
 

บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  ส ำนักปลัด  เทศบำลต ำบลก้อ   
ที ่  ลพ  55601/           วันที่  18  มกรำคม  2566    
เรื่อง  แจ้งเวียนประกำศแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรเทศบำลต ำบลก้อ 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
เรียน  หัวหน้ำส่วนรำชกำรทุกส่วน /พนักงำนเทศบำล /ข้ำรำชกำรครู และลูกจ้ำงประจ ำ 

  ด้วยเทศบำลต ำบลก้อ ได้ประกำศแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำมประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำร
เทศบำลต ำบลก้อ เพ่ือเป็นเครื่องก ำกับควำมประพฤติข้ำรำชกำรในสังกัด สร้ำงควำมโปร่งใส มีมำตรฐำนกำร
ปฏิบัติงำนที่ชัดเจนและเป็นสำกล เป็นไปตำมหลักสูตรคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภำพประสิทธิผล ท ำให้องค์กร
เป็นที่ยอมรับมีควำมน่ำเชื่อถือเกิดควำมม่ันใจแก่ผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป นั้น 
 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรดังกล่ำวเป็นไปอย่ำงถูกต้องตำมแนวทำงปฏิบัติ และเป็นเครื่องก ำกับควำม
ประพฤติของพนักงำนเทศบำล ข้ำรำชกำรครู และลูกจ้ำงประจ ำ จึงขอแจ้งประกำศแนวทำงกำรปฏิบัติงำนตำม
ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรเทศบำลต ำบลก้อ ให้บุคลำกรในสังกัดได้รับทรำบโดยทั่วกัน รำยละเอียดปรำกฏตำม
สิ่งที่ส่งมำพร้อมนี้  
 

จึงเรียนมำเพ่ือถือเป็นแนวทำงปฏิบัติ 

 

         (นำยอุดม  เชียงยศ)                                            
               นำยกเทศมนตรีต ำบลก้อ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลก้อ 
เรื่อง  แนวทางการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลต าบลก้อ  

-------------------------- 
  ตำมที่เทศบำลต ำบลก้อ ได้ประกำศประมวลจริยธรรมของพนักงำนเทศบำลต ำบลก้อ อ ำเภอลี้ 
จังหวัดล ำพูน โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
  1. เป็นเครื่องมือก ำกับควำมประพฤติของพนักงำนเทศบำลต ำบลก้อ ที่สร้ำงควำมโปร่งใส มี
มำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนและเป็นสำกล 
  2. ยึดถือเป็นหลักกำรและแนวทำงปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและ
เป็นเครื่องมือกำรตรวจสอบกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ 
  3. ท ำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มควำมน่ำเชื่อถือ เกิดควำมเชื่อมั่นแก่ผู้รับบริกำรและ
ประชำชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่ำงองค์กรและพนักงำนเทศบำลต ำบลก้อในทุกระดับ โดยฝ่ำยบริหำรใช้
อ ำนำจในขอบเขต สร้ำงระบบควำมรับผิดชอบของพนักงำนเทศบำลต ำบลก้อต่อตนเอง ต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชำ 
ประชำชน และสังคมตำมล ำดับ 
  5. ป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบและควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้นรวมทั้ง
สร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 
 

  ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่ำนิยมร่วมส ำหรับองค์กรและพนักงำนเทศบำลต ำบลก้อทุกคน พึงยึดถือเป็น
แนวทำงปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎบังคับข้ออื่นๆ อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ 
 

  ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทำงเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐำน
และมำตรฐำนเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก ำหนดไว้ จึงก ำหนดแนวทำงปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมของ
พนักงำนเทศบำลต ำบลก้อ อ ำเภอลี้ จังหวัดล ำพูน รำยละเอียดปรำกฏตำมแนบท้ำยประกำศนี้ 
 

  จึงประกำศให้ทรำบทั่วกัน  
 

    ประกำศ ณ วันที่  17  เดือน มกรำคม พ.ศ. 2566 
 

 

         (นำยอุดม  เชียงยศ) 
      นำยกเทศมนตรีต ำบลก้อ 

 
 
 
 
 



 
 

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
ของพนักงานเทศบาลต าบลก้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลก้อ 
อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน 

 
 
 
 
 
 
 
 



แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล 
เทศบาลต าบลก้อ  อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน 

 
 

