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ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลดอนแก้ว 

อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 

************************ 

 ประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่นเทศบาลตำบลดอนแก้วนี้ จัดทำขึ้นตามเจตนารัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซ่ึงมาตรา 76 วรรคสาม ซ่ึงบัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม 
เพ่ือ 

1. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของผู้บริหารเทศบาล ให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

2. ยึดเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล และ    
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลดอนแก้ว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ทำให้เกิดรูปแบบขององค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

4. ทำให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและผู ้บริหาร โดยให้ผู้บริหารใช้อำนาจในขอบเขต        
สร้างระดับความรับผิดชอบของผู้บริหารต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อประชาชนและต่อสังคม 
ตามลำดับ 

5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กร และผู้บริหารทุกคนยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่
กันไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ  อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

ข้อ 1 ในประมวลจริยธรรมนี้ 
“ผู้บริหารท้องถิ่น”หมายความว่า 

(1) นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว 
(2) รองนายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว 
(3) เลขานุการนายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว 
(4) ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้ว 

 ข้อ 2 ผู้บริหารต้องยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยต้องดำรงตน ดังต่อไปนี้ 

 (๑) ปกป้อง ดูแล และยึดถือประโยชน์ของชาติเป็นสำคัญ พิทักษ์รักษาไว้ซึ่งเอกราช และอธิปไตย
ของชาติ และไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของชาติ  

 (๒) ยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม ตามหลักศาสนาที่ตนนับถือ และเคารพความแตกต่าง  ของ     
แต่ละศาสนา  

 (๓) จงรักภักดีและเทิดทูนไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  
  (๔) ยึดมั่นและธ ารงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข    
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  (๕) เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุก
ประการ 

  ข้อ 3 ผู้บริหารท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต มีจิตสำนึกที่ดี และ  รับผิดชอบต่อ
หน้าที่ โดยอย่างน้อยต้องดำรงตน ดังต่อไปนี้  

   (๑) ปฏิบัติหน้าที ่เพื ่อรับใช้ประเทศชาติและประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความ  
รับผิดชอบ ยึดมั่นในหลักนิติธรรม ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ  

   (๒) ไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู ้อื ่นใช้สถานะหรือตำแหน่งของตน ไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้      
โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม  

   (๓) ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดสำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ในประการ
ที่อาจทำให้กระทบกระเทือนต่อการปฏิบัติหน้าที่  

   (๔) ไม่ร่วมมือหรือสนับสนุนการทุจริตและประพฤติมิชอบทุกรูปแบบ  

   (๕) ไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการเพ่ือให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเพ่ือผลประโยชน์    
สำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน  

   (๖) ไม่กระทำการใดที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์ของการดำรงตำแหน่ง  

   (๗) แสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณีเมื่อปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือผิดพลาด 

  ข้อ 4  ผู ้บริหารท้องถิ่นพึงกล้าตัดสินใจและกระทำในสิ่งที ่ถูกต้องชอบธรรม โดยต้องดำรงตน  
ดังต่อไปนี้  

   (๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความยุติธรรม เป็นกลาง และปราศจากอคติ โดยไม่หวั่นไหวต่ออิทธิพล     
แรงกดดัน หรือกระแสสังคม อันมิชอบด้วยกฎหมาย  

   (๒) ยึดมั่นในกฎหมายและไม่ใช้ช่องว่างทางกฎหมายเพื่อเอ้ือประโยชน์สำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน  

   (๓) คำนึงถึงระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งต่าง ๆ  

   (๔) ต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อำนาจในทางที่ผิด การฉ้อฉล หลอกลวง หรือการกระทำ
อ่ืนใดที่ทำให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

  (๕) เปิดเผยหรือให้ข้อมูลข่าวสารอันอยู่ในความรับผิดชอบของตน อย่างถูกต้อง ครบถ้วน  และ  
ไม่บิดเบือนแก่ประชาชน 

 ข้อ 5 ผู้บริหารท้องถิ่นพึงยึดถือประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติและความผาสุก ของประชาชน
โดยรวม และมีจิตสาธารณะ โดยอย่างน้อยต้องดำรงตน ดังต่อไปนี้  

   (๑) มีอุดมการณ์ในการทำงานเพื่อประเทศชาติและต้องถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติ    
และประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด  
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   (๒) ไม่กระทำการอันเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนตนกับประโยชน์ส่ วนรวม ไม่ว่าโดย
ทางตรงหรือทางอ้อมตามที่บัญญัติไว้ในรัฐธรรมนูญและกฎหมาย  

   (๓) ไม่นำข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับของราชการ ซึ ่งตนได้มาในระหว่างอยู ่ในตำแหน่ง          
ไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์แก่เอกชน ทั้งในระหว่างการดำรงตำแหน่งและเมื่อพ้นจากตำแหน่ง  

   (๔) มีจิตสาธารณะ จิตอาสา และอุทิศตนปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ  
และความผาสุกของประชาชนโดยรวม  

   (๕) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบโดยมุ ่งหมายให้ทุกภาคส่วนในสังคมอยู่ร่วมกันอย่าง        
เป็นธรรม ผาสุก และสามัคคีปรองดอง  

  ข้อ 6 ผู ้บริหารท้องถิ ่นพึงปฏิบัติหน้าที ่โดยมุ ่งผลสัมฤทธิ ์ของงาน โดยอย่างน้อยต้องด ำรงตน 
ดังต่อไปนี้  

  (๑) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ที่มีคุณภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้  

   (๒) ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบแบบแผนของทางราชการ โดยคำนึงถึงผลประโยชน์       
ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสำคัญ 

