
 
 

 

ประกาศประมวลคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล 

************************* 
   พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลแม่ไร่ต้องมีจรรยาบรรณ คุณธรรม จริยธรรม
และระเบียบวินัย เพ่ือยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ ดังนี้ 

  ข้อ 1) ให้ยึดถือหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตนตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ  
พนักงาน  และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  คือ 
  1.1 พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรมปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ 
  1.2 พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ 
  1.3 พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว  มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 
  1.4 พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
  1.5 พึงพัฒนาทักษะ ความรู้  ความสามารถ  และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

  ข้อ 2) ให้ยึดมั่นในหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี ตามระเบียบ สำนักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยการสร้างระบบบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี  พ.ศ. 2542  คือ 
  2.1 หลักนิติธรรม ให้ใช้กฎระเบียบที่เป็นธรรม  เป็นที่ยอมรับได้ตามกระแสกระแสหรืออำนาจตัว
บุคคล  เสมอภาค 
  2.2 หลักคุณธรรม ให้ยึดมั่นในความถูกต้อง  ดีงาม  ประพฤติตนเป็นตัวอย่างแก่สังคมด้วยความ
ซื่อสัตย์  จริงใจ  ขยัน  อดทน 
  2.3 หลักความโปร่งใส เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นประโยชน์ตรงไปตรงมาตรวจสอบได้ 
  2.4 หลักความมีส่วนร่วม เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับรู้เสนอความเห็น 
  2.5 หลักความรับผิดชอบ  พึงตระหนักในสิทธิหน้าที่  มีความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม    
มุ่งแก้ปัญหา  กล้ายอมรับผลการกระทำของตน 
  2.6 หลักความคุ้มค่า บริหารจัดการและใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 
  ข้อ 3)  ให้รักษาวินัยตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดเชียงราย  เรื่อง หลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2559  ลงวันที่ 8 มกราคม 2559  
หมวด 2 วินัยและการรักษาวินัย  คือ 
  3.1 ต้องรักษาวินัยตามที่กำหนดเป็นข้อห้ามและข้อปฏิบัติ โดยเคร่งครัดอยู่เสมอ 

        3.2 ต้องสนับสนุนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

           3.3 ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและเที่ยงธรรมห้ามมิให้อาศัยหรือยอมให้ผู้อ่ืน
อาศัยอำนาจหน้าที่ราชการของตน ไม่ว่าจะโดยทางตรง หรือทางอ้อมหาประโยชน์ให้แก่ตนเองหรือผู้อ่ืน    
  



3.4 ต้องตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เกิดผลดี หรือความก้าวหน้าแก่ราชการ 

  3.5 ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะเอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ 
และต้องไม่ประมาทเลินเล่อในหน้าที่ราชการ    

  3.6 ต้องปฏิบัติหน้าที่ราชการให้เป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบของทางราชการ มติคณะรัฐมนตรี 
และนโยบายของรัฐบาลโดยไม่ให้เสียหายแก่ราชการ  

  3.7 ต้องถือว่าเป็นหน้าที่พิเศษ ที่จะสนใจและรับทราบเหตุการณ์เคลื่อนไหว อันอาจเป็นภยันตราย
ต่อประเทศชาติ  และต้องป้องกันภยันตรายซึ่งจะบังเกิดแก่ประเทศชาติ จนเต็มความสามารถ 

  3.8 ต้องรักษาความลับของทางราชการ  การเปิดเผยความลับของทางราชการ อันเป็นเหตุให้
เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง  เป็นความผิดวินัยอย่างร้ายแรง 
  3.9 ต้องปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ซึ่งสั่ งในหน้าที่ราชการโดยชอบด้วยกฎหมายและ
ระเบียบของทางราชการ  โดยไม่ขัดขืนหรือหลีกเลี่ยง  แต่ถ้าเห็นว่าการปฏิบัติตามคำสั่งนั้นจะทำให้เสียหายแก่
ราชการ  หรือจะเป็นการไม่รักษาประโยชน์ของทางราชการ  จะเสนอความเห็นเป็นหนังสือทันทีเ พ่ือให้ผู้บังคับบัญชา
ทบทวนคำสั่งนั้นก็ได้ และเมื่อได้เสนอความเห็นแล้ว ถ้าผู้บังคับบัญชายืนยันให้ปฏิบัติตามคำสั่งเดิม  ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาต้องปฏิบัติตาม  การขัดคำสั่งหรือหลีกเลี่ยงไม่ปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา  ซึ่งสั่งในหน้าที่ราชการโดย
ชอบด้วยกฎหมายและระเบียบของทางราชการอันเป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง เป็นความผิดวินัยอย่าง
ร้ายแรง 

  3.10 ต้องปฏิบัติราชการ โดยมิให้เป็นการกระทำการข้ามผู้บังคับบัญชาเหนือตน  เว้นแต่
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปเป็นผู้สั่งให้กระทำหรือได้รับอนุญาตเป็นพิเศษชั่วครั้งคราว 

