
 

 
 

ข้อบังคัับเทศบาลต าบลทา้ยดง 
ัว่าด้วยจรรยาขั้าราชการส่วนทอ้งถั ่นัพ.ศ.ั๒๕62 

–––––––––––––––––––––––––– 
 

เพื ่อเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤตื ปฏ บื ตื ตนของพนื กงานเทศบาลืพน กงานครูเทศบาล
ลูกจ้างประจ าและพนื กงานจื้างของเทศบาลตำบลท้ายดงืืใหื้มื ความรื บผื ดชอบในการปฏื บื ตื หนื้าท ่ดื้วยความ
เปื นธรรมืธำรงไว้ซ่ึง ศืื กด ์ศรื และเก ยรต ภืูม ของข้าราชการส่วนทื้องถ ่นือื นจะทำให้ได้ร บการยอมร บืเชื ่อถ อืืืืืื
และศรื ทธาจากประชาชนท ว่ไป 

 

ข้อบ งค บน ้เร ยกว่าื“ข้อบ งค บเทศบาลต าบลท้ายดงืวื่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถ ่นื
พ.ศ.ื๒๕62” 

ข้อบ งค บน ้ให้ใช้บ งค บต ง้แต่ว นประกาศเป็นตน้ไป 

ในขื้อบื งคื บน ้ืคำว่าื“จรรยาขื้าราชการสื่วนทื้องถ ่น” หมายความวื่าืความประพฤต ืหรื อ
กื รื ยาทื ่ควรปฏื บื ตื ท ่สื่วนราชการก าหนดขึ้นืื เพื ่อเปื นขื้อท ่พนื กงานเทศบาลืพน กงานคร ูเทศบาล
ลูกจ้างประจ าและพนื กงานจื้างของเทศบาลต าบลท้ายดงืพืึงปฏื บ ต ในการร กษาไวื้ซึ่งเกื ยรต และศื กด ์ศร ืืืืืืื
ความเป็นข้าราชการส่วนทอ้งถ ่น 

ข้าราชการส่วนทื้องถ ่นืรวมถึงืพนื กงานเทศบาลืืพน กงานครูเทศบาลืลูกจ้างประจ าและ 
พน กงานจ้างของเทศบาลต าบลท้ายดง 

ฉะน ้นือาศื ยอ านาจตามมาตราื๑๕ืและมาตราื๒๕ืวรรคทื้ายแหื่งพระราชบื ญญื ตื ระเบื ยบื
บรื หารงานบื คคลสื่วนทื้องถ ่นืพ.ศ.ื๒๕๔๒ืื เทศบาลตำบลท้ายดงืจืึงไดื้กำหนดขื้อบื งคื บเทศบาลตำบล
ท้ายดงืืวื่าดว้ยจรรยาข้าราชการส่วนทอ้งถ ่นืพ.ศ.ื๒๕62ืเพื ่อถ อปฏื บ ต ืด งน ้ 

  

ข้อ 1ืืยึดม ่นและย นหย ดในสื ่งท ถ่ืูกตื้อง 
ปฏื บื ตื หนื้าท โ่ดยยืึดม น่ในความถืูกตื้องืื เท ่ยงธรรมืรื กษาผลประโยชนื ของประเทศ 

ชาต ื หนว่ยงานืและส่วนรวมืมากกว่าผลประโยชน สื่วนตนื
ข้อื2ืซ ่อส ตยืส จร ตืร บผื ดชอบ 

ปฏื บื ตื หนื้าท ด่ื้วยความซ ่อสื ตย ืืสื จรื ตืืเสื ยสละืืพากเพ ยรืและตระหนื กในหนื้าท  ่
ความร บผ ืดชอบ  

 

ข้อ 2ืื โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ืปฏื บ ต หนื้าท ่ด้วยความโปรื่งใสืพร้อมร บการตรวจสอบ 
ข้อ 3ืืไม่เลื อกปฏ บ ต ืืืปฏื บ ต หนื้าท ่ด้วยความเสมอภาคืเป็นธรรมืและปราศจากอคต  
ข้อ 4ืื ม ่งผลสื มฤทธ ์ 

ปฏื บื ตื หนื้าท เ่สรื จสมบืูรณื ภายในเวลาท ่ก าหนดืไดื้ผลลื พธ ตามเปื้าหมายืค ื้มคื่าดื้วย 
ว ธ การท ่ถืูกตื้องื ชอบธรรมื เกื ดประโยชนื สืูงสื ดตื่อประเทศชาต ื ประชาชนืและหนื่วยงานื โดยใช้ทรื พยากรื
อย่างประหย ดืและเหมาะสม 

