระหว่ำงประโยชน์ของทำงรำชกำร  หรือประโยชน์
ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือส่วนกลุ่ม  อันจ ำเป็นต้องวินิจฉัย
หรือชี้ขำด  ต้องยึดประโยชน์ของทำงรำชกำรและประโยชน์ส่วนรวม
เป็นส ำคัญ 

5 ไม่เรียก  รับ  หรือยอมจะรับ  หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก  รับ  หรือยอม
จะรับซึ่งของขวัญแทนตน  ไม่ว่ำก่อนหรือหลังด ำรงแหน่งหรือปฏิบัติ
หน้ำที่ไม่ว่ำจะเก่ียวข้องหรือไม่เก่ียวข้องกับ    

 

5. พัฒนำทักษะ ควำมรู้
ควำมสำมำรถให้ทันสมัยอยู่
เสมอ 

1.มีวินัย เป็นหลักปฏิบัติที่ช่วยให้ท ำงำนส ำเร็จ เอำชนะอุปสรรคต่ำง 
ๆ ได้ด้วยเวลำอันสั้น เป็นตัวก ำหนดกำรเรียนรู้ที่จะรับผิดชอบหน้ำที่ที่
ได้รับ และช่วยควบคุมตนเองได้ดี 

2.รับฟังควำมคิดเห็น และค ำนึงถึงควำมรู้สึกของผู้อ่ืนอย่ำงมีเหตุผล 
ขณะเดียวกันเมื่อพบกับปัญหำ ควรหำทำงออกที่เหมำะสม เพ่ือสร้ำง
ควำมร่วมมือที่ดีในกำรท ำงำน 

3.มองโลกในแง่ดี มีควำมคิดเชิงบวก จะส่งผลให้สุขภำพจิต สุขภำพ
กำยดี  ควำมคิด โปร่งใส  สุดท้ ำยจะตำมมำด้ วยควำมสุขและ
ควำมส ำเร็จ 

4.ใช้ชีวิตให้สมดุล ด้วยกำรเดินสำยกลำง อย่ำทุ่มเทชีวิตให้ด้ำนใดด้ำน
หนึ่ง จนด้ำนอ่ืน ๆ ขำดกำรดูแล รู้จักใช้ชีวิตให้สมดุล เพ่ือกระตุ้นให้
ชีวิตมีควำมสุข มีควำมคิดสร้ำงสรรค์ และมีพลังในกำรเรียน กำร
ท ำงำนต่อไป 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลจรยิธรรมของข้าราชการ 
เทศบาลต าบลกุดไห 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
 
 
 
 
 
 

จัดท าโดย 

ส านักปลัดเทศบาลต าบลกุดไห 
 

 
 
 
 



ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
เทศบาลต าบลกุดไห อ าเภอกุดบาก จังหวดัสกลนคร ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 
************************** 

 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕60 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการ 

ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล และ 

เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลทุ่งคลี เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลัก 
คุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ 
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับโดยให้ฝ่ ายบริหารใช้อ านาจใน 
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน และต่อ 
สังคม ตามล าดับ 

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง 
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ทัง้นี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
/หมวด ๑..... 



-๒- 
 

 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้ 
“ ประมวลจริยธรรม ” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

“ ข้าราชการ ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญข้าราชการครู และ 
บุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้าง และ 
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“ คณะกรรมการจริยธรรม ” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าเทศบาลต าบลกดไห 

ข้อ ๒ ให้นายกเทศมนตรีต าบลกุดไห รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 

 

หมวด ๒ มาตรฐาน
จริยธรรม ส่วนที่ ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลกั    

ข้อ  ๓  ข้าราชการทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลาง
ทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่น ในค่านิยม
หลัก ๑๐ ประการ ดังนี้ 

(๑) ข้าราชการต้องยึดมั่นในจริยธรรมและยืนหยัดกระท าสิ่งที่ถูกต้องและเป็นธรรม 
(๒) ข้าราชการต้องมีจิตส านึกที่ดีและความรับผิดชอบต่อหน้าที่ เสียสละ ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ความ

รวดเร็ว โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
(๓) ข้าราชการต้องแยกเรื่องส่วนตัวออกจากต าแหน่งหน้าที่และยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของ 

ประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน 
(๔) ข้าราชการต้องละเว้นจากการแสวงประโยชน์ที่มิชอบโดยอาศัยต าแหน่งหน้าที่และไม่กระท า 

การอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนรวม 
(๕) ข้าราชการต้องเคารพและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญและกฎหมายอย่างตรงไปตรงมา 
(๖)ข้าราชการต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมเป็นกลางทางการเมืองให้บริการแก่ 

ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดีไม่เลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรม 
(๗)  ข้าราชการต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของทางราชการอย่างเคร่งครัดและ 

รวดเร็วไม่ถ่วงเวลาให้เนิ่นช้าและใช้ข้อมูลข่าวสารที่ได้มาจากการด าเนินงานเพ่ือการในหน้าที่และให้ข้อมูลข่าวสาร 
แก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

(๘)  ข้าราชการต้องมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษาคุณภาพและมาตรฐานแห่งวิชาชีพโดยเคร่งครัด 
(๙) ข้าราชการต้องยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง 

เป็นประมุข 

โดยรวม 

 
(๑๐) ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการด ารงตนรักษาชื่อเสียงและภาพลักษณ์ของราชการ 
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ส่วนที่ ๒ จรรยาวิชาชีพ
ขององค์กร 

ข้อ ๔ ข้าราชการต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

ข้อ๕ข้าราชการต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทยทุก
ประการ 

ข้อ ๖ ข้าราชการ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดีเคารพและปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ข้อ ๗ ข้าราชการ ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิ ของต าแหน่งหน้าที ่

ข้อ ๘ ข้าราชการ ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความ เสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ 
ความสามารถให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุด
แก่ประเทศชาติและประชาชน 

ข้อ๙ข้าราชการต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรมรวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

ข้อ  ๑๐  ข้าราชการ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อยมีอัธยาศัย 

ข้อ๑๑ข้าราชการต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้ าที่การเปิดเผย ข้อมูลที่เป็นความลับโดย
ข้าราชการ/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจาก ผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่
กฎหมายก าหนดเท่านั้น 

ข้อ๑๒ข้าราชการต้องรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเก้ือกูล
ซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ 

ข้อ ๑๓ ข้าราชการ ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่
ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตามตลอดจนไม่รับของขวัญของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้
ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ของตน เว้นแต่เป็นการให้
โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

ข้อ๑๔ข้าราชการต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพมีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อัน
ดีต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงานและไม่น า ผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงาน
ของตน 
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ส่วนที่ ๓ 
จรรยาวิชาชีพ 

ข้อ ๑๕ จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อใช้บังคับเพ่ิมเติมส าหรับบุคลากรที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพต่างๆ  
1. ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
2. ซื้อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ 
3. โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
4. ไม่เลือกปฏิบัติ 
5.  มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
6. มีจิตบริการ 
7.  ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
8.  รักศักดิ์ศรีของตนเองและเกียรติภูมิขององค์กร 

 
 

หมวด ๓          กลไกและระบบบังคับใช้
ประมวลจริยธรรม ส่วนที ่๑          กลไก

การบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ข้อ  ๑๖  ให้ส านักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม นี้อย่าง
ทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตาม 
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 

(๒)  สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลให้ นายกเทศมนตรี 
หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด า เนินการตามที่นายกเทศมนตรี หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็ได้ 

(๓)  ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการ ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา 
มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมในกรณีที่เห็นว่านายกเทศมนตรีหรือ คณะกรรมการจริยธรรม
ไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควรอาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่าน นายกเทศมนตรี หรือคณะกรรมการ
จริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 

(๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูกกลั่นแกล้ง 
หรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวล 
จริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย 
หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระท ามิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ 
จริยธรรมแล้ว 
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(๕) ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๖) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรม 

หรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดารงต าแหน่งในส านักปลัด 
ข้อ ๑๗ ให้นายกเทศมนตรี แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพ่ือควบคุม ก ากับ ให้มีการ ปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมนี้คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย 

(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(๒)  กรรมการจากข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารเลือกกันเองให้เหลือสองคน  
(๓) กรรมการซึ่งเป็นข้าราชการ ที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร ในเทศบาล 

ที่ได้รับเลือกตั้ง จากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างของเทศบา นั้นจ านวนสองคน  
                     (๔)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อ 
และคัดเลือกให้เหลือสองคนให้หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลเป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และ อาจแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษ ทางวินัย
มาก่อน 

ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
(๑) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรม 

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณี 

ที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืน 
ตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 

(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าที่ ขอให้ 
กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่ง 
เอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค า  หรือให้ส่งเอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน ถ้า 
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ 
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 