    (3) อุทิศเวลาแก่ราชการ ไม่เบียดบังเวลาราชการไปประกอบธุรกิจหรือกระทำการอ่ืนใด       
เพ่ือประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น  

    (4) เอาใจใส่ทุกข์สุขและรับฟังเรื ่องราวร้องทุกข์ของประชาชนและรีบหาทางช่วยเหลือ          
อย่างเร่งด่วนและเท่าเทียมกัน  

   (5) รักษาความลับของราชการ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจตามกฎหมาย  

   (6) รักษาทรัพย์สินของราชการและใช้ทรัพย์ส ินของราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์          
อย่างประหยัด คุ้มค่า ระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองโดยไม่จำเป็น และไม่นำไปใช้เพื่อประโยชน์ ของตนเอง
หรือผู้อื่น  

  ข้อ 7 ผู้บริหารท้องถิ่นพึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ โดยอย่างน้อย ต้องดำรงตน 
ดังต่อไปนี้ 

    (๑) ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรม เสมอภาค เท่าเทียม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ  
โดยการใช้ความรู้สึกหรือความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือเหตุผลของความแตกต่าง ทางเชื้อชาติ ถิ่นกำเนิดศาสนา เพศ 
เพศสภาพ อายุ ความพิการ สภาพทางกาย สุขภาพ หรือสถานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม  รวมทั้งเคารพศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์  

   (๒) ปฏิบัติต่อประชาชน ผู้ร่วมงาน และผู้เกี่ยวข้องอย่างให้เกียรติ  

  (3) ไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นผู้บริหารท้องถิ่นเข้าไปก้าวก่าย หรือแทรกแซง การปฏิบัติ
ราชการ การดำเนินงาน การบรรจุ แต่งตั้ง โยกย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง เลื่อนเงินเดือน  และการดำเนินการทาง
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วินัยหรือการให้พ้นจากตำแหน่งของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ  พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือกิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามหน้าที่และอำนาจ
ตามกฎหมาย  

  (4) ไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัว หรือผู้ใกล้ชิดก้าวก่าย หรือ แทรกแซงการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตนเองหรือผู้อื่น  

   (5) ปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที ่ติดต่อทำธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐตามระเบียบ และขั ้นตอน        
อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ  

 ข้อ 8 ผู้บริหารท้องถิ่นพึงดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ โดยอย่าง
น้อยต้องดำรงตน ดังต่อไปนี้  

   (๑) รักษาจรรยาของตนให้ดี น้อมนำพระบรมราโชวาท หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และ
หลักคำสอนทางศาสนามาใช้ในการด าเนินชีวิต  

   (๒) เป ็นแบบอย่างที ่ด ีในการเป ็นพลเมืองด ี ด ้วยการเคารพและปฏิบ ัต ิตามกฎหมาย               
อย่างเคร่งครัด  

   (๓) ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ทั ้งโดยส่วนตัว และโดยหน้าที่          
ความรับผิดชอบต่อสาธารณชน  

  (๔) เป็นแบบอย่างท่ีดีในการรักษาขนบธรรมเนียมประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงาม รวมทั้ง รักษา
เอกลักษณ์ของความเป็นชาติไทย  

  (๕) เคารพและไม่ละเมิดสิทธิและเสรีภาพของผู้อื ่น ไม่แสดงกิริยาหรือใช้วาจา  อันไม่สุภาพ 
อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด  

   (๖) วางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน และระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ  อาชีพ 
หรือการงานของตนเอง คู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตน มีลักษณะเป็นการ กระทบกระเทือนต่อ
ความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน 

    (๗) ไม่รับของขวัญ ของกำนัล ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื ่นใดจากบุคคลอื่น และจะต้องดูแล      
ให้คู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย เว้นแต่เป็นการรับจาก  การให้โดย
ธรรมจรรยาและการรับที่มีบทบัญญัติแห่งกฎหมายให้รับได้  

   (๘) ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ จนเป็นเหตุท ำให้ 
ผู้ถูกกระทำได้รับความเดือดร้อนเสียหาย หรือกระทบต่อการปฏิบัติหน้าที่ โดยผู้ถูกกระทำ อยู่ในภาวะจำยอมต้อง
ยอมรับในการกระทำนั้น และไม่นำความสัมพันธ์ทางเพศที่ตนมีต่อบุคคลใด มาเป็นเหตุหรือ มีอิทธิพลครอบงำให้
ใช้ดุลพินิจในการปฏิบัติหน้าที่อันเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด  

   (๙) ไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย ผู้มีอิทธิพล หรือผู้มีความประพฤติ  
หรือมีชื่อในทางเสื่อมเสีย อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน  
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  ข้อ 9 ผู้บริหารท้องถิ่นพึงปฏิบัติงานตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่น การจัดทำบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายงบประมาณ ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 
เหมาะสม สอดคล้องกับบริบท สภาพปัญหาและความเสี่ยงทางจริยธรรม ภูมิสังคม ความเป็นอยู่และวิถีของชุมชน 
ภูมิปัญญาท้องถิ่น ศิลปะ วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม และจารีตประเพณีอันดีงาม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน
ในท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

  ข้อ 10 ให้บุคคล ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างและผู้ปฏิบัติงานอื ่นที ่ผู ้บริหารท้องถิ ่นแต่งตั้ง         
เป็นคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทำงานยึดถือปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ด้วย  

  ข้อ 11 ให้นายกเทศมนตรีตำบลดอนแก้วรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 

     ************************************ 

 

 
 

 