 
 

                                                                                                         /ข้อื5ืม จ ตบร การ...(2) 



-๒- 
 
 

ข้อ 5ืืม จ ตบร การ 
ปฏื บ ต หนื้าท ใ่ห้ผืู้ร บบรื การไดื้ร บความสะดวกืรวดเร วืด้วยความม อื ธยาศ ยไมตร ื

ข้อื6ืด ารงชื วื ตตามหล กปรื ชญาของเศรษฐก จพอเพื ยง 
ด าเน นชื วื ตบนทางสายกลางืืโดยยึดหล กความพอประมาณืความมื เหตื ผลืและการ 

ม ภูม ค ้มกื นท ่ด ื ภายใต้เง ่อนไขความรู้และคื ณธรรม 
ข้อ 7ืืร กศ กด ศ์รื ของตนเองและเกื ยรต ภืูมื ขององค กรืประพฤต ปฏื บ ต ตนให้เหมาะสมกื บ 

การเป็นข้าราชการท ่ด ืเสรื มสร้างภาพล กษณ ของเทศบาลให้เป็นท ่เชื ่อถื อืศร ทธาืและไวื้วางใจของประชาชน 
 

ใหื้พนื ก ง าน เทศบาล ื ื พน  ก ง านคร ูเ ทศบาล ื ล ูก จ ้า งป ร ะจ า แล ะพนื ก ง านจื้า งืืืืืืืืื
ของเทศบาลตำบลท้ายดงื ปฏ บื ตื ตามจรรยาขื้าราชการสื่วนทื้องถ ่นดื งกลื่าวอยื่างเครื่งครื ดืการไมื่ปฏื บื ตื 
ตามจรรยาขื้าราชการอ นมื ใช่ความผื ดทางวื นื ยให้ผู้บื งค บบ ญชาต กเต อนืืและน าไปประกอบการพื จารณา
แต่งต ้งืืเล ่อนข ้นเง นเดื อนืการตื่อสื ญญาจื้างืหรื อสื ่งให้ืผู้นื ้นได้ร บการพ ฒนาตนเอง 

 

ท ้งน ้ื ื ใหื้พนื กงานเทศบาลืพน กงานครูเทศบาลืืลูกจ้างประจ าและพนื กงานจื้างื ื ื ื
ปฏ บื ตื ตามแนวทางการปฏื บื ตื ตามข้อบื งคื บืเทศบาลต าบลท้ายดงืวื่าด้วยจรรยาข้าราชการสื่วนท้องถ ่นืืืืื
พ.ศ.ื๒๕62 

 

ประกาศืณืวื นท ่ืืื3ืืมกราคมืพ.ศ.ื๒๕62 
 
 
 
 
 
 

(นายภาคภูม ืืืศร สมวงค ) 
  นายกเทศมนตร ตาบลท้ายดง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อบัังคับเทศบาลตาบลท้ายดงััวั่าด้วยจรรยา 
ข้าราชการส่วนท้องถ ่นัพ.ศ.ั๒๕62 

แนวทางปฏั บัต  

ข้อ ๑ั.ัยึดมัั่นและยั นหยััดในส ง่ทั ่ถูกตั้อง 
ปฏื บ ต หนื้าท ่โดยยืึดม ่นในความถืูกต้องืเท ่ยงธรรม 

ร กษาผลประโยชน ของประเทศชาต ืหนว่ยงานืและื
ส่วนรวมืมากกว่าผลประโยชน สื่วนตน 

๑.๑ืปฏื บ ต หนื้าท ่ด้วยความรูื้ความสามารถืและื
ท กษะในการด าเน นงานด้วยความถืูกตื้องตามื
หลื กกฎหมายืระเบ ยบปฏื บ ต ืและยึดม ่นในหลื กื
วื ชาการด้านการบร หารืด้านการเง นการคล งื
ด้านการช่างืและจร ยธรรม 
๑.๒ื ปฏื บ ต หนื้าท ่โดยยืึดม ่นในระบบค ณธรรมื
เพื ่อประโยชน สื ขของประชาชนื รวมท ง้ละเว้นื
การแสวงหาตำแหน่งื บ าเหน จความชอบและื
ประโยชน อ ่นใดจากบ คคลอื ่นโดยม ชอบ 
๑.๓ืต ดส นใจและกระท าการใดๆืโดยยึดื
ประโยชน สื่วนรวมของืประเทศชาต ืประชาชนื
และหน่วยงานมากกวื่าประโยชน สื่วนตน 
๑.๔ืประพฤต ตนเป็นแบบอยื่างท ่ด ของื
ผู้ใต้บ งค บบ ญชาในการยึดม ่นืความถกูตื้องื
เท ่ยงธรรมืและปกป้องผลประโยชน ของชาต  