(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมี 
ผลกระทบในวงกว้างต่อหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชา 
ใช้อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

(๘)  ด าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมายการประชุม 
คณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 
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ส่วนที่ ๒    ระบบบังคับใช้
ประมวลจริยธรรม 

ข้อ ๑๙ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ 
นายกเทศมนตรี เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 

ข้อ ๒๐ การด าเนินการตามข้อ ๑๙ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวนไม่ น้อย
กว่าสามคน เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ข้อ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้ 
พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส า คัญและระดับต าแหน่ง 
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี 
ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 

ข้อ  ๒๒  หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวล 
จริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืน 
ประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด า เนินการตามข้อ ๑๙ สั่งลงโทษ 
ผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๕ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย 

ข้อ ๒๓ การให้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๒ ให้
น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการด าเนินการทาง วินัย 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๔ การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ ๒๒ ให้ดาเนินการตามนั้นเว้นแต่จะปรากฏ 
ข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้น เปลี่ยนแปลงไป 

 
 

หมวด ๔ ขั้นตอน
การลงโทษ 

ข้อ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือความผิด 
ทางอาญา ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือน หรือน าไป 
ประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่งการเลื่อนขั้น เงินเดือน หรือการพิจารณา 
ความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๖ เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒แล้ว ให้เทศบาลต าบล 
ทุ่งคลีด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่ง ดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

ข้อ ๒๗ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของเทศบาล 
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกข์หรือ อุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 

ข้อ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
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บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ ๒๙ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมด าเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวล 
จริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด คณะกรรมการ 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
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แผนภาพขั้นตอนการจัดท าประมวลจริยธรรม 
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ค่านิยมหลกั (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรม  
ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

****************************** 
 

๑. การยึดมั่น ในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๘. การยึดมั่น ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙. การยึดมั่น ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

********************** 
 

ปัจจัยที่ควรค านึงถึง และน ามาประกอบการพิจารณา 
จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

๑. พระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๔๒ คือ 
(๑) คุณธรรม ได้แก่ สุจริต เที่ยงตรง เสียสละ อดทน ฝึกตน มีระเบียบ 
(๒) หลักการท างาน ได้แก่ เพียบพร้อมความรู้กุศโลบาย ขยายสัมพันธ์ประสาน 
(๓) คุณค่า ได้แก่ รับผิดชอบ ท าหน้าที่เพ่ือให้ส าเร็จทันการณ์ ปฏิบัติงานยึดมั่นในผลประโยชน์ 

ของแผ่นดินและความถูกต้อง เป็นธรรม 
๒. ทศพิธราชธรรม คือ การให้รักษาความประพฤติให้สงบเรียบร้อย เสียสละ ซื่อตรง อ่อนโยน 

ความเพียร ไม่โกรธ ไม่เบียดเบียนผู้อ่ืน อดทน การปฏิบัติไม่ให้ผิดจากที่ถูกที่ควร 
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๓. ปรัชญาในการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้แก่ 
(๑) การใช้อ านาจรัฐต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพ 
(๒) บุคคลเสมอกันในกฎหมาย 
(๓) การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลจะกระท ามิได้ 
(๔) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
(๕) บุคคลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลของหน่วยราชการ 
(๖) บุคคลมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ 

(๗) ท างานตามกฎหมายเพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
(๘) ส่งเสริม / สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจ 

การเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐ 
๔. วิสัยทัศน์ของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ได้แก่ 

(๑) เป็นระบบที่สร้างประโยชน์ให้ประชาชนและประเทศชาติ 
(๒) เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
(๓) เป็นระบบที่มีความรับผิดชอบและเป็นที่พ่ึงของประชาชน 
(๔) เป็นระบบที่เข้มแข็ง ทนทานต่ออุปสรรค กล้าหาญต่อสู้ เพื่อคุณธรรม มีเกียรติภูมิและ มี

ศักดิ์ศรี 
(๕) เป็นระบบที่ทันสมัย ทันโลก ทันการณ์ 
(๖) เป็นระบบที่มีวัฒนธรรมที่มุ่งความเป็นเลิศของงาน 

๕. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองท่ีดี พ.ศ.๒๕๔๖ 
ได้แก่  

(๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
(๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
(๔) ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
(๖) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

