
 
แนวทางการปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่รัฐตามประมวลจริยธรรมผู้บริหารท้องถิน่             

สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานส่วนท้องถิ่น 
1.ข้าราชการต้องรักษาจริยธรรมอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอโดยต้องประพฤติตนปฏิบัติตนอย่างมีคุณธรรม 

โดยมีการปฏิบัติที่ควรกระทำและไม่ควรกระทำ  ดังนี้ 
 

ควรกระทำ ไม่ควรกระทำ 
๑. จงรักภักดีต่อประเทศชาติ มีความภูมิใจในความ
เป็นไทย รักษาผลประโยชน์ของชาติ และรักษา
ความลับเกี่ยวกับความม่ันคงของชาติ 

๒. มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า 

3.นำหลักธรรมตามศาสนาที ่ตนเคารพนับถือมา
ประกอบการปฏิบัติหน้าที่ราชการ 

๔. ส ่งเสร ิม สนับสนุนให ้มีการปฏิบ ัต ิศาสนกิจ        
สืบทอดและทำนุบำรุงศาสนาให้มีความเจริญยั่งยืน 

๕. แสดงออกถึงความเคารพ เทิดทูน และรักษาไว้   
ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 

๖. สนับสนุนและมีส่วนร่วมกับกิจกรรมเฉลิมพระเกยีรติ       
ในโอกาสต่าง ๆ 

๗. แสดงออกถึงความเชื ่อมั ่นและสนับสนุนการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ 

ทรงเป็นประมุข 

8.ปฏิบัติหน้าที ่ราชการด้วยความซื ่อส ัตย์ส ุจริต
โปร่งใสตรวจสอบได้ 

๙. รับประโยชน์จากการปฏิบัติราชการเฉพาะที่ทาง
ราชการจัดให้ตามกฎหมายและระเบียบ 

๑0. มีจิตสำนึกท่ีดีและตระหนักในหน้าที่ของผู้จัดทำ
บริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนและ
ประเทศชาติ 

๑๑. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยคำนึงถึง
ผลกระทบทางสังคม สิ ่งแวดล้อม สิทธิมนุษยชน
ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของบุคคล 

๑๒. ร ับผิดชอบในผลการปฏิบัติหน้าที ่ราชการ    
ของตนพร้อมที่จะรับการตรวจสอบและรับผิดในผล
ของการปฏิบัติงานเมื่อเกิดความบกพร่องผิดพลาด
ขึ้น 

๑. ไม่แสดงออกในลักษณะที่ส่อไปในทางดูแคลนหรือ
ด ้อยค ่าความเป ็นไทย อ ันอาจก ่อให ้ เก ิดความ        
เสื่อมเสียต่อภาพลักษณ์ของประเทศชาติ 

2.ไม ่ควรกระทำการอ ันอาจม ีล ักษณะเป ็นการ    
กระทบกระเทือนต่อความม่ันคงของชาติ 

3.ไม ่แสดงก ิร ิยาวาจาหร ืออาการในเช ิงลบหลู่              
ดูแคลนหรือด้อยค่าศาสนาใดศาสนาหนึ่ง 

๔. ไม่ขัดขวางการทำนุบำรุงศาสนาและการปฏิบัติ
ศาสนกิจทั้งปวง 

๕.  ไม ่ แสดงออกด ้ วยก ิ ร ิ ย าอาการหร ื อ ว าจา               
ในลักษณะที่ไม่ให้เกียรติหรือไม่จงรักภักดีต่อสถาบัน 
พระมหากษัตริย์ 

6.ไม่แสดงถึงพฤติกรรมซึ ่งมีน ัยเป็นการแสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ 

๗. ไม่กระทำการอันส่อไปในทางที่อาจตีความได้ว่า   
เป ็นการข ัดก ันระหว ่ างประโยชน ์ส ่ วนบ ุ คคล              
กับประโยชน์ส่วนรวม 