ประมวลจริยธรรม 
ของข้าราชการเทศบาล 

แนวทางปฏิบัติ 

1. กำรยึดมั่นในระบบ
ประชำธิปไตยอันมี 
พระมหำกษัตริย์เป็นประมุข 

1.1 ไม่แสดงกำรต่อต้ำนกำรปกครองระบบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์เป็น
ประมุข หรือสนับสนุนให้น ำกำรปกครองระบบอ่ืนที่ไม่มีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มำใช้ในประเทศไทย 
1.2 จงรักภัคดีต่อพระมหำกษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหำกษัตริย์ พระรำชินี และ
พระรัชทำยำทไม่ว่ำทำงกำย หรือทำงวำจำ 

2. กำรยึดมั่นในคุณธรรม 
จริยธรรม 

2.1 ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมอย่ำงตรงไปตรงมำและไม่กระท ำกำรเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี้ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่ำกำรกระท ำดังกล่ำวของพนักงำน
เทศบำลอำจขัดประมวลจริยธรรม พนักงำนเทศบำลต้องหยุดกำรกระท ำดังกล่ำว 
2.2 ไม่ละเมิดหลักส ำคัญทำงศีลธรรม  ศำสนำ และประเพณีในกรณีมีข้อขัดแย้ง
ระหว่ำงประมวลจริยธรรมนี้กับหลังส ำคัญทำงศีลธรรม ศำสนำหรือประเพณี 
2.3 หัวหน้ำสว่นรำชกำรและผู้บังคับบัญชำในส่วนรำชกำรทุกระดับชั้น ต้องปกครองผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชำด้วยควำมเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ควำมสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว 
2.4 หัวหน้ำสว่นรำชกำรและผู้บังคับบัญชำในส่วนรำชกำรทุกระดับชั้นต้องสนับสนุน
ส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชำที่มีควำมซื่อสัตย์ มีผลงำนดีเด่น 
2.5 ไม่กระท ำกำรใดอันอำจน ำควำมเสื่อมเสียและไม่ไว้วำงใจให้เกิดแก่ส่วนรำชกำร
หรือรำชกำรโดยรวม  

3. กำรมีจิตส ำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์
และรับผิดชอบ 

3.1 ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมซื่อสัตย์ สุจรติ เที่ยงธรรม ไมมุ่่งหวังและแสวงหำผลประโยชน์อันมิควร
ได้จำกกำรปฏิบตัิงำน 
3.2 ใช้ดุลยพินิจในกำรตดัสินใจดว้ยควำมยุติธรรม ตรงตำมเจตนำรมณ์ของกฎหมำย 
3.3 รับผดิชอบต่อผลกำรกระท ำของตนเอง อธิบำยสิ่งท่ีตนได้ปฏิบัตอิย่ำงมีเหตผุลและถูกต้อง ชอบ
ธรรม พร้อมยินดีแกไ้ขข้อผิดพลำดที่เกิดขึ้น 
3.4 ควบคมุ ก ำกับ ดูแล ผู้ปฏิบตังิำนในควำมรับผดิชอบของตนไม่ให้กระท ำกำรหรือมีพฤติกรรม
ในทำงมิชอบ 
3.5 ไม่น ำผลงำนของผู้อื่นมำเป็นของตนเอง 
3.6 อุทิศตนให้กับกำรปฏิบตัิงำนในหน้ำท่ีด้วยควำมรอบคอบระมัดระวัง และเตม็ก ำลัง
ควำมสำมำรถท่ีมีอยู่  ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงำนอ่ืนของรัฐด้วย จะต้องไม่ท ำให้งำนในหน้ำท่ีเสยีหำย 
3.7 ละเว้นจำกำรกระท ำท้ังปวงที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อต ำแหนง่หน้ำท่ีของตนเองหรือพนักงำน
ส่วนต ำบลคนอ่ืน 
3.8 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในกำรปฏิบัตหิน้ำท่ีด้วยควำมรู้ควำมสำมำรถเยีย่งท่ีปฏิบัติในวิชำชีพ 
3.9 เมื่อเกิดควำมผดิพลำดขึ้นจำกกำรปฏิบัตหิน้ำท่ีต้องรีบแก้ไขใหถู้กต้องและแจ้งให้หัวหน้ำส่วน
รำชกำรทรำบ 
3.10 ไม่ขัดขวำงกำรตรวจสอบของหน่วยงำนท่ีมีหน้ำที่ตรวจสอบกฎหมำยหรือประชำชนต้องให้
ควำมร่วมมือกับหน่วยงำนท่ีมีหน้ำที่ตรวจสอบตำมกฎหมำย 
3.11 ไม่สั่งรำชกำรด้วยวำจำในเรือ่งที่อำจก่อให้เกิดควำมเสยีหำยแก่รำชกำร ในกรณีทีส่ั่งรำชกำร
ด้วยวำจำในเรื่องดังกล่ำวให้ผู้ใต้บงัคับบัญชำบันทึกเรื่องเป็นลำยลักษณ์อักษรตำมค ำสั่งเพื่อใหผู้้สั่ง
พิจำรณำสั่งกำรต่อไป  
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ประมวลจริยธรรม 
ของข้าราชการเทศบาล 

