ประกาศเทศบาลตําบลเมืองงาย
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
-------------------------------ตามที่ เทศบาลตําบลเมืองงาย ได้ มีประกาศประมวลจริย ธรรมของข้าราชการเทศบาล
ตําบลเมืองงาย อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการและพนักงานจ้างของเทศบาลตําบล
เมืองงาย ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล
2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่าง ๆ
3. ทํ าให้เ กิดรูป แบบองค์กรอันเป็นที่ย อมรั บ เพิ่ มความน่าเชื่อถื อ เกิ ดความเชื่อมั่นแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
4. ให้ เ กิ ด พั น ธะผู ก พั น ระหว่ า งองค์ ก รและข้ า ราชการ พนั ก งานจ้ า ง เทศบาลตํ า บล
เมื องงายในทุ กระดั บ โดยฝ่ ายบริ หารใช้อํานาจในขอบเขต สร้ างระบบความรับ ผิด ชอบของข้า ราชการ
พนั กงานจ้ า งของเทศบาลตํ า บลเมื อ งงาย ต่ อ ตนเอง ต่ อ องค์ ก ร ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชา ประชาชน และสั ง คม
ตามลําดับ
5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึ้น รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสําหรับองค์กรและข้าราชการ พนักงานจ้างของเทศบาล
ตําบลเมืองงาย ทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎบังคับข้ออื่น ๆ อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
เพื่อให้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัด
ฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวั ตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ จึงกําหนดแนวทางปฏิบั ติตามประมวล
จริ ยธรรมของข้า ราชการ พนักงานจ้ างของเทศบาลตํา บลเมื องงาย ประจํ าปี งบประมาณ พ.ศ. 2563
รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 26 เดือน พฤศจิกายน 2562

(นายยงยุทธ สุวภาพ)
นายกเทศมนตรีตําบลเมืองงาย

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
เทศบาลตําบลเมืองงาย อําเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
ประมวลจริยธรรมของ
แนวทางปฏิบัติ
ข้าราชการ/พนักงานจ้าง
1. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย 1.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
เป็นประมุข หรือสนับสนุนให้นําการปกครองระบบอื่นที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย
1.2 จงรักภัคดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี
และพระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา
2. การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทําการเลี่ยง
ประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทําดังกล่าว
ของข้าราชการ พนักงานจ้าง อาจขัดประมวลจริยธรรม ข้าราชการ พนักงานจ้าง
ต้องหยุดการกระทําดังกล่าว
2.2 ไม่ละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีมีข้อขัดแย้ง
ระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลังสําคัญทางศีลธรรม ศาสนาหรือประเพณี
2.3 หัวหน้าส่ วนราชการและผู้ บังคั บบัญ ชาในส่ว นราชการทุกระดั บชั้น ต้อง
ปกครอง ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือ
บุญคุณส่วนตัว
2.4 หัวหน้าส่ วนราชการและผู้ บังคั บบัญ ชาในส่ว นราชการทุกระดั บชั้น ต้อง
สนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น
2.5 ไม่กระทํา การใดอั นอาจนํ าความเสื่อมเสีย และไม่ ไว้ วางใจให้เ กิด แก่ ส่ว น
ราชการหรือราชการโดยรวม
3. การมี จิ ต สํ า นึ ก ที่ ดี ซื่ อ สั ต ย์ แ ละ 3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหา
รับผิดชอบ
ผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน
3.2 ใช้ ดุล ยพินิ จในการตั ดสิ นใจด้ว ยความยุ ติ ธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย
3.3 รับ ผิ ด ชอบต่ อผลการกระทํ า ของตนเอง อธิ บ ายสิ่ งที่ ตนได้ ปฏิ บั ติ อย่ า งมี
เหตุผลและถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
3.4 ควบคุม กํากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระทําการ
หรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ
3.5 ไม่นําผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
3.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และ
เต็มกําลังความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่
ทําให้งานในหน้าที่เสียหาย
3.7 ละเว้นจาการกระทําทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตําแหน่งหน้าที่ของ
ตนเองหรือพนักงานคนอื่น
3.8 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถเยี่ยง
ที่ปฏิบัติในวิชาชีพ
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4 . ก า ร ยึ ด ถื อ ป ร ะ โ ย ช น์ ข อ ง
ประเทศชาติเหนื อกว่าผลประโยชน์
ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

5. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้องเป็น
ธรรมและถูกกฎหมาย

แนวทางปฏิบัติ
3.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและ
แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ
3.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายหรือ
ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย
3.11 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ
ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็น
ลายลักษณ์อักษรตามคําสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป
4.1 ไม่ นํ า ความสั มพั น ธ์ ส่ ว นตั ว ที่ เ คยมี ต่ อ บุ คคลอื่ น ไม่ ว่ า จะเป็ น ญาติ พี่น้ อ ง
พรรคพวก เพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณ
หรือให้โทษแก่บุคคลนั้น
4.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรั พย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํา นวยความ
สะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
4.3 ไม่กระทําการ หรือดํารงตําแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว
ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของหน้าที่
4.4 ในการปฏิ บั ติห น้า ที่ ที่รั บผิ ดชอบในหน่ วยงานโดยตรงหรือหน้ า ที่อื่นต้ อง
ยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
4.5 ไม่เรียกรับหรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับ หรือยอมรับซึ่งของตอบ
แทนของตนหรื อ ของญาติ ข องตนไม่ ว่ า ก่ อ นหรื อ หลั ง ดํ า รงตํ า แหน่ ง หรื อ ไม่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตาม
4.6 ไม่ใช้ตําแหน่งหรือกระทําการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมี
อคติ
4.7 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญา
ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทําการเลี่ยง
ประมวลจริยธรรมนี้
5.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ข้าราชการ พนักงานจ้าง
ต้องมีหน้าที่รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ
5.3 ต้องรายงานการดํารงตําแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทน
ในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วน
ท้องถิ่น ต่อหัวหน้าส่วนราชการในกรณีที่การดํารงตําแหน่งนั้น ๆ อาจขัดแย้งกับ
การปฏิบัติหน้าที่
5.4 ในกรณีที่ข้าราชการ พนักงานจ้างเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระทําซึ่ง
มีลักษณะตามข้อ 5.2 หรือข้อนี้ พนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องคัดค้านการ
กระทําดังกล่าว
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แนวทางปฏิบัติ

5.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการดําเนินงานปฏิบัติ
หน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรม ถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบ
ปฏิบัติ
5.6 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
รวมทั้งละเว้นการแสวงหาตําแหน่ง บําเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจาก
บุคคลอื่นโดยมิชอบ
5.7 ตัดสินใจและกระทําการใด ๆ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
ประชาชนมากว่าประโยชน์ส่วนตน
5.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นความถูกต้อง
เที่ยงธรรม ยึดถือผลประโยชน์ของชาติ
6. การให้บริการแก่ประชาชนด้วย 6.1 ปฏิบัติให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้อํานาจเกินกว่าที่
ความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือก มีอยู่ตามกฎหมาย
ปฏิบัติ
6.2 ปฏิบัติหน้าที่ หรือดําเนินการอื่น โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ
สิทธิเสรีภาพของบุคคล
ไม่กระทําการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคล
โดยไม่มีอํานาจตามกฎหมาย
6.3 ให้บริการอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ
และไม่เลือกปฏิบัติ
ต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ
ความพิการ
สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความ
เชื่อทางศาสนา
การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่
จะดําเนินการตามมาตรการที่รัฐกําหนด เพื่อขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคล
สามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่
มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
6.4 ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือ
การวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการ
แสดงความคิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา
6.5 ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้มี
บุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด
6.6 ไม่ลอกหรือนําผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา
6.7 ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติผู้รับบริการ
6.8 สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
เสมอภาค ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี
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แนวทางปฏิบัติ

6.9 ให้บริการด้วยภาษาถ้วยคําสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้
ศัพท์เทคนิค หรือถ้อยคําภาษากฎหมายที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ
6.10 ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือ
กระทบสิทธิของบุคคลอื่น
6.11 เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียในสถานที่
ให้บริการและนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน
และการให้บริการประชาชน
7. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน 7.1 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดําเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7.2 ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้ตริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระทําการอันกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่น ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามคําขอของบุคคล หรือเมื่อ
บุคคลร้องขอตามกฎหมายเว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางการ
ปกครองได้กําหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องดําเนินการภายใน 15 วัน
ทําการ นับแต่กระทําการดังกล่าว หรือได้รับการร้องขอ
7.3 เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้
ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย
7.4 ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความ
ระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ
7.5 ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน
8. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของาน รักษา 8.1 ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็ม
มาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ
กําลังความสามารถ
ตรวจสอบได้
8.2 ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความ
ประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย
8.3 ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด
8.4 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม
กําลังความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทําให้
งานในหน้าที่เสียหาย
8.5 ละเว้นจากการกระทําทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตําแหน่งหน้าที่ของตน
หรือของพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นโดยมิชอบ
8.6 ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ เยี่ยงที่
ปฏิบัติในวิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและ
ความเหมาะสมของแต่ละกรณี
8.7 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้ง
ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน
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9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ
ขององค์กร

