
ประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง
เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง

ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒

โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศ ก.ถ. เร่ือง 
กำหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราขการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลง 
วันท่ี ๑๑ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๖ เพื่อใท้ข้าราฃการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๕ ประกอบมาตรา ๒๓ วรรคท้าย แห่งพระราซบัญญัติ 
ระเบียบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการพนักกลางพนักงานเทศบาลในการ 
ประขุมครั้งที่ ๖/ ๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นขอบให้กำหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ 
จริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เพื่อยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ 
และเป็นเครื่องกำกับความประพฤติพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล

พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ดำเนินการให้ 
เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยขน์ส่วนรวมและประเทศฃาติ อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ 
ประขาขนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังน้ี

๑. การยึดมั่นในระบอบประขาซิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๒. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๓. การมีจิตสำบีกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดขอบ
๔. การยึดถือประโยขน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยขน้ส่วนตน และไม่มีผลประโยขน์ 

ทับซ้อน
๕. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๖. การให้บริการแก่ประขาขนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
๗. การให้ข้อมุลข่าวสารแก่ประขาขนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๘. การมุ่งผลลัมฤทธี้ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบไต้ 
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาฃีพขององค์กร
๑ ๐ .การสร้างจิตสำนึกให้ประขาซนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาขุมชน 

ให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับบีจจุบัน
ทั้งนี้ าเป็นการกระทำผิดทางวินัย

( นายประสงค์ โพธ้ีมีศิริ ) 
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง
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ข้อบังคับเทศบาลตำบลโนนสูง 
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕๖๒

เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และ 
พนักงานจ้างของเทศบาลตำบลโนนสูง ให้มีความรับผิดขอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ธำรงไว้ซ่ึง 
คักดิ้ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการส่วนท้องถิ่น อันจะทำให้ได้รับการยอมรับ เชื่อถือและศรัทธาจากประซาซน 
ท่ัวโป

ฉะนั้น อาศ ัยอำนาจตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๓ วรรคท้ายแห่งพระราซบัญญัติ 
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ ประกอบประกาศเทศบาลตำบลโนนสูง เรื่อง มาตรฐาน 
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราซการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 
๒๕๖๒ จึงใต้กำหนดข้อบังคับเทศบาลตำบลโนนสูง ว่าด้วยจรรยาข้าราขการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒ 
เพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้

ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับเทศบาลตำบลโนนสูง ว่าด้วยจรรยาข้าราซการส่วน 
ท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๒”

ข้อ ๒ ข้อบังคับนี๋ให้ใข้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ข้อบังคับนี้ คำว่า “จรรยาข้าราซการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ความประพฤติหรือ 

กิริยาที่ควรปฏิบัติที่ส่วนราขการกำหนดขึ้นเพื่อเป็นข้อที่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
ของเทศบาลตำบลโนนสูง พึงปฏิบัติในการรักษาไว้ซึ่งเกียรติและคักดศรีความเป็นข้าราขการส่วนท้องถิ่น

ข้อ ๔ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น หมายถึง พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 
ของเทศบาลตำบลโนนสูง

ข้อ ๕ ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง
ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้อง เที่ยงธรรม รักษาผลประโยซน์ของประเทศ 

ฃาติ หน่วยงาน และส่วนรวม มากกว่าผลประโยขน่ส่วนตน
ข้อ ๖ ซื่อสัตย์ สุจริต รับผิดขอบ

ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ พากเพียร และตระหนักในหน้าที่
ความรับผิดซอบ

ข้อ ๗ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ

ข้อ ๘ ไม่เลือกปฏิบัติ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรม และปราศจากอคติ



- ๒ -

ข้อ ๙ มุ่งผลลัมฤทธิ๋
ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนด ได้ผลลัพธ์ตามเป๋าหมาย คุ้มค่าด้วย 