แนวทางปฏิบัติ 

4. กำรยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชำติเหนือกว่ำ
ผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

4.1 ไม่น ำควำมสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่ำจะเป็นญำติพี่น้อง พรรคพวก 
เพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มำประกอบกำรใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคล
นั้น 
4.2 ไม่ใช้เวลำรำชกำร เงิน ทรัพย์สิน บุคลำกร บริกำร หรือสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกของ
ทำงรำชกำรไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญำตโดยชอบ
ด้วยกฎหมำย 
4.3 ไม่กระท ำกำร หรือด ำรงต ำแหน่ง หรือปฏิบัติกำรใดในฐำนะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิด
ควำมเคลือบแคลงหรือสงสัยว่ำจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในควำมรับผิดชอบของ
หน้ำที่ 
4.4 ในกำรปฏิบัติหน้ำที่ท่ีรับผิดชอบในหน่วยงำนโดยตรงหรือหน้ำที่อ่ืนต้องยึดถือ
ประโยชน์ของทำงรำชกำรเป็นหลัก 
4.5 ไม่เรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับ หรือยอมรับซึ่งของตอบแทน
ของตนหรือของญำติของตนไม่ว่ำก่อนหรือหลังด ำรงต ำแหน่ง หรือไม่เกี่ยวข้องกับกำร
ปฏิบัติหน้ำที่แล้วก็ตำม 
4.6 ไม่ใช้ต ำแหน่งหรือกระท ำกำรท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพรำะมีอคติ 
4.7 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงกำร กำรด ำเนินกำร หรือกำรท ำนิติกรรมหรือสัญญำซึ่ง
ตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำย 

5. กำรยืนหยัดท ำในสิ่งที่
ถูกต้องเป็นธรรมและถูก
กฎหมำย 

5.1 ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมอย่ำงตรงไปตรงมำ และไม่กระท ำกำรเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี้ 
5.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงำนเทศบำลต้องมีหน้ำที่
รำยงำนกำรฝ่ำฝืนดังกล่ำวพร้อมหลักฐำนพยำนต่อหัวหน้ำส่วนรำชกำร 
5.3 ต้องรำยงำนกำรด ำรงต ำแหน่งที่ได้รับค่ำตอบแทนและไม่ได้รับค่ำตอบแทนในนิติ
บุคคลซึ่งมิใช่ส่วนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ องค์กำรมหำชน รำชกำรส่วนท้องถิ่น ต่อหัวหน้ำ
ส่วนรำชกำรในกรณีที่กำรด ำรงต ำแหน่งนั้น ๆ อำจขัดแย้งกับกำรปฏิบัติหน้ำที่ 
5.4 ในกรณีที่พนักงำนเทศบำลเข้ำร่วมประชุมและพบว่ำมีกำรกระท ำซึ่งมีลักษณะตำม
ข้อ 5.2 หรือข้อนี้พนักงำนส่วนท้องถิ่นมีหน้ำที่ต้องคัดค้ำนกำรกระท ำดังกล่ำว 
5.5 ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมรู้ควำมสำมำรถ และทักษะในกำรด ำเนินงำนปฏิบัติหน้ำที่
โดยยึดมั่นในควำมถูกต้องเที่ยงธรรม ถูกต้องตำมหลักกฎหมำยระเบียบปฏิบัติ 
5.6 ปฏิบัติหน้ำที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของประชำชน รวมทั้ง
ละเว้นกำรแสวงหำต ำแหน่ง บ ำเหน็จควำมชอบและประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลอ่ืนโดยมิ
ชอบ 
5.7 ตัดสินใจและกระท ำกำรใด ๆ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชำติ 
ประชำชนมำกว่ำประโยชน์ส่วนตน 
5.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชำยึดมั่นควำมถูกต้อง เที่ยงธรรม 
ยึดถือผลประโยชน์ของชำติ 
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6. กำรให้บริกำรแก่
ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว 
มีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

