
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลเมืองงาย 
เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2562 

เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 
-------------------------------- 

 

  ตามท่ีเทศบาลต าบลเมืองงาย ได้มีประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาล
ต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์  ดังนี้ 
  1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบล
เมืองงาย ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ  
  3. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่นแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการ พนักงานจ้าง เทศบาลต าบล     
เมืองงายในทุกระดับ โดยฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการ 
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเมืองงาย ต่อตนเอง ต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา ประชาชน และสังคม 
ตามล าดับ 
  5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดข้ึน รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
  ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการ พนักงานจ้างของเทศบาล
ต าบลเมืองงาย ทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎบังคับข้ออ่ืน ๆ อย่างท่ัวถึง
และมีประสิทธิภาพ 
 

  เพ่ือให้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัด
ฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงก าหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมของข้าราชการ พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเมืองงาย ประจ าปี พ.ศ. 2562 รายละเอียด
ปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี ้
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ วันที่     2    มกราคม  2562 
 
 
 

(นายยงยุทธ  สุวภาพ) 
นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 

 

 



แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจ าปี พ.ศ. 2562 
เทศบาลต าบลเมืองงาย อ าเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ 

 

ประมวลจริยธรรมของ 
ข้าราชการ/พนักงานจ้าง 

แนวทางปฏิบัติ 

1. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

1.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข หรือสนับสนุนให้น าการปกครองระบบอื่นที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรง
เป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย 
1.2 จงรักภัคดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี 
และพระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา 

2. การยึดมั่นในคุณธรรม จริยธรรม 2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเลี่ยง
ประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระท าดังกล่าว
ของข้าราชการ พนักงานจ้าง อาจขัดประมวลจริยธรรม ข้าราชการ พนักงานจ้าง
ต้องหยุดการกระท าดังกล่าว 
2.2 ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม  ศาสนา และประเพณีในกรณีมีข้อขัดแย้ง
ระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลังส าคัญทางศีลธรรม ศาสนาหรือประเพณี 
2.3 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้น ต้อง
ปกครอง ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือ
บุญคุณส่วนตัว 
2.4 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้น ต้อง
สนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น 
2.5 ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วน
ราชการหรือราชการโดยรวม  

3. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์และ
รับผิดชอบ 

3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหา
ผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 
3.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย 
3.3 รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมี
เหตุผลและถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน 
3.4 ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระท าการ
หรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ 
3.5 ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
3.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และ
เต็มก าลังความสามารถท่ีมีอยู่ ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่
ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 
3.7 ละเว้นจาการกระท าท้ังปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่ของ
ตนเองหรือพนักงานคนอื่น 
3.8 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถเยี่ยง
ที่ปฏิบัติในวิชาชีพ 
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ประมวลจริยธรรมของ 
ข้าราชการ/พนักงานจ้าง 

แนวทางปฏิบัติ 

 3.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและ
แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
3.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายหรือ
ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย 
3.11 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ 
ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็น
ลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 

4. การยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์
ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

4.1 ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง 
พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณ
หรือให้โทษแก่บุคคลนั้น 
4.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอ านวยความ
สะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 
4.3 ไม่กระท าการ หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว  
ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของหน้าที่ 
4.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนต้อง
ยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 
4.5 ไม่เรียกรับหรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกรับ หรือยอมรับซึ่งของตอบ
แทนของตนหรือของญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่ง หรือไม่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตาม 
4.6 ไม่ใช้ต าแหน่งหรือกระท าการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมี
อคต ิ
4.7 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติกรรมหรือสัญญา
ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

5. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็น
ธรรมและถูกกฎหมาย 

5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเลี่ยง
ประมวลจริยธรรมนี้ 
5.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ข้าราชการ พนักงานจ้าง
ต้องมีหน้าที่รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ 
5.3 ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทน
ในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วน
ท้องถิ่น ต่อหัวหน้าส่วนราชการในกรณีที่การด ารงต าแหน่งนั้น ๆ อาจขัดแย้งกับ
การปฏิบัติหน้าที่ 
5.4 ในกรณีที่ข้าราชการ พนักงานจ้างเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระท าซึ่ง
มีลักษณะตามข้อ 5.2 หรือข้อนี้ พนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องคัดค้านการ
กระท าดังกล่าว 
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ประมวลจริยธรรมของ 
ข้าราชการ/พนักงานจ้าง 

แนวทางปฏิบัติ 

 5.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการด าเนินงานปฏิบัติ
หน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรม ถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบ
ปฏิบัติ 
5.6 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน 
รวมทั้งละเว้นการแสวงหาต าแหน่ง บ าเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจาก
บุคคลอื่นโดยมิชอบ 
5.7 ตัดสินใจและกระท าการใด ๆ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ 
ประชาชนมากว่าประโยชน์ส่วนตน 
5.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นความถูกต้อง  
เที่ยงธรรม ยึดถือผลประโยชน์ของชาติ 

6. การให้บริการแก่ประชาชนด้วย
ความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือก
ปฏิบัติ 

6.1 ปฏิบัติให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้อ านาจเกินกว่าที่
มีอยู่ตามกฎหมาย 
6.2 ปฏิบัติหน้าที่ หรือด าเนินการอ่ืน โดยค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ
สิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่กระท าการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นก่อ
ภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอ านาจตามกฎหมาย 
6.3 ให้บริการอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ
และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถ่ินก าเนิด เชื้อชาติ 
ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการที่รัฐ
ก าหนด เพื่อขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ 
เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่
ยอมรับกันทั่วไป 
6.4 ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือ
การวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการ
แสดงความคิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา 
6.5 ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือผู้มี
บุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 
6.6 ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา 
6.7 ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติผู้รับบริการ 
6.8 สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว 
เสมอภาค ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี 
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แนวทางปฏิบัติ 