ข้อ ๒ั.ัซ ่อสัตย์ัสุจร ตัรับผ ดชอบ 
ปฏื บ ต หนื้าท ่ด้วยความซ ่อส ตยื ืส จร ตืเส ยสละืพากเพื ยร 
และตระหนื กในหนื้าท ค่วามรื บผื ดชอบ 

๒.๑ืปฏื บ ต หนื้าท ่ด้วยความซ ่อส ตย ืส จร ตืเท ่ยง 
ธรรมืไม่มื ่งหวื งืและแสวงหาผลประโยชน อ นม  
ควรได้จากกการปฏื บ ต งาน 
๒.๒ืใช้ด ลยพ น จในการต ดส นใจดว้ยความส ืจร ตื
ตรงตามเจตนารมณ ืของกฎหมาย 
๒.๓ืไม่ใหื้ค าแนะนำใดๆืเก ย่วก บการดำเน นการื
อื นเป็นการหลบเลื ่ยงกฎหมายืค่าธรรมเน ยมื
และคื่าภาษื อากร 
๒.๔ืร บผื ดชอบต่อผลการกระทำของตนเองื
อธื บายสื ่งท ่ตนได้ปฏื บ ต อย่างม เหต ผลและื
ถูกตื้องืชอบธรรมืพร้อมท ง้ยื นด แก้ไข 
๒.๕ืควบค มืกาก บืดูแลืผู้ปฏื บ ต งานในความื
ร บผื ดชอบของตนไม่ให้กระทำการหร อื
พฤตื กรรมในทางม ชอบ 
๒.๖ืไม่น าผลงานของผูื้อื ่นมาเป็นของตน 

แนวทางปฏ บัต ตามข้อบงัคับเทศบาลต าบลท้ายดง 
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถ ่นัพ.ศ.2562 

 



-๒- 
 
 

ข้อบัังคับเทศบาลตาบลท้ายดงััวั่าด้วยจรรยา 
ข้าราชการส่วนท้องถ น่ัพ.ศ.ั๒๕62 

แนวทางปฏั บัต  

ข้อ ๓ั.ัโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
ปฏื บ ต หนื้าท ่ด้วยความโปรื่งใสืพร้อมร บการตรวจสอบ 

๓.๑ืเปิดเผยหลื กเกณฑ ืข ้นตอนืวื ธื ปฏื บ ต งาน 
ให้ผู้รื บบร การได้ร บทราบืรวมถึงใหื้ข้อมูล 
ข่าวสารแก่ผู้ร้องขอตามกรอบของระเบ ยบื
กฎหมาย 
๓.๒ืปฏื บ ต หนื้าท ร่าชการตามลำด บข ้นตอนการ 
ปฏื บ ต งานท ไ่ดื้ม การวางระเบื ยบแนวทางปฏ บ ต ื
ไว้ 
๓.๓ืใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางท ่ 
เป็นประโยชน ืถูกต้องืด้วยความระมื ดระวื งืไม่ื
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารท ่เป็นความล บของทางื
ราชการ 
๓.๔ืปกปิดขื้อมูลสื่วนบ คคลไมื่ควรเปื ดเผยท ่ื
อยู่ในความร บผื ดชอบของหนื่วยงาน 
๓.๕ืดูแลหลื กฐานการปฏื บ ตื งานให้พรื้อมร บการ 
ตรวจสอบ 
๓.๖ืชื ้แจงและให้เหต ผลแก่ผู้ร บบรื การืกรณื ไม่ื
สามารถปฏื บ ต หรื อกระทำการตามคำขอได้ 

ข้อ ๔ั.ัไมั่เล อกปฏ บัต  
ปฏื บ ต หนื้าท ่ด้วยความเสมอภาคืเป็นธรรมและื
ปราศจากอคต  

๔.๑ืปฏื บ ต ต่อผู้มาร บบรื การด้วยความเสมอภาค 
ไม่เล อกปฏ บ ต  
๔.๒ืปฏื บ ต หนื้าท ่สอบสวนืเปร ยบเท ยบืไกล่ื
เกล ่ยืรวมท ง้กรณื พ พาทเร ่องต่างๆืบนพ ้นฐานื
ของความเป็นกลางืและใหื้ความเป็นธรรมืแกื่ื
ท กฝ่ายืไม่ช ้ชื่องให้คูื่กรณ ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งื
ได้เปร ยบ 
๔.๓ืละเว้นการมื พฤตื กรรมอื นอาจทำใหื้คู่กรณ ื
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าใจืวื่าเป็นการชื่วยเหลื อื
คูก่รณื อื กฝ่ายหนืึ่งหรื อบ คคลภายนอก 