  3.11 ต้องไม่รายงานเท็จต่อผู้บังคับบัญชา การรายงานโดยปกปิดข้อความ ซึ่งควรต้องแจ้งถือว่าเป็น
การรายงานเท็จด้วย    

  3.12 ต้องถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการ  

  3.13 ต้องอุทิศเวลาของตนให้แก่ราชการ จะละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้าที่ราชการมิได้ การละทิ้งหรือ
ทอดทิ้งหน้าที่ราชการโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร  เป็นเหตุให้เสียหายแก่ราชการอย่างร้ายแรง หรือละทิ้งหน้าที่ราชการ
ติดต่อในคราวเดียวกันเป็นเวลาเกินกว่าสิบห้าวันโดยไม่มีเหตุผลอันสมควร หรือโดยมีพฤติการณ์อันแสดงถึงความจงใจ
ไม่ปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการ เป็นความผิดวินัย อย่างร้ายแรง 

          3.14 ต้องสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคีและไม่กระทำการอย่างใดที่เป็น การกลั่นแกล้งกัน  
และต้องช่วยเหลือกันในการปฏิบัติราชการระหว่างพนักงานเทศบาลด้วยกันและผู้ร่วมปฏิบัติราชการ 

   3.15 ต้องต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์ แก่ประชาชนผู้ติดต่อ
ราชการเก่ียวกับหน้าที่ของตนโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพ เรียบร้อย 

3.16 ต้องไม่กระทำการหรือยอมให้ผู้อ่ืนกระทำการหาผลประโยชน์ อันอาจทำให้เสียความเที่ยง
ธรรมหรือเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์ของตำแหน่งหน้าที่ราชการของตน 

  3.17 ต้องไม่เป็นกรรมการผู้จัดการ หรือผู้จัดการ หรือดำรงตำแหน่งอ่ืนใดที่มีลักษณะงานคล้ายคลึง
กันนั้น ในห้างหุ้นส่วนหรือบริษัท 

  3.18 ต้องวางตนเป็นกลางทางการเมืองในการปฏิบัติหน้าที่ราชการและ ในการปฏิบัติการอ่ืนที่
เกี่ยวข้องกับประชาชนกับจะต้องปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการว่าด้วยมารยาททางการเมืองของข้าราชการโดย
อนุโลม 
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3.19  ต้องรักษาชื่อเสียงของตน และรักษาเกียรติศักดิ์ของตำแหน่ง หน้าที่ราชการของตนมิให้เสื่อม
เสีย  โดยไม่กระทำการใด ๆ  อันได้ชื่อว่าเป็นผู้ประพฤติชั่ว 

  3.20  ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่เสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา มีวินัย ป้องกันมิให้ผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชากระทำผิดวินัย  และดำเนินการทางวินัยแก่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ซึ่งมีกรณีอันมีมูลที่ควรกล่าวหาว่า
กระทำผิดวินัย การเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชามีวินัยให้กระทำโดยการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี 
การฝึกอบรม การสร้างขวัญและกำลังใจ การจูงใจ หรือการอ่ืนใดในอันที่จะเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติ จิตสำนึก 
และพฤติกรรมของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปในทางท่ีมีวินัย 

  ข้อ 4)  ให้ประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ดังนี้ 

  ส่วนที่ 1 มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ข้าราชการของเทศบาลตำบลแม่ไร่ทุกคน มีหน้าที่
ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง  อำนวยความสะดวกแล ะ
ให้บริการแก่ประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการ คือ 

1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
2. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
3. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
4. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
5. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
6. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
7. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน 

ข้อเท็จจริง 
8. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
10.การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกัน 

พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

 

ส่วนที่ 2 จรรยาวิชาชีพขององค์กร ข้าราชการของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ต้องมีจรรยาวิชาชีพที่องค์กร
กำหนด คือ 

1. ข้าราชการของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
2.  ข้าราชการของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
3.  ข้าราชการของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติ

ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
4.  ข้าราชการของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิด ความเสื่อมเสียต่อ

เกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าที่ 
 5. ข้าราชการของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความ

เสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
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 6. ข้าราชการของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็น

ธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
 7.  ข้าราชการของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
 8.  ข้าราชการของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผย

ข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ / พนักงานจะกระทำได้ต่อเมื่อมีอำนาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา 
หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น 

 9.  ข้าราชการของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ต้องรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน 
พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

 10. ข้าราชการของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควร
ได้สำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่าง ๆ  อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

 11. ข้าราชการของเทศบาลตำบลแม่ไร่ ต้องประพฤติตนให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความ
สุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่นำผลงาน
ของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน  

 
ประกาศ  ณ    วันที่   ๑   เดือน ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕65 

 
 
(ลงชื่อ) 
          (นายไพศาล  พรมมาลี) 
           นายกเทศมนตรีตำบลแม่ไร่ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ภาคผนวก 


