
แนวทางการปฏิบัติงานตามมาตรฐานจริยธรรม 
องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง 

 

                           ตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน ได้ออกประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลาง
ทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างของ องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ลงวันท่ี 11 มิถุนายน พ.ศ. 2556 เพ่ือให้
ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องกำกับความ
ประพฤติตน 

อาศัยอำนาจ 23 ประกอบกับมาตรา  13 (4) แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการกลาง พนักงานเทศบาล เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันท่ี 31 สิงหาคม 2558 มีมติเห็นชอบให้ก าหนด หลักเกณฑ์เก่ียวกับ
จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องก ากับ
ความประพฤต ิ

                           เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างมีความเข้าใจใน หลักเกณฑ์เก่ียวกับจริยธรรม
มากข้ึน สามารถนำไปใช้ในการปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าท่ีงานการเจ้าหน้าท่ี สำนักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลในเมือง จึง
จัดท าคู่มือการปฏิบัติงาน ตามหลักเกณฑ์เก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ในลักษณะ 
do & don’t ท่ีเข้าใจง่ายและมีเน้ือหาท่ีสอดคล้องกับภารกิจท่ีปฏิบัติอยู่เพ่ือเป็นแนวทางในการน าไปใช้ และมีค าอธิบายให้ชัดเจน 
และยกตัวอย่างการกระท าท่ีควร ท าหรือไม่ควรท าในการปฏิบัติงาน 
 

โดยยึดม่ันในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ท้ัง 9 ข้อ ดังน้ี 
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การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 

 

- ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ตามจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
- ไม่กระท าการใดๆ อันอาจน าความเส่ือมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการ 
- ตระหนักอยู่เสมอว่าตนเองอยู่ในฐานะข้าราชการต้องด ารงตน ให้เป็นแบบย่างย่างที่ดี รักษาชื่อเสียง   
  และภาพลักษณ์ของข้าราชการและส่วนราชการของตน 

- ตักเตือนข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ หากพบเห็นว่ามี พฤติกรรมท่ีเป็นการท าลายชื่อเสียงหรือ   
   ภาพลักษณ์ของราชการ 
 
 
 

 
- ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่ไม่สอดคล้องกับจริยธรรม ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
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มีจิตส านึกท่ีดี ซ่ือสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
 

 

- ตระหนักในบทบาทหน้าท่ีรับผิดชอบทั้งในหน้าท่ีราชการและ การเป็นข้าราชการท่ีดี 
- ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ รวดเร็ว เต็มก าลัง ความสามารถ และกล้ารับผิดชอบในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจาก                   
การปฏิบัติหน้าท่ี รวมท้ังพร้อมรับการตรวจสอบจากบุคคลหรือ หน่วยงานที่มีหน้าที่ในการตรวจสอบ 
- เสียสละและอุทิศตนในการ ท างาน 

 
 

 

- ประพฤติปฏิบัติตนและปฏิบัติหน้าที่โดยไม่คำนึงถึงความ เสียหายอาจที่เกิดขึ้นต่องานต่อองค์กร ต่อรัฐบาลต่อประชาชน หรือต่อ
ประเทศชาติ 
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามีการกระท า ท่ี ขาดความรับผิดชอบต่อหน้าที่ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความล่าช้า หรือไม่
โปร่งใส 
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การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วน ตนและไม่มีผลประโยชน์ซับซ้อน 
 
 

 

- ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือประโยชน์ของราชการ ประชาชน หรือประเทศชาติเป็นหลัก 
 
 
 

 

- ใช้ความรู้สึกส่วนตัวในการปฏิบัติหน้าที่ หรือมีอคติต่องาน ท่ีปฏิบัติ ต่อร่วมปฏิบัติงาน ต่อองค์กร ต่อรัฐบาล หรือต่อ 
ประชาชน 
- ปฏิบัติงานโดยมุ่งให้เกิดประโยชน์ของตัวเองมากกว่าค า นึงถึงประโยชน์ของส่วนรวม 
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามีการกระท า ที่น าความคิดเห็นส่วนตัวมาใช้ปะปนกับการปฏิบัติหน้าท่ี 
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                         การยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
 

 

- ตระหนักและยึดมั่นในคุณความดี และประพฤติปฏิบัติตนให้ สอดคล้องกับคาสอนหรือหลักปฏิบัติของศาสนาและให้เหมาะสม ในฐานะท่ีเป็น
ข้าราชการ 
- ปฏิบัติหนาที่โดยยึดหลักความถูกต้องตามหลักกฎหมายหลักวิชาการ และแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง 
- ปฏิบัติหนาที่โดยกล้าแสดงความคิดเห็นหรือทักท้วงเมื่อพบว่ามี การกระท าในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง 

 
 

 

- ประพฤติปฏิบัติตนตามความพึงพอใจส่วนตัวโดยไม่ค านึงถึง หลักและค าสอนของศาสนา  หรือความเหมาะสมในการเป็น 
ข้าราชการท่ีดี 
- ปฏิบัติหน้าท่ีโดยไม่ค านงถึงหลักกฎหมาย หลักวิชาการและแนวปฏิบัติท่ีเก่ียวข้อง                                                                                      
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามีการกระท าในสิ่งที่  ไม่ถูกต้อง หรือไม่เป็นธรรม 
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การให้บริการแก่ประชาชน ด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
 

 