ข้อ ๕ั.ัมัุ่งผลสััมฤทธ ์ 
ปฏื บ ต หนื้าท ่เสร จสมบูรณ ภายในเวลาท ่กำหนดได้ผลล พธ ื
ตามเป้าหมายืค ม้ค่าด้วยวื ธื การท ่ถืูกตื้องชอบธรรมืเก ดื
ประโยชน สืูงส ดต่อประเทศชาต ื ประชาชนและหน่วยงานื
โดยใช้ทร พยากรอย่างประหย ืดืและเหมาะสม 

๕.๑ืปฏื บ ต งานด้วยความเอาใจใส่ืมานะ 
พยายามืม ่งมื ่นและต ดตามงานในความื
ร บผื ดชอบให้บรรล ผลส าเร จตามเป้าหมายื
ภายในเวลาท ่กาหนดืโดยวื ธื การืกระบวนการท ่ื
ถูกตื้อง 
๕.๒ืปฏื บ ต งานอย่างม ออาช พืโดยใช้ท กษะ 
ความรู้ความสามารถอยื่างเตื มท ่ด้วยความื
ถูกตื้องืรอบคอบืระมื ดระวื งืเพื ่อรื กษาื
ผลประโยชน สื่วนรวมอย่างเต มความสามารถ 
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 ๕.๓ืพื ฒนาตนเองให้เป็นผืู้มื ความรอบรู้ืและม  
ความรู้ คืวามสามารถืท กษะืในการปฏื บ ต งานื
ในหน้าท ่ 
๕.๔ืพื ฒนาระบบการทำงานให้ได้ผลงานท ่ด ื ม ื
ค ณภาพืประส ทธ ภาพืประส ทธ ผลืและเป็นื
แบบอย่างได้ 
๕.๕ื จ ดระบบการจื ดเก บเอกสารื ข้อมูลื รวมท ้งื
สถานท ่ื ให้เป็นระบบืระเบ ยบเอ ้ออำนวยต่อการื
ทำงานให้ส าเร จตามเป้าหมาย 
๕.๖ืดูแลร กษาและใชื้ทรื พย สื นของทางราชการื
อย่างประหย ดืค ้มค่าืเหมาะสมืด้วยความื
ระมื ดระวื งืม ให้เส ยหายหรื อส ้นเปลื องืเสม อนื
เป็นทร พย ส นของตนเอง 

ข้อ ๖ั.ัม ัจ ตบร การ 
ปฏื บ ต หนื้าท ใ่หผ้ืู้ร บบรื การไดื้ร บความสะดวกืรวดเร วื
ด้วยความม อื ธยาศ ยไมตร  

๖.๑ืให้บร การด้วยความกระต อร อรน้ืเอาใจใส่ 
และให้เก ยรต ผืู้ร บบร การ 
๖.๒ืสอดส่องดืูแลืและให้บร การแกื่ผู้รื บบร ืการ 
ด้วยความสะดวกรวดเรื วืเสมอภาคืย ต ธรรมื
และม อื ธยาศ ยไมตร  
๖.๓ืให้บร การด้วยภาษาถ้อยคำส ภาพืชื ดเจน 
เข้าใจง่ายืหลื กเล ่ยงการใช้ศื พท เทคน ืคืหร อถื้อยื
ค าภาษากฎหมายท ผู่้ร บบร การไมื่เขา้ใจ 
๖.๔ืปฏื บ ต งานด้วยความถืูกต้องืรอบคอบ 
รวดเร วืระมื ดระวื งไม่ให้เส ่อมเส ยหร อกระทบตื่อื
ส ทธื ของบ คคลอื ่น 
๖.๕ืเปิดชื่องทางร บฟังความค ดเห นของ 
ประชาชนืผู้ม สื่วนได้เส ยในสถานท ใ่ห้บร การื
และน าขื้อมูลด งกล่าวมาใชื้ในการแกื้ปื ญหาื
ปร บปร งพ ฒนาหนว่ยงานและการใหบ้ร การื
ประชาชน 

ข้อ ๗ั.ัดารงช วั ตตามหลักปรััชญาของเศรษฐก จ 
พอเพ ยง 
ด าเน นชื วื ตบนทางสายกลางืโดยยึดหล กความื
พอประมาณืความม เหต ผลืและการม ภืูมื ค ม้กื นท ่ด ื
ภายใต้เง ่อนไขความรู้และค ณธรรม 