แนวทางปฏิบัติ
8.8 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย
หรื อ ประชาชน ต้ อ งให้ ค วามร่ ว มมื อ กั บ หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่ ต รวจสอบตาม
กฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบโดยใช้ ข้อมูลที่เ ป็นจริงและครบถ้ว น
เมื่อได้รับคําร้องขอในการตรวจสอบ
8.9 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ
ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่อง
ลายลักษณ์อักษรตามคําสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป
8.10 ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่เสร็จ
สมบู ร ณ์ ภ ายในเวลาที่ กํา หนดงานในความรั บ ผิ ด ชอบให้ บ รรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตาม
เป้ า หมายภายในเวลาได้ ผ ลลั พธ์ ต ามเป้ า หมาย คุ้ มค่ า ด้ ว ยวิ ธี การที่ ถู ก ต้ อ งที่
กํ า หนด โดยวิ ธี ก ารกระบวนการถู ก ต้ อ งชอบธรรม เกิ ด ประโยชน์ สู ง สุ ด ต่ อ
ประเทศชาติ ประชาชน
8.11 ปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมื อ อาชี พ โดยใช้ ทั ก ษะ ความรู้ ความสามารถ และ
หน่ ว ยงานโดยใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งประหยั ด และอย่ า งเต็ ม ที่ ด้ ว ยความถู ก ต้ อ ง
รอบคอบ ระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ
8.12 พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถทักษะ
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
8.13 พั ฒ นาระบบการทํ า งานให้ ไ ด้ ผ ลงานที่ ดี มี คุ ณ ภาพประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผลและเป็นแบบอย่างได้
8.14 จัดระบบการจัดเก็บเอกสารข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้เป็นระบบระเบียบ
เอื้ออํานวยต่อการทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมาย
8.15 ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเหมาะสม
ด้วยความระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง
9.1 จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
9.2 เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือ
มติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการ
กระทําไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
ชอบด้วยกฎหมายพนักงานส่วนตําบลต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและ
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะดําเนินการต่อได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจาก
หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่แล้ว
9.3 เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด
9.4 ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตําแหน่ง
หน้าที่ รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงาน
ส่วนตําบลที่ดี อยู่ในระเบียบวินัย กฎหมาย และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี
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แนวทางปฏิบัติ
9.5 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท
สติปัญญาความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตาม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและ
ประชาชน
9.6 มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว
และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
9.7 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย
9.8 รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ
โดยข้าราชการ พนักงาน จะกระทําได้ต่อเมื่อมีอํานาจหน้าที่ทําและได้รับอนุญาต
จากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไปตามกฎหมายกําหนดเท่านั้น
9.9 รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันในทางที่ชอบ
- เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพื่อนร่วมงาน
- ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล
- ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยวงาน อันอาจทําให้เกิดการแตกความสามัคคี
ในหน่วยงาน
- ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน
9.10 ไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สําหรับตัวเอง
หรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดคนไม่รับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์
ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดย
ธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี
9.11 ประพฤติตนให้สามารถทํางานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้ําใจ
มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จําเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อน
ร่วมงาน และมานําผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

10.การสร้า งจิ ตสํ า นึ กให้ ป ระชาชน
ในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมือง
ที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณ
ธรรมและดู แลสภาพสิ่ งแวดล้ อมให้
สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

10.1 ปลูกฝั งจิตใจให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่ อตนเองและสังคม สร้า ง
คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม รู้ จั ก เสี ย สละ ร่ ว มแรงร่ ว มใจ มี ค วามร่ ว มมื อ ในการทํ า
ประโยชน์เพื่อส่วนรวมช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการดําเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่สังคม

-7ประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ/พนักงานจ้าง

แนวทางปฏิบัติ
10.2 สร้างจิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
- สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึง
ขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม
- ให้ความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของสังคม
ต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อ
ประเทศชาติและโลกใบนี้
- ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหา ของ
ตนเอง เช่น การหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข
- ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคําสั่งสอนในทุกศาสนาที่
นับถือสอนให้คนทําความดี
10.3 การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดําเนินชีวิตบนสายกลาง
โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และ
คุณธรรม
- ยึดหลักความพอประมาณ โดยดํารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเองและ
สังคมพัฒนาตนเองให้มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีขึ้นเป็น
ลําดับ
- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มีเหตุผล
ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ต้องคํานึงถึงผลที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นต่อส่วนรวมและต่อตนเอง
- ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการดําเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายมี
การวางแผนและดําเนินการไปสู่เป้าหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน
อดออม บนพื้นฐานความรู้และคุณธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการน้อมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
สู่การปฏิบัติ
10.4 ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย

(ลงชื่อ)

ผู้เห็นชอบ

(นายยงยุทธ สุวภาพ)
นายกเทศมนตรีตําบลเมืองงาย