๘. ไม่หาทางปฏิเสธ บ่ายเบี ่ยง เกี ่ยงงอน ในการ   
ปฏ ิบ ัต ิหน ้ าท ี ่ และการอำนวยความสะดวกแก่   
ประชาชนที่มาขอรับบริการ 

9 . ไม ่ ปฏ ิ เ ส ธคว ามร ั บผ ิ ดชอบหร ื อป ั ด ค ว า ม     
รับผิดชอบของตนไปให้ผู ้อื ่นเมื่อเกิดความบกพร่อง  
หรือผิดพลาดในการปฏิบัติงานขึ้น 

๑๐. ไม่หาทางปฏิเสธการตรวจสอบของบุคคลหรือ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ 

๑๑. ไม่อาศัยช่องว่างทางกฎหมายเพื ่อเอื ้อต่อการ
กระทำผิดระเบียบแบบแผนของทางราชการ 

 



ควรกระทำ ไม่ควรกระทำ 
๑๓.ปฏ ิบ ัต ิหน ้ าท ี ่ ราชการด ้วยความถ ูกต ้อง         
ชอบธรรมตามกฎหมายและตามทำนองคลองธรรม 

๑๔. ปฏ ิบ ัต ิตามคำส ั ่ งผ ู ้บ ั งค ับบ ัญชาท ี ่ชอบ             
ด้วยกฎหมายและกล้าคัดค้านหรือโต้แย้งคำสั ่งที่       
ไม่ถูกต้องหรือไม่ชอบด้วยกฎหมาย 

๑๕. กล้าแจ้งเหตุหรือร้องเรียนในกรณีที่พบเห็นการ
กระทำผิดหรือการกระทำที ่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ทางราชการ 

๑๖. ยืนหยัดในการปฏิบัติงานในหน้าที่ตามหลักวิชา 
และจรรยาวิชาชีพด้วยความกล้าหาญ 

๑๗. เปิดเผยการทุจริตที ่พบเห็นหรือรายงานการ
ทุจริตประพฤติมิชอบต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้มีหน้าที่ 
รับผิดชอบโดยไม่ปล่อยปละละเลย 

๑๘. ให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ถูกละเมิดหรือ
ได้รับการปฏิบัติที่ไม่เป็นธรรมโดยไม่ชักช้า 

๑๙.ปฏิบ ัต ิหน ้าที ่ราชการโดยยึดถ ือประโยชน์
ส่วนรวมเหนือกว่าประโยชน์ส่วนบุคคล 

๒๐. มีความมุ่งมั่น เสียสละ มีจิตสาธารณะในการ
ปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 

๒๑. สามารถแยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน 

๒๒. มีจ ิตอาสา โดยอุทิศตนกระทำการอันเป็น
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

๒๓. ปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ มีประสิทธิภาพ
เพ่ือให้งานสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย
อย่างแท้จริง 

๒๔. ใช้ทรัพยากรและงบประมาณของทางราชการ
อย่างประหยัดและคุ้มค่า รวมทั้งปฏิบัติงานให้ทัน  
ต่อเวลาและสถานการณ์ 

๒ ๕. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ด้วยความรวดเร ็ว เต ็มใจ ปราศจากอคติ และ         
ไม่เลือกปฏิบัติ 

๑๒. ไม่ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง คำขู่หรืออิทธิพล 

ใด ๆ ในการชักจูงให้กระทำความผิดหรือกระทำ          
ในสิ่งที่ไม่ถูกต้องชอบธรรม 

๑3. ไม่ปฏิบัติหน้าที่โดยหวังเพียงผลงานหรือเพียง
เพื่อให้งานเสร็จ โดยไม่คำนึงถึงผลกระทบหรือความ
เสียหายที่อาจเกิดขึ้น 

๑๔. ไม่ปฏิเสธ ละเลย หรือเพิกเฉยในการแก้ไขปัญหา
ความเดือดร้อนหรือบรรเทาทุกข์ให้แก่ประชาชน 