- ปฏิบัติหน้าท่ีโดยค านึงถึงความเป็นธรรมท่ีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ในเร่ืองนั้น ๆ จะได้รับทั้งทางตรงและทางอ้อม 
- ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ผู้มาติดต่อราชการด้วย อัธยาศัยที่ดี สุภาพ และสร้างความประทับใจให้แก่ประชาชนผู้มา ขอรับ
บริการด้วยน้ าใสใจจริง 

 

 

- ปฏิบัติหน้าที่โดยน าความเชื่อส่วนตัวทางการเมืองมาใช้ในการ เลือกปฏิบัติราชการในเร่ืองต่าง ๆ 
-  แสดงความคิดเห็นต่อสาธารณะโดยไม่ค านึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะที่ เป็ นข้าราชการที่ต้องมีความเป็นกลางทางการ
เมือง                
 - มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่โดยเลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามีการเลือกปฏิบัติ อย่างไม่เป็นธรรม 
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การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 
 

  
 - ปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามท่ีพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ของราชการ พ.ศ. 2540 ก าหนด 
- ให้บริการผู้มาติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสารอย่างครบถ้วน ถูกต้อง ทันการณ์ และให้ตรงกับความ    
   ต้องการของผู้รับริการ อย่างครบถ้วน โดยค านึงถึงประโยชน์ของผู้มาติดต่อเป็นส าคัญ 

 
 
 

 
 
- เรียกรับสินบนหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้มาติดต่อขอข้อมูล ข่าวสาร 
- ปกปิด บิดเบือนข้อเท็จจริงของข้อมูลข่าวสารที่ให้บริการแก่ผู้ มาติดต่อขอรับข้อมูลข่าวสาร 
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามีการกระท าที่เป็น การละเว้นหรือละเมิดการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูล 
ข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 หรือท าให้ผู้มาติดต่อราชการ ได้รับความเสียหาย 
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การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 
 
 

 
- ปฏิบัติหนาที่โดยค านึงถึงประสิทธิภาพและประสิทธิผลเพ่ือให้ งานบรรลุเป้าหมายอย่างดีที่สุด 
- รักษาและพัฒนามาตรฐานการท างานที่ดีเพ่ือเพ่ิมศักยภาพการ ท างานให้ดียิ่งขึ้น 

 

 

 
- ปฏิบัติหนาที่โดยให้ความส าคัญกับกระบวนงานที่ระเบียบหรือ กฎหมายไม่ได้ก าหนดไว้ จนไม่ค านึงถึงผลส าเร็จของงาน 
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามีการปฏิบัติหน้าที่ ไม่เต็มความสามารถที่มีอยู่ หรือตามมาตรฐานเดิมที่เคยปฏิบัติ หรือตาม
ความพึงพอใจส่วนตัว 
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การยึดมั่นในระบบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
 
 

- ตระหนักและยึดมั่นในหลักการของการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเปน็ประมุข  
- รับฟังความคิดเห็นของเพื่อนรว่มงาน ผู้มสี่วนเกี่ยวข้อง หรอืผู้มสี่วนได้ส่วน เสยี และน า
ความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ไปใช้ในการปฏิบัติงาน และ /หรือ  ประกอบการพิจารณาการ
พัฒนาการท างานให้ดียิ่งขึ้น  
- ปฏิบัติหน้าที่โดยสามารถอธิบายเหตุและผลในเรื่องต่าง ๆข้อมลูที่จ าเป็นให้ ผู้เกี่ยวขอ้งได้
ทราบด้วย  
- การปฏิบัติงานที่จ าเป็นต้องตัดสินใจด้วยเสยีงข้างมาก จะต้อง ให้ความส าคัญแก่ความคิด
ความเห็นของเสยีงสว่นน้อยด้วย 
 
 

 

- แสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่าเป็นการต่อตา้นการ ปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมุข
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามีกระท าที่ไม่จงรักภักดีต่อสถาบัน
พระมหากษัตริย์ 
- ใช้อ านาจบังคับหรือแสดงพฤติกรรมที่ก่อให้เกิดความเคลือบแคลง สงสัยว่าเป็นการกดดัน
ให้เพื่อนร่วมงาน ผูม้ีส่วนเก่ียวข้องผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย หรือผูอ้ื่นปฏิบัติตามความต้องการ
ของตน 
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                   การยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณวิชาชีพขององค์กร 
 

 

 
- ละเว้นการเรียกรับหรือด าเนินการอ่ืนใดที่ประสงค์จะให้ตนเอง ได้รับประโยชน์ตอบแทนจากการปฏิบัติหน้าที่ 

 
 
 
 

 

 
- ใช้ต าแหน่งหน้าที่เรียกรับ ยอมรับ หรือด าเนินการอ่ืนใดเพ่ือ แสวงหาประโยชน์ส่วนตน 
- กระท าการอันเป็นการก่อให้เกิดความเคลือบแคลงสงสัยว่า เป็นการเอ้ือประโยชน์โดยมิชอบให้ตนเอง หรือบุคคลอ่ืน 
- ใช้อ านาจหน้าที่หรือต าแหน่งกลั่นแกล้งผู้ใต้บังคับบัญชาหรือ บุคคลอ่ืนให้ได้รับความเสียหาย 
- ปล่อยปละละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นว่ามีการกระท าที่น าต าแหน่งหน้าที่ไปใช้แสวงหาประโยชน์ส่วนตน 