6.1 ปฏิบัติให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น กำรใชอ้ ำนำจเกินกว่ำที่มีอยู่ตำม
กฎหมำย 
6.2 ปฏิบัติหน้ำที่ หรือด ำเนนิกำรอื่น โดยค ำนึงถึงศักดิ์ศรีควำมเป็นมนุษย์ และสทิธิเสรีภำพ
ของบุคคล ไม่กระท ำกำรให้กระทบสิทธิเสรีภำพของบุคคลอื่นกอ่ภำระหรือหน้ำที่ให้บุคคลโดย
ไม่มีอ ำนำจตำมกฎหมำย 
6.3 ให้บริกำรอ ำนวยควำมสะดวกแก่ประชำชนโดยมีอัธยำศัยทีด่ี ปรำศจำกอคติและไม่เลือก
ปฏิบัติต่อบุคคลผู้มำติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเร่ืองถ่ินก ำเนิด เชือ้ชำติ ภำษำ เพศ อำยุ ควำม
พิกำร สภำพกำยหรือสุขภำพ สถำนะของบุคคล ฐำนะทำงเศรษฐกิจหรือสังคม ควำมเชื่อทำง
ศำสนำ กำรศึกษำ อบรม หรือควำมคิดเห็นทำงกำรเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะ
ด ำเนินกำรตำมมำตรกำรที่รัฐก ำหนด เพื่อขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสำมำรถใชส้ิทธิ
และเสรีภำพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเป็นกำรเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเปน็
ที่ยอมรับกันทั่วไป 
6.4 ละเว้นกำรให้สัมภำษณ์ กำรอภิปรำย กำรแสดงปำฐกถำ กำรบรรยำย หรือกำร
วิพำกษ์วิจำรณ์อันกระทบต่อควำมเป็นกลำงทำงกำรเมือง เว้นแต่เป็นกำรแสดงควำมคิดเห็น
ทำงวชิำกำรตำมหลักวิชำ 
6.5 ไม่เอ้ือประโยชน์เปน็พิเศษให้แก่ญำติพี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้อง
ปฏิบัติหนำ้ที่ด้วยควำมเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้ำผู้ใด 
6.6 ไม่ลอกหรือน ำผลงำนของผูอ้ื่นมำใช้เป็นของตนเองโดยมิไดร้ะบุแหล่งที่มำ 
6.7 ให้บริกำรด้วยควำมกระตือรือร้น เอำใจใส่และให้เกียรติผู้รับบริกำร 
6.8 สอดส่องดูแล และให้บริกำรแก่ผู้รับบริกำรด้วยควำมสะดวก รวดเร็ว เสมอภำค ยุติธรรม 
และมีอัธยำศัยไมตรี 
6.9 ให้บริกำรด้วยภำษำถ้วยค ำสุภำพ ชัดเจน เข้ำใจง่ำย หลีกเลี่ยงกำรใช้ศัพท์เทคนิค หรือ
ถ้อยค ำภำษำกฎหมำยที่ผู้รบับรกิำรไม่เข้ำใจ 
6.10 ปฏิบัติงำนด้วยควำมถูกตอ้ง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือกระทบ
สิทธิของบุคคลอื่น 
6.11 เปิดช่องทำงกำรรับฟงัควำมคิดเห็นของประชำชน ผู้มีส่วนได้เสียในสถำนที่ให้บริกำร
และน ำข้อมูลดังกล่ำวมำใช้ในกำรแก้ไขปัญหำ ปรบัปรุงพฒันำหน่วยงำนและกำรให้บริกำร
ประชำชน 

7. กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่
ประชำชนอย่ำงครบถ้วน 
ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

7.1 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มำจำกกำรด ำเนินงำนไปเพื่อกำรอื่น อันไมใ่ช่กำรปฏิบัติหนำ้ที่โดยเฉพำะ
อย่ำงยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 
7.2 ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้ตรงิอย่ำงครบถ้วนในกรณีที่กระท ำกำรอันกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภำพบุคคลอื่น ไม่อนุญำตหรือไม่อนุมัติตำมค ำขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตำม
กฎหมำยเว้นแต่กำรอันคณะกรรมกำรวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงกำรปกครองได้ก ำหนดยกเว้นไว้ 
ทั้งนี้ จะต้องด ำเนนิกำรภำยใน 15 วันท ำกำร นับแต่กระท ำกำรดังกล่ำว หรือได้รับกำรร้อง
ขอ 
7.3 เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏบิัติงำน ให้ผู้รับบริกำรได้รับทรำบ รวมถึงให้ข้อมูล
ข่ำวสำรแก่ผู้มำร้องขอตำมกรอบของระเบียบ กฎหมำย 
7.4 ใช้ข้อมูลข่ำวสำรของทำงรำชกำรในทำงที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยควำมระมัดระวงั ไม่
เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรที่เปน็ควำมลับของทำงรำชกำร 
7.5 ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในควำมรบัผดิชอบของหน่วยงำน 
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8. กำรมุ่ง
ผลสัมฤทธิ์ของำน 
รักษำมำตรฐำน 
มีคุณภำพ 
โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 