๖. ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจรรยาข้าราชการตาม พระราชบัญญัติระเบียบ 
ข้าราชการพลเรือน พ .ศ. ๒๕๕๑ คือ ค่านิยมที่พึงประสงค์ส าหรับการยึดถือปฏิบัติในการท างานของเจ้าหน้าที่ 
ของรัฐในปัจจุบัน ๕ ประการ ได้แก่ 

(๑) กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง หมายถึง 
- ยึดมั่น ในความถูกต้อง ความชอบธรรม 
- เสียสละ 
- ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชพี 
- ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใด 
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(๒) ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ หมายถึง 
- ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา 
- แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน 
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อประชาชน ต่อการปฏิบัติงาน ต่อองค์กร และต่อ การ

พัฒนาปรับปรุงระบบราชการ 
(๓) โปร่งใส ตรวจสอบได้ หมายถึง 

- ปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส 
- ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้ 
- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย 

(๔) ไม่เลือกปฏิบัติ หมายถึง 
- บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เน้นความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกต้อง 
- ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่ง การใช้ทรัพยากรของตนเอง 
- เน้นการท างานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย 

(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง 
- ท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนด เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม 
- ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่ง การใช้ทรัพยากรของตนเอง 
- เน้นการทางานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย 

๗. หลักธรรมหรือค าสอนตามศาสนาหรือความเชื่อที่มุ่งให้คนประพฤติตนเป็นคนดี 
๘. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ส าหรับการกระท า ผิดและไม่ผิดกฎหมายพฤติกรรมการใช้อ านาจหน้าที่ 

ในทางมิชอบหรือผิดท านองคลองธรรมตามทรรศนะของนักวิชาการ เช่น 
๑. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้กระท าสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่กฎหมายระบุไว้ (Nonfeasance) 
๒. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าน้อยกว่าสิ่งที่กฎหมายระบุไว้หรือกระท าการที่ก่อให้เกิด ความ

บกพร่อง สูญเสีย หรือเสียหายแก่ทางราชการ (Malfeasance) 
๓. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการในสิ่งที่ท าเกินขอบเขตอ านาจหน้าที่กฎหมายระบุไว้ 

(Overfeasance) 

(Misfeasance) 

 
๔. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย  แต่ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมาย 
 
๕. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการที่อาจจะไม่ผิดกฎหมาย แต่ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพหรือเป็น 

ที่รู้จักกันในอีกนัยหนึ่ง ว่า Conflict of interest / Gray area 
๙. ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๗ จรรยาบรรณต่อตนเอง 

ข้อ ๑ ข้าราชการพลเรือนพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น 
ข้าราชการ 

ข้อ   ๒  ข้าราชการพลเรือนพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์และไม่ 
แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพก าหนดไว้ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้น ด้วย 

ข้อ ๓  ข้าราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติที่ดี  และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้ง 
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการท างานเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการ มีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้น 



 

 

จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
ข้อ ๔ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาคและปราศจากอคติ 
ข้อ ๕ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกาลังความสามารถรอบคอบ รวดเร็ว 

ขยันหมั่น เพียร ถูกต้องสมเหตุผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 
ข้อ ๖ ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ 

ต่อทางราชการอย่างเต็มที่ 
ข้อ ๗ ข้าราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า โดย 

ระมัดระวังมิให้เสียหาย หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 
 

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 
ข้อ ๘ ข้าราชการพลเรือนพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการให้ความร่วมมือช่วยเหลือ 

กลุ่มงานของตนทั้ง ในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างาน และการแก้ปัญหาร่วมกันรวมทั้ง การเสนอแนะใน 
สิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 

ข้อ ๙ ข้าราชการพลเรือนซึ่ง เป็นผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้าน การ
ปฏิบัติงาน ขวัญก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตลอดจนปกครองผู้อยู่ ใต้
บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 

ข้อ ๑๐ ข้าราชการพลเรือนพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด 
ความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 

ข้อ ๑๑ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ 
และมนุษยสัมพันธ์อันดี 

ข้อ ๑๒ ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นจากการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
 

จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
ข้อ ๑๓ ข้าราชการพลเรือนพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความ เป็น

ธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ใน 
อ านาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ  ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามี 
อ านาจหน้าที่เก่ียวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป 

ข้อ ๑๔ ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
ข้อ ๑๕ ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซ่ึงมีมูลค่าเกินปกติวิสัย 

ที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น 
หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีรับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้รายงาน 
ผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อด าเนินการตามสมควรแก่กรณี 

 
 
 














