๑๕. ไม่ปิดบังหรือปฏิเสธการให้ข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง
แก่ประชาชนและผู้ปฏิบัติงานที่เก่ียวข้อง 

๑๖. ไม่เลือกปฏิบัติโดยอาศัยเหตุของความแตกต่างใน
เรื ่องเชื ้อชาติศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกายหรือ
สถานะทางเศรษฐก ิจส ังคม และความเช ื ่อทาง  
การเมือง 

๑๗. ไม่อาศัยตำแหน่งหน้าที่ในการอำนวยประโยชน์
หรือเลือกปฏิบัติต่อนักการเมืองหรือพรรคการเมือง 

1๘. ไม่ฟุ่มเฟือย หรือไม่ดำรงตนเกินฐานานุรูปแห่งตน 

๑๙. ไม่ประพฤติหรือกระทำการใด ๆ อันอาจเป็น   
เหตุให้เสื ่อมเสียเกียรติภูมิ ศักดิ์ศรี และภาพลักษณ์  
ของตนเองและราชการ 

๒๐. ไม ่แสดงก ิร ิยาอาการหร ือพฤต ิกรรมอ ันมี       
ลักษณะเป็นการคุกคามทางเพศ 

 

 

 

 



ควรกระทำ ไม่ควรกระทำ 

๒๖. มุ่งพัฒนาและรักษามาตรฐานการทำงานที่ดี    
โดยพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เลือกใช้เทคโนโลยี    
ที ่ท ันสมัยอย่างเหมาะสม  และเช ื ่อม ั ่นในระบบ        

การทำงานเป็นทีม 

๒๗. รับฟังความคิดเห็น พร้อมที่จะตอบชี้แจง และ
อธิบายเหตุผลให้แก่ประชาชน  ผู ้ร่วมงานและผู ้มี  
ส่วนเกี่ยวข้อง 

๒๘. ปฏิบัติหน้าที ่ด้วยความเสมอภาค  เป็นธรรม   

และเท่ียงธรรม 

๒๙. ปฏิบัติหน้าที่โดยละเว้นจากการใช้อคติ  ได้แก่
ค ว ามร ั ก  ความ โกรธ  ความกล ั ว  ความหลง                   

มาประกอบการตัดสินใจในเรื่องต่าง ๆ 

๓๐. วางตัวเป็นกลางทางการเมือง 

๓๑. ดำรงตนเป็นข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรฐัที่ดี
โดยน ้อมนำหล ักปร ัชญาเศรษฐก ิจพอเพ ี ย ง             

พระบรมราโชวาท  หลักคำสอนทางศาสนา  และ
จรรยาวิชาชีพมาใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติ 

หน้าที่ 

๓๒. ปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีด้วยการปฏิบัติหน้าที่
ของปวงชนชาวไทย เคารพต่อกฎหมาย มีวินัย และ
รักษาไว้ซึ่งวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และประเพณี
อันดีงาม 

๓๓. ดำเนินชีวิตอย่างเรียบง่าย ประหยัด 

๓๔. เข้าร ่วมกิจกรรมที ่เป ็นประโยชน์ต ่อส ังคม       

และประเทศชาติตามความเหมาะสมไม่ควรกระทำ 

 

 

2. กรณีการมีส่วนราชการมีการจัดทำข้อกำหนดจริยธรรมเพื่อใช้บังคับกับข้าราชการใน
สังกัดเพี่มเติมจากประมวลจริยธรรม  ให้ข้าราชการรักษาจริยธรรมตามข้อกำหนดจริยธรรมที่ส่วนราชการนั้น
กำหนดเพ่ีมเติมด้วย 

3. ให้เป็นหน้าที่ของหัวส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาในการสอดส่องดูแลให้ข้าราชการใน
สังกัดปฏิบัติติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ และข้อกำหนดจริยธรรม
ของส่วนราชการ รวมถึงส่งเสริมและพัฒนาให้ข้าราชการมีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นอย่างดี 