8.1 ปฏิบัติงำนโดยมุง่ประสิทธภิำพและประสิทธผิลของงำนให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มก ำลังควำมสำมำรถ 
8.2 ใช้งบประมำณ ทรัพย์สนิ สทิธิและประโยชน์ทีท่ำงรำชกำรจัดให้ ด้วยควำมประหยัดคุ้มค่ำ ไม่ฟุ่มเฟือย 
8.3 ใช้ควำมรู้ควำมสำมำรถ ควำมระมัดระวังในกำรปฏิบัติหน้ำที่ ตำมคุณภำพและมำตรฐำนวชิำชพีโดย
เคร่งครัด 
8.4 อุทิศตนให้กับกำรปฏิบัติงำนในหน้ำที่ด้วยควำมรอบคอบระมัดระวัง และเต็มก ำลังควำมสำมำรถที่มี
อยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏบิัติงำนอืน่ของรัฐด้วย จะต้องไมท่ ำให้งำนในหน้ำที่เสียหำย 
8.5 ละเว้นจำกกำรกระท ำทั้งปวงที่ก่อให้เกิดควำมเสียหำยต่อต ำแหน่งหน้ำที่ของตน หรือของพนักงำน
เทศบำลอื่น ไม่ก้ำวก่ำยหรือแทรกแซงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของพนกังำนเทศบำลอื่นโดยมิชอบ 
8.6 ใช้ดุลพินิจและตัดสนิใจในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ด้วยควำมรู้ ควำมสำมำรถ เยี่ยงที่ปฏบิัติในวชิำชีพ
ตรงไปตรงมำปรำศจำกอคติส่วนตัว ตำมข้อมูลพยำนหลักฐำนและควำมเหมำะสมของแต่ละกรณี 
8.7 เมื่อเกิดควำมผิดพลำดขึน้จำกกำรปฏิบัติหนำ้ที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้ำส่วน
รำชกำรทรำบโดยพลัน 
8.8 ไม่ขัดขวำงกำรตรวจสอบของหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ตรวจสอบตำมกฎหมำยหรือประชำชนตอ้งให้ควำม
ร่วมมือกับหน่วยงำนที่มีหน้ำทีต่รวจสอบตำมกฎหมำยหรือประชำชนในกำรตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลที่เป็น
จริงและครบถ้วน เม่ือได้รับค ำร้องขอในกำรตรวจสอบ 
8.9 ไม่สั่งรำชกำรด้วยวำจำในเรื่องที่อำจก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่รำชกำร ในกรณีที่สั่งรำชกำรด้วยวำจำ
ในเร่ืองดังกล่ำว ให้ผู้ใต้บังคับบญัชำบันทึกเร่ืองลำยลักษณ์อักษรตำมค ำสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจำรณำสั่งกำรต่อไป 
8.10 ปฏิบัติงำนด้วยควำมเอำใจใส่ มำนะพยำยำม มุ่งมัน่และปฏิบัติหนำ้ที่เสร็จสมบูรณ์ภำยในเวลำที่
ก ำหนดงำนในควำมรบัผิดชอบให้บรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำยภำยในเวลำได้ผลลัพธ์ตำมเปำ้หมำย คุ้มค่ำ
ด้วยวิธีกำรที่ถูกต้องที่ก ำหนด โดยวิธีกำรกระบวนกำรถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชนส์ูงสุดต่อประเทศชำติ 
ประชำชน 
8.11 ปฏิบัติงำนอย่ำงมืออำชีพ โดยใช้ทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และหน่วยงำนโดยใช้ทรัพยำกรอย่ำง
ประหยัดและอย่ำงเต็มที่ด้วยควำมถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวังเพื่อรักษำผลประโยชนส์่วนรวมอย่ำงเต็ม
ควำมสำมำรถ 
8.12 พัฒนำตนเองให้เป็นผู้มีควำมรอบรู้ และมีควำมรู้ ควำมสำมำรถทักษะ ในกำรปฏิบัตงิำนในหน้ำที่ 
8.13 พัฒนำระบบกำรท ำงำนให้ได้ผลงำนทีด่ี มีคุณภำพประสทิธิภำพ ประสิทธผิลและเป็นแบบอย่ำงได้ 
8.14 จัดระบบกำรจัดเก็บเอกสำรข้อมูล รวมทั้งสถำนที่ให้เป็นระบบระเบียบเอ้ืออ ำนวยต่อกำรท ำงำนให้
ส ำเร็จตำมเปำ้หมำย  
8.15 ดูแลรักษำและใช้ทรัพย์สนิของทำงรำชกำรอย่ำงประหยดั คุ้มค่ำเหมำะสมด้วยควำมระมัดระวัง มิให้
เสียหำยหรือสิ้นเปลืองเสมือนเปน็ทรัพย์สนิของตนเอง  
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9. กำรยึดมั่นในหลักจรรยำ
วิชำชีพขององค์กร 