วิธีการที่ถูกด้อง ขอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศขาติ ประขาขน และหน่วยงาน โดยใข้ทรัพยากร 
อย่างประหยัด และเหมาะสม

ข้อ ๑๐ มีจิตบริการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ด้วยความมีอัธยาศัยไมตรี

ข้อ ๑๑ ดำรงฃีวิตตามหลักปรัขญาฃองเศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดยยึดหลักความพอ ประมาณ ความมีเหตุผล และการ 

มีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใด้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม
ข้อ ๑๒ รักศักดิ้ศรีของตนเองและเกียรติภูมิขององค์กร

ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราขการที่ดี เสริมสร้างภาพลักษณ์ของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลให้เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธา และไว้วางใจของประขาขน

ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาตำบลโนนสูง ปฏิบัติตาม 
จรรยาข้าราฃการส่วนท้องถิ่นอย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราฃการอันมิใข่ความผิดทางวินัยให้ 
ผู้บังคับบัญขาตักเตือน และนำไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเตือน การต่อสัญญาจ้าง หรือส่ัง 
ให้ผู้น้ันได้รับการพัฒนาตนเอง

ประกาศ ณ วันท่ี เ̂ เ̂ตือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

( นายประสงค์ โพธ๋ิมีศิริ ) 
นายกเทศมนตรีตำบลโนนสูง



แนวทางปฏิบตตามข้อปังคับเทศบาลตำบลโนนสูง 
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

ข้อบังคับเทศบาลตำบลโนนสูง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๒

แนวทางปฏิบ้ติ

ข้อ ๑. ยึดมั่นและยืนหยัดในสิงที่ถูกด้อง
ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้อง เที่ยงธรรม 

รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ หน่วยงาน และ 
ส่วนรวม มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน

๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และ 
ทักษะในการดำเนินงานด้วยความถูกต้องตาม 
หลักกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และยึดมั่นในหลัก 
วิชาการด้านการบริหาร ต้านการเงินการคลัง 
ด้านการช่าง และจริยธรรม 
๑.๒ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม 
เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งละเว้น 
การแสวงหาตำแหน่ง บำเหน็จความขอบและ 
ประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 
๑.๓ ตัดสินใจและกระทำการใดๆ โดยยึด 
ประโยชน์ส่วนรวมของ ประเทศชาติ ประชาชน 
และหน่วยงานมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
๑.๔ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของ 
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการยึดมั่น ความถูกต้อง 
เที่ยงธรรม และปกบีองผลประโยชน์ชองชาติ

ข้อ ๒. ชื่อสัตย์ สุจริต รับผิดชอบ
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ พากเพียร 
และตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ

๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยง 
ธรรม ไม่มุ่งหวัง และแสวงหาผลประโยชน์อันมิ 
ควรได้จากกการปฏิบัติงาน 
๒.๒ ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความสุจริต 
ตรงตามเจตนารมณ์ ของกฎหมาย 
๒.๓ ไม่ให้คำแนะนำใดๆ เกี่ยวกับการดำเนินการ 
อันเป็นการหลบเลี่ยงกฎหมาย ค่าธรรมเนียม 
และค่าภาษีอากร
๒.๔ รับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเอง
อธิบายสิ่งทีต่นได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและ
ถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมทั้งยินดีแก้ไข
๒.๕  ควบคุม กำกับ ดูแล ผู้'ปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบของตนไมให้กระทำการหรือมี
พฤติกรรมในทางมิขอบ
๒.๖ ไม่นำผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นชองตน



-๒-

ข้อปังคับเทศบาลตำบลโนนสูง ว่าด้วยจรรยาข้าราขการ 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๔๖๒