 6.9 ให้บริการด้วยภาษาถ้วยค าสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้
ศัพท์เทคนิค หรือถ้อยค าภาษากฎหมายที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ  
6.10 ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสีย
หรือกระทบสิทธิของบุคคลอื่น 
6.11 เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียใน
สถานที่ให้บริการและน าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงานและการให้บริการประชาชน 

7. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง  
และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

7.1 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบัติ
หน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น  
7.2 ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้ตริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระท าการอันกระทบ
ต่อสิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่น ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามค าขอของบุคคล หรือ
เมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมายเว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางการปกครองได้ก าหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการภายใน 15 วัน 
ท าการ นับแต่กระท าการดังกล่าว หรือได้รับการร้องขอ 
7.3 เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึง
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย  
7.4 ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความ
ระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ 
7.5 ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน 

8. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของาน รักษา
มาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 

8.1 ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจน
เต็มก าลังความสามารถ 
8.2 ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความ
ประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 
8.3 ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพ
และมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 
8.4 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และ
เต็มก าลังความสามารถท่ีมีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้อง
ไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 
8.5 ละเว้นจากการกระท าท้ังปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อต าแหน่งหน้าที่
ของตน หรือของพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืน ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติ
หน้าที่ของพนักงานส่วนท้องถิ่นอ่ืนโดยมิชอบ 
8.6 ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ เยี่ยง
ที่ปฏิบัติในวิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐาน
และความเหมาะสมของแต่ละกรณี 
8.7 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และ
แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน 
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 8.8 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย
หรือประชาชน ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน 
เมื่อได้รับค าร้องขอในการตรวจสอบ 
8.9 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ  
ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่อง 
ลายลักษณ์อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 
8.10 ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่เสร็จ
สมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนดงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลส าเร็จตาม
เป้าหมายภายในเวลาได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่
ก าหนด โดยวิธีการกระบวนการถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศชาติ ประชาชน 
8.11 ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ
หน่วยงานโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง 
รอบคอบ ระมัดระวังเพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ 
8.12 พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถทักษะ  
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
8.13 พัฒนาระบบการท างานให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและเป็นแบบอย่างได้ 
8.14 จัดระบบการจัดเก็บเอกสารข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้เป็นระบบระเบียบ
เอ้ืออ านวยต่อการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย  
8.15 ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเหมาะสม
ด้วยความระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 

9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ
ขององค์กร 

9.1 จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
9.2 เป็นแบบอย่างท่ีดีในการรักษาไว้ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือ
มติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการ
กระท าไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
ชอบด้วยกฎหมายพนักงานส่วนต าบลต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและ
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะด าเนินการต่อได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจาก
หน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่แล้ว 
9.3 เป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด 
9.4 ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่ง
หน้าที่ รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงาน
ส่วนต าบลที่ดี อยู่ในระเบียบวินัย กฎหมาย และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี 
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 9.5 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท
สติปัญญาความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตาม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและ
ประชาชน 
9.6 มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม  รวดเร็ว  
และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
9.7 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
9.8 รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ
โดยข้าราชการ พนักงาน จะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่ท าและได้รับอนุญาต
จากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไปตามกฎหมายก าหนดเท่านั้น 
9.9 รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันในทางที่ชอบ 
- เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพ่ือนร่วมงาน 
- ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล  
- ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเก่ียวงาน อันอาจท าให้เกิดการแตกความสามัคคี
ในหน่วยงาน 
- ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน  
9.10 ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตัวเอง
หรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดคนไม่รับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์
ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดย
ธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 
9.11 ประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ  
มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือน
ร่วมงาน และมาน าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

 
10.การสร้างจิตส านึกให้ประชาชน
ในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมือง 
ที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณ 
ธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้
สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

10.1 ปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้าง
คุณธรรม จริยธรรม รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการท า
ประโยชน์เพื่อส่วนรวมช่วยลดปัญหาที่เกิดข้ึนในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการด าเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่สังคม 
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 10.2 สร้างจิตสาธารณะเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
- สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึง
ขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
- ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของสังคม
ต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อ
ประเทศชาติและโลกใบนี้ 
- ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหา ของ
ตนเอง เช่น การหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข 
- ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือค าสั่งสอนในทุกศาสนาที่
นับถือสอนให้คนท าความดี 
10.3 การด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนินชีวิตบนสายกลาง 
โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และ
คุณธรรม 
- ยึดหลักความพอประมาณ โดยด ารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเองและ
สังคมพัฒนาตนเองให้มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีขึ้นเป็น
ล าดับ 
- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มีเหตุผล 
ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ต้องค านึงถึงผลที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นต่อส่วนรวมและต่อตนเอง 
- ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายมี
การวางแผนและด าเนินการไปสู่เป้าหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน 
อดออม บนพื้นฐานความรู้และคุณธรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
สู่การปฏิบัติ 
10.4 ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบ
ด้วยกฎหมาย 

 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้เห็นชอบ 
 (นายยงยุทธ  สุวภาพ) 
      นายกเทศมนตรีต าบลเมืองงาย 
 
 
 
 
 