9.1 จงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ พระมหำกษัตริย์ 
9.2 เป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรรักษำไว้ และปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักร
ไทยทุกประกำร ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมำย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
ชอบด้วยกฎหมำยในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่ำกำรกระท ำไม่ชอบด้วย
รัฐธรรมนูญ กฎหมำย กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมำยพนักงำน
ส่วนต ำบลต้องแจ้งให้หัวหน้ำส่วนรำชกำรและคณะกรรมกำรจริยธรรมพิจำรณำ และจะ
ด ำเนินกำรต่อได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจำกหน่วยงำนที่มีอ ำนำจหน้ำที่แล้ว 
9.3 เป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรเป็นพลเมืองดี เคำรพและปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำง
เคร่งครัด  
9.4 ไม่ประพฤติตนอันอำจก่อให้เกิดควำมเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต ำแหน่งหน้ำที่ รัก
ศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมำะสมกับกำรเป็นพนักงำนส่วนต ำบลที่ดี อยู่
ในระเบียบวินัย กฎหมำย และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี 
9.5 ปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถ ด้วยควำมเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญำ
ควำมรู้ควำมสำมำรถ ให้บรรลุผลส ำเร็จและมีประสิทธิภำพตำมภำระหน้ำที่ที่ได้รับ
มอบหมำย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชำติและประชำชน 
9.6 มุ่งแก้ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนด้วยควำมเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่ง
เสริมสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงหน่วยงำนและประชำชน 
9.7 ปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมสุภำพ เรียบร้อย มีอัธยำศัย 
9.8 รักษำควำมลับที่ได้จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นควำมลับโดย
พนักงำนส่วนต ำบล/พนักงำนจะกระท ำได้ต่อเมื่อมีอ ำนำจหน้ำที่ท ำและได้รับอนุญำต
จำกผู้บังคับบัญชำหรือเป็นไปตำมกฎหมำยก ำหนดเท่ำนั้น 
9.9 รักษำและเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีระหว่ำงผู้ร่วมงำนพร้อมกับให้ควำมช่วยเหลือ
เกื้อกูลกันและกันในทำงท่ีชอบ 
- เคำรพต่อควำมเชื่อ และค่ำนิยมของบุคคลหรือเพ่ือนร่วมงำน 
- ยอมรับควำมคิดเห็นที่แตกต่ำง และบริหำรจัดกำรควำมขัดแย้งอย่ำงมีเหตุผล 
- ไม่ผูกขำดกำรปฏิบัติงำนหรือเกี่ยวงำน อันอำจท ำให้เกิดกำรแตกควำมสำมัคคีใน
หน่วยงำน 
- ประสำนงำนกับทุกฝ่ำยที่เกี่ยวข้องด้วยกำรรักษำสัมพันธภำพในกำรปฏิบัติงำน 
9.10 ไม่ใช้สถำนะหรือต ำแหน่งไปแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้ส ำหรับตัวเองหรือผู้อื่น
ไม่ว่ำจะเป็นประโยชน์ในทำงทรัพย์สินหรือไม่ก็ตำม ตลอดคนไม่รับของขวัญหรือ
ประโยชน์อื่นใดจำกผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่ำงๆอันอำจเกิดจำก
กำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน เว้นแต่เป็นกำรให้โดยธรรมจรรยำหรือกำรให้ตำมประเพณี 
9.11 ประพฤติตนให้สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนด้วยควำมสุภำพ มีน้ ำใจ มีมนุษย์
สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของเพ่ือนร่วมงำน และมำน ำ
ผลงำนของผู้อ่ืนมำแอบอ้ำงเป็นผลงำนของตน 
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ประมวลจริยธรรม 
ของพนักงานเทศบาล 

แนวทางปฏิบัติ 

10.กำรสร้ำงจิตส ำนึกให้
ประชำชนในท้องถิ่นประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกัน
พัฒนำชุมชนให้น่ำอยู่คู่คุณ 
ธรรมและดูแลสภำพ
สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้อง
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