แนวทางปฏิน้ต

ข้อ ๓. โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ

๓.๑ เป็ดเผยหลักเกณฑ์ ข้ันตอน วิธีปฏิบัติงาน 
ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้ข้อมูล 
ข่าวสารแก่ผู้ร้องขอตามกรอบซองระเบียบ 
กฎหมาย
๓.๒ ปฏิบัติหน้าที่ราฃการตามลำดับขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงานที่ได้มีการวางระเบียบแนวทางปฏิบัติ 
ไร้
๓.๓ ใข้ข้อมูลข่าวสารของทางราซการในทางที่ 
เป็นประโยซน์ ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวัง ไม่ 
เป็ดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทาง 
ราขการ
๓.๔ ปกปีดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเป็ดเผยที่ 
อยู่ในความรับผิดขอบของหน่วยงาน 
๓.๔ ดูแลหลักฐานการปฏิบัติงานให้พร้อมรับการ 
ตรวจสอบ
๓.๖ ขี้แจงและให้เหตุผลแก่ผู้รับบริการ กรณีไม่ 
สามารถปฏิบัติหรือกระทำการตามคำขอไต้

ข้อ ๔. ไม1เสือกปฏิบัติ
ปฏิน้ตหน้าที่ด้วยความเสมอภาค เป็นธรรมและ 
ปราศจากอคติ

๔.๑ ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการด้วยความเสมอภาค 
ไม่เลือกปฏิบัติ
๔.๒ ปฏิบัติหน้าที่สอบสวน เปรียบเทียบ ไกล่ 
เกลี่ย รวมทั้งกรณีพิพาทเรื่องต่างๆ บนพ้ืนฐาน 
ของความเป็นกลาง และให้ความเป็นธรรม แก่ 
ทุกฝ่าย ไม่ขีซ่้องให้ค ูก่รณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่ง 
ได้เปรียบ
๔.๓ ละเว้นการมพีฤติกรรมอันอาจทำให้คูก่รณี 
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าใจ ว่าเป็นการช่วยเหลือ 
คูก่รณีอีกฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอก

ข้อ ๔. มุ่งผลลัมฤทธิ๋
ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาท ีก่ำหนดได้ผลลัพธ์ 
ตามเป๋าหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องขอบธรรม เกิด 
ประโยฃน้สูงสุดต่อประเทศฃาติ ประซาซนและหน่วยงาน 
โดยใข้ทรัพยากรอย่างประหยัด และเหมาะสม

๔.๑ ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะ 
พยายาม มุ่งมั่นและติดตามงานในความ 
รับผิดขอบให้บรรลุผลสำเร็จตามเป๋าหมาย 
ภายในเวลาท ี่กำหนด โดยวิธกีาร กระบวนการที่ 
ถูกต้อง
๔.๒ ปฏิบัติงานอย่างมืออาขีพ โดยใข้ทักษะ 
ความรูค้วามสามารถอย่างเต็มท ีด้่วยความ 
ถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อรักษา 
ผลประโยขน์ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ
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๕.๓ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมี 
ความรู้ ความสามารถ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน 
ในหน้าที่
๕.๔ พัฒนาระบบการทำงานให้ไต้ผลงานท่ีดี มี 
คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็น 
แบบอย่างได้
๕.๕ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมท้ัง 
สถานที่ ให้เป็นระบบ ระเบียบเอื้ออำนวยต่อการ 
ทำงานให้สำเร็จตามเบีาหมาย 
๕.๖ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราซการ 
อย่างประหยัด คุ้มค่า เหมาะสม ด้วยความ 
ระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลือง เสมือน 
เป็นทรัพย์สินของตนเอง

ข้อ ๖. มีจิตบริการ
ปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว 
ด้วยความมีอัธยาศัยไมตรี