๗.๑ืยึดหลื กความพอประมาณืโดยด ารงชื วื ต 
เหมาะสมก บฐานะของตนเองและส งคมืพื ฒนา 
ตนเองใหื้ม ความอื ตสาหะืขยื นหม ่นเพ ยรื
ประหย ดืและดื ขึ้นเป็นล าาด บ 
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 ๗.๒ืยึดหลื กความมื เหต ผลืโดยปฏื บ ต ตนและ 
ปฏื บ ต งานอย่างม ระบบืม เหตื ผลืถูกตื้อง 
โปร่งใสืเป็นธรรมืก่อนต ดสื นใจดำเน นการใดๆื
ต้องคำนืึงถงึผลท ค่าดว่าจะเกื ดขึ้นท ง้ตื่อส่วนรวมื
และตอ่ตนเอง 
๗.๓ืยึดหลื กการม ภืูมื ค ม้ก นท ่ด ืด้วยการดำเน นื
ชื วื ตและปฏ บ ต งานืโดยม เป้าหมายืม การื
วางแผนและดาเน นการไปสืู่เป้าหมายด้วยืความื
รอบคอบืประหย ดือดทนือดออมืบนพ ้นื
ฐานความรู้และคณธรรมืเพื ่อให้บรรล เปื้าหมาย 
๗.๔ืพื ฒนาตนเองและเพื ่อนรื่วมงานืให้เป็นผืู้ม  
ความรู้ความสามารถในการปฏื บ ต งานม ความื
โอบอ้อมอาร ืเอื ้อเฟื ้อเผ ่อแผ่ตื่อผู้มาต ดตื่อื
ราชการและเพื ่อนร่วมงาน 
๗.๕ืประพฤต ตนเป็นแบบอยื่างท ่ด แก่ผู้ใต้บ งค บื
บ ญชาในการน้อมนำปร ชญาของเศรษฐก จื
พอเพื ยงสูื่การปฏ บื ต  
๗.๖ืดูแลเอาใจใส่ผืู้ใต้บ งคื บบ ืญชาืท ้งในด้านื
การปฏ บื ต งานืขว ญก าล งใจืสวื สด การืและร บื
ฟื งความค ดเห นของผู้ใต้บื งค บบ ญชาืตลอดจนื
ปกครองผู้ใต้บ งค บบ ญชาด้วยหลื กการและื
เหต ผลท ่ถกูตื้องืตามทำนองคลองธรรม 

ข้อ ๘ั.ัรักศัักด ์ศร ของตนเองและเกั ยรต ภัูมั ขององค์กรั
ประพฤต ปฏื บ ต ตนให้เหมาะสมกื บการเป็นข้าราชการื 
ท ่ด ืเสรื มสร้างภาพล กษณื ของเทศบาลืให้เป็นท ่เชื ่อถื อื
ศร ทธาืและไวื้วางใจของประชาชน 

๘.๑ืร กศื กด ์ศร ของตนเองืโดยประพฤต ตนให้ื
เหมาะสมก บการเป็นข้าราชการท ่ด ื อยู่ในื
ระเบ ยบืวื น ยืกฎหมายืและเป็นผืู้ม คื ณธรรมื
จร ยธรรมืศ ลธรรมอ นด ืเพื ่อให้เป็นท ่เช ่อถื อื
ศร ทธาืและไวื้วางใจของประชาชน 
๘.๒ืส่งเสร มภาพล กษณ เพื ่อเก ยรต ภืูม ของ
เทศบาลืด้วยความภืูม ใจในืความเป็น
ข้าราชการท้องถ ่นืสรื้างความเช ่อมื ่นืให้ส งคม
ภายนอกยอมร บการปฏื บ ต งานของเทศบาลื 
๘.๓ืสรื้างความสาม คค ในองคื กรืโดยเคารพตื่อ 
ความเชื ่อืและคื่าน ยมของบ คคลหรื อเพื ่อนื
รว่มงาน 

- ยอมร บความค ดเห นท แ่ตกต่างืและบร หาร 
จ ดการความข ดแย้งอย่างมื เหต ผล 
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 - ไม่ผูกขาดการปฏื บ ตื งานหร อเกื ่ยงงานือื น 
อาจท าให้เก ดการแตกความสาม คคื ในหน่วยงาน 

- ประสานงานก บท กผ่ายท ่เก ่ยวข้องด้วยการ 
ร กษาส มพื นธภาพในการปฏ บื ต งาน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