10.1 ปลูกฝังจิตใจให้ประชำชนมีควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้ำงคุณธรรม 
จริยธรรม รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีควำมร่วมมือในกำรท ำประโยชน์เพื่อส่วนรวม
ช่วยลดปัญหำที่เกิดข้ึนในสังคม ช่วยกันพัฒนำคุณภำพชีวิต เพื่อเป็นหลักกำรในกำร
ด ำเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหำและสร้ำงสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม 
10.2 สร้ำงจิตสำธำรณะเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
- สร้ำงวินัยในตนเอง ตระหนักถึงกำรมีส่วนร่วมในระบบประชำธิปไตย รู้ถึงขอบเขตของ
สิทธิ เสรีภำพ หน้ำที่ควำมรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
- ให้ควำมส ำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่ำตนเองคือส่วนหนึ่งของสังคมต้องมี
ควำมรับผิดชอบในกำรรักษำสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อประเทศชำติและ
โลกใบนี้ 
- ตระหนักถึงปัญหำและผลกระทบที่เกิดข้ึนกับสังคม ให้ถือว่ำเป็นปัญหำ ของตนเอง 
เช่น กำรหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข 
- ยึดหลักธรรมในกำรด ำเนินชีวิต เพรำะหลักธรรมหรือค ำสั่งสอนในทุกศำสนำที่นับถือ
สอนให้คนท ำควำมดี 
10.3 กำรด ำรงชีวิตตำมหลักปรัชญำเศรษฐกิจพอเพียง ด ำเนินชีวิตบนสำยกลำง โดย
ยึดหลักควำมพอประมำณ ควำมมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภำยใต้เงื่อนไขควำมรู้และคุณธรรม 
- ยึดหลักควำมพอประมำณ โดยด ำรงชีวิตเหมำะสมกับฐำนะของตนเองและสังคม
พัฒนำตนเองให้มีควำมอุตสำหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีข้ึนเป็นล ำดับ 
- ยึดหลักควำมมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงำนอย่ำงมีระบบ มีเหตุผล ถูกต้อง 
โปร่งใส เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจด ำเนินกำรใดๆ ต้องค ำนึงถึงผลที่คำดว่ำจะเกิดข้ึนต่อ
ส่วนรวมและต่อตนเอง 
- ยึดหลักกำรมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยกำรด ำเนินชีวิตและปฏิบัติงำน โดยมีเป้ำหมำยมีกำร
วำงแผนและด ำเนินกำรไปสู่เป้ำหมำยด้วยควำมรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บน
พ้ืนฐำนควำมรู้และคุณธรรมเพ่ือให้บรรลุเป้ำหมำย 
- ประพฤติตนเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรน้อมน ำปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียงสู่กำร
ปฏิบัติ 
10.4 ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมำย กฎ ข้อบังคบัหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย
กฎหมำย 
 

 
 

     (ลงชื่อ)                            ผู้เห็นชอบ 

         (นำยอุดม  เชียงยศ) 
      นำยกเทศมนตรีต ำบลก้อ 

 
 



 
องค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม 
  คณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นเพ่ือควบคุม และก ำกับให้มีกำร
ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้ และเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง มีองค์ประกอบของ คณะกรรมกำร
จริยธรรมให้เป็นมำตรฐำนเดียวกันคณะท ำงำนจัดท ำร่ำงประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้
ก ำหนดองค์ประกอบคณะกรรมกำรจริยธรรม และอ ำนำจหน้ำที่ของคณะกรรมกำรขึ้นรำยละเอียดปรำกฏอยู่ในหมวด 
๓ ส่วนที่ ๑ ข้อ ๑๗ และ ๑๘ 
 
แผนผังคณะกรรมการจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประธำนกรรมกำร 

ปลัด/รองปลัด (๑ คน ) 

กรรมกำร 

 

ด ำรงต ำแหน่ง 
บริหำร( ๒ คน ) 

กรรมกำร 
 

ข้ำรำชกำรที่ไม่ได้ 
ด ำรงต ำแหน่งบริหำร 

( ๒ คน ) 

กรรมกำร 

 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภำยนอก ( ๒ คน ) 



 
แผนภาพข้ันตอนการจัดท าประมวลจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แต่งตั้งคณะท ำงำน 

 
คณะท ำงำน จัดท ำประมวล

จริยธรรม 

เสนอผู้บริหำรพิจำรณำ 

เห็นชอบ เห็นเป็น 

ลงนำมประกำศ/แจ้ง
ทุกคนทรำบติด

ประกำศ 

คณะท ำงำน น ำมำ
แก้ไขปรับปรุง 

คณะท ำงำนมีหน้ำที่ 

๑. จัดท ำประมวลจริยธรรม  
(และมำตรกำรที่จะน ำไปสู้กำรปฏิบัติ ) 

๒. รับฟังควำมคิดเห็น/ระดมสมองจำก
ข้ำรำชกำร และลูกจ้ำงประชำชน 
ตลอดจนผู้บริหำร 

๓. เสนอประมวลต่อผู้บริหำร 
๔. ผลักดันประมวลสู่ควำมส ำเร็จ 

คณะกรรมกำรกำรข้ำรำชกำร ส่วนท้องถิ่น 
ช่วยเหลือ ให้ค ำปรึกษำ แนะน ำ 



 
 
 
 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลก้อ 
ที่ 006/2566 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมพนักงานเทศบาลต าบลก้อ 
.................................................................. 