๖.๑ ให้บริการด้วยความกระตือรีอรัน เอาใจใส่ 
และให้เกียรตผู้ิรับบริการ 
๖.๒ สอดส่องดูแล และให้บริการแกผู่้รับบริการ 
ด้วยความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาค ยุติธรรม 
และมอัีธยาศัยไมตรี
๖.๓ ให้บริการด้วยภาษาถ้อยคำสุภาพ ขัดเจน 
เช้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิค หรือถ้อย 
คาภาษากฎหมายที่ผูร้ับบริการไม่เช้าใจ 
๖.๔ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ 
รวดเร็ว ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือกระทบต่อ 
สิทธิของบุคคลอ่ืน
๖.๕  เปีดข่องทางรับพีงความคิดเห็นของ 
ประขาขน ผู้มีส่วนไต้เสียในสถานท่ีให้บริการ 
และน0าช้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้บีญหา 
ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและการให้บริการ 
ประขาขน

ข้อ ๗. ดำรงชีวิตตามหลักปรัชญา■ ของเศรษฐกิจพอเพียง
ดำเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดยยึดหลักความ 
พอประมาณ ความมเีหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ด ี
ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม

๗.๑ ยึดหลักความพอประมาณ โดยดำรงชีวิต 
เหมาะสมกับฐานะของตนเองและลังคม พัฒนา 
ตนเองใหมี้ความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร 
ประหยัด และดีขึ้นเป็นลำดับ
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๗.๒ ยีดหลักความมีเหตุผล โดยปฏิบัติตนและ 
ปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มีเหตุผล ถูกต้อง 
โปร่งใส เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจดำเนินการใดๆ 
ต้องดำนิงถืงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งต่อส่วนรวม 
และต่อตนเอง
๗.๓ ยึดหลักการมีภูมีคุ้มกันที่ดี ด้วยการดำเนิน 
ชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมีเป๋าหมาย มีการ 
วางแผนและดำเนินการไปสู่เป๋าหมายด้วย ความ 
รอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพ้ืน 
ฐานความรู้และคุณธรรม เพื่อให้บรรลุเป๋าหมาย 
๗.๔ พัฒนาตนเองและเพื่อนร่วมงาน ให้เป็นผู้มี 
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานมีความ 
โอบอ้อมอารี เอื้อเพื่อเผื่อแผ่ต่อผู้มาติดต่อ 
ราขการและเพื่อนร่วมงาน 
๗.๔ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับ 
บัญซาในการน้อมนำปรัฃญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียงสู่การปฏิบัติ
๗.๖ ดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญขา ท้ังในด้าน 
การปฏิบัติงาน ขวัญกำลังใจ สวัสดิการ และรับ 
ฟ้งความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญขา ตลอดจน 
ปกครองผู้ใต้บังคับบัญขาด้วยหลักการและ 
เหตุผลที่ถูกต้อง ตามทำนองคลองธรรม

ข้อ ๘. รักคักดิ๋ศรีของตนเองและเกียรติภูมิ'ขององค์กร
ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราซการ 
ที่ดี เสริมสร้างภาพลักษณ์ของเทศบาล ให้เป็นที่เฃื่อถือ 
ศรัทธา และไว้วางใจของประขาซน

๘.๑ รักศักดิ๋ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้ 
เหมาะสมกับการเป็นข้าราฃการที่ดี อยู่ใน 
ระเบียบ วินัย กฎหมาย และเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรม ศีลธรรมอันดี เพื่อให้เป็นที่เขื่อถือ 
ศรัทธา และไว้วางใจของประขาขน 
๘.๒ ส่งเสริมภาพลักษณ์เพื่อเกียรติภูมิของ 
เทศบาล ด้วยความภูมิใจในความเป็น 
ข้าราขการท้องถิ่น สร้างความเชื่อมั่นให้สังคม 
ภายนอกยอมรับการปฏิบัติงานของ เทศบาล 
๘.๓ สร้างความสามัคคีในองค์กร โดยเคารพต่อ 
ความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพื่อน 
ร่วมงาน

- ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหาร 
จัดการความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล
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-ไม ่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงาน อัน 
อาจทำให้เกิดการแตกความสามัคคีในหน่วยงาน 

- ประสานงานกับทุกผ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยการ 
รักษาส้มพันธภาพในการปฏิบัติงาน