  ตำมท่ีเทศบำลต ำบลก้อ ได้ประกำศใช้บังคับประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำง 
ของเทศบำลต ำบลก้อ ลงวันที่ 16  มกรำคม  2566  ตำมนัยมำตรำ 279 ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช 2550 ไปแล้ว นั้น 
 

  เนื่องจำก ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรเทศบำลต ำบลก้อ ข้อ 16 และ 17 ก ำหนดให้
นำยกเทศมนตรีต ำบลก้อ แต่งตั้งคณะกรรมกำรจริยธรรมขึ้น เพ่ือควบคุม ก ำกับให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม 
ดังนั้น เพ่ือให้เป็นไปตำมข้อก ำหนดดังกล่ำว จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรจริยธรรม ประกอบด้วย 

1. ปลัดเทศบำล       ประธำนกรรมกำร 
2. ผู้อ ำนวยกำรกองสวัสดิกำรสังคม    กรรมกำร 
3. ผู้อ ำนวยกำรกองยุทธศำสตร์และงบประมำณ   กรรมกำร 
4. นักวิชำกำรเงินและบัญชี     กรรมกำร 
5. ครโูรงเรียนบ้ำนก้อจัดสรร      กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
6. ผู้อ ำนวยกำรโรงเรียนบ้ำนก้อจัดสรร      กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ 
7. หัวหน้ำส ำนักปลัด      เลขำนุกำร 
8. นักทรัพยำกรบุคคล      ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

ให้คณะกรรมกำรจริยธรรม มีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
(1) ควบคุม ก ำกับ ส่งเสริมและให้ค ำแนะน ำในกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น 
(2) สอดส่องดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองท้องถิ่น ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือมี

ข้อร้องเรียนว่ำมีกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมหรือจรรยำหรือในกรณีที่มีกำรอุทธรณ์ กำรลงโทษผู้ฝ่ำฝืนตำม
ประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค ำวินิจฉัยโดยเร็ว 

(3) ให้คณะกรรมกำรจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมกำรจริยธรรมมอบหมำยมีอ ำนำจหน้ำที่ ขอให้กระทรวง 
กรม หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือห้ำงหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจง ข้อเท็จจริง ส่ง
เอกสำรและหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมำชี้แจงหรือให้ถ้อยค ำเก่ียวกับเรื่องที่
สอบสวน ข้อเท็จจริง ส่งเอกสำรและหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมำชี้แจงหรือให้
ถ้อยค ำเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(4) เรียกผู้ถูกกล่ำวหำ หรือข้ำรำชกำรของหน่วยงำนนี้มำชี้แจง หรือให้ถ้อยค ำหรือให้ส่งเอกสำรและหลักฐำน
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(5) พิจำรณำวินิจฉัยชี้ขำดปัญหำอันเกิดจำกกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค ำวินิจฉัยให้คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลระดับจังหวัดโดยพลันถ้ำ 
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(6) คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่ำงอ่ืนภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้ค ำ วินิจฉัยของคณะกรรมกำรจริยธรรมเป็นที่สุด 

(7) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจกำรแผ่นดินพิจำรณำวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่ำเรื่องนั้นเป็นเรื่องส ำคัญหรือมีผลกระทบใน
วงกว้ำงหลำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(8) คุ้มครองข้ำรำชกำรซึ่งปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงตรงไปตรงมำมิให้ผู้บังคับบัญชำใช้อ ำนำจ โดย
ไม่เป็นธรรมต่อข้ำรำชกำรผู้นั้น 

(9) ด ำเนินกำรอ่ืนตำมประมวลจริยธรรมนี้ หรือตำมท่ีผู้ตรวจกำรแผ่นดินมอบหมำยกำรประชุม
คณะกรรมกำรจริยธรรมให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองมำใช้บังคับ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง ณ วันที่ 18 เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2566 
 

 
 
         (นำยอุดม  เชียงยศ) 
      นำยกเทศมนตรีต ำบลก้อ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


