
 

 
 
 

 
ประกาศเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด 

เรื่อง  แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565    
เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด  อำเภอกันทรลักษ์  จังหวัดศรีสะเกษ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

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

   ตามที่  เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ได้ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาล
ตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 
   1. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ที่สร้าง
ความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
   2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่าง ๆ 
   3. ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมันแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
   4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด ในทุก
ระดับ โดยฝ่ายบริหารใช้อำนาจในขอบเขต สร้างระบบความความรับผิดชอบของข้าราชการเทศบาลตำบล
หนองหญ้าลาด ต่อตนเอง ต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา ประชาชน และสังคม ตามลำดับ 
   5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น  
รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
   ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและข้าราชการเทศบาลตำบลหนองหญ้า
ลาด ทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับข้ออ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ 
   ในการนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัด
ฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ จึงกำหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการเทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลักษ์ จังหวัดศรีสะเกษ พ.ศ. 2565 รายละเอียด
ปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้ 

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ   วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 

                                     
           (นางกันตพัชร์  ไชยนา) 
             นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 
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แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

เทศบาลตำบลหนองหญ้าลาด อำเภอกันทรลกัษ์ จังหวัดศรีสะเกษ 
ประมวลจริยธรรม แนวทางปฏิบัติ 

1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

1.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
      พระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือสนับสนุนให้นำการ 
      ปกครองระบอบอื่นที่ไม่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขมาใช้ 
      ในประเทศไทย 
1.2 จงรักภัคดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์ 
      พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย 
      หรือทางวาจา 

2. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่ 
      กระทำการเสี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือ 
      มีผู้ทักท้วงว่าการกระทำดังกล่าวของพนักงานเทศบาล และ 
      พนักงานจ้าง อาจขัดประมวลจริยธรรม ต้องหยุดการประทำ 
      ดังกล่าว 
2.2 ไม่ละเมิดหลักสำคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีใน 
      กรณีท่ีมีข้อขัดแย้งระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสำคัญ 
      ทางศีลธรรม ศาสนาหรือประเพณี 
2.3 หัวหน้าสว่นราชการและผู้บังคับบัญชาส่วนราชการทุก 
      ระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยง 
      ธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว 
2.4 หัวหน้าสว่นราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุก 
      ระดับชั้นต้องสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับ 
      บัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น 
2.5 ไม่กระทำการใดอันอาจนำความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้ 
      เกิดแก่ส่วนราชการหรือราชการโดยรวม 

3. การมีจิตสำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์และ
รับผิดชอบ 

3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวัง 
      และแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 
3.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตาม 
      เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
3.3 รับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ 
      ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมยินดีแก้ไข 
      ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
3.4 ควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตน 
      ไม่ให้กระทำการหรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ 
3.5 ไม่นำผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 



-2- 
 

ประมวลจริยธรรม แนวทางปฏิบัติ 
3. การมีจิตสำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์และ
รับผิดชอบ (ต่อ) 

3.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบ  
      ระมัดระวังและเต็มกำลังความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้อง 
      ปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทำให้งานในหน้าที่ 
      เสียหาย 
3.7 ละเว้นจากการกระทำท้ังปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ 
      ตำแหน่งหน้าที่ของตนเองหรือพนักงานเทศบาลคนอ่ืน 
3.8 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้  
      ความสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ    
3.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบแก้ไข 
      ให้ถูกต้องและแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
3.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ 
      กฎหมายหรือประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มี 
      หน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย  
3.11 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องท่ีอาจก่อให้เกิดความ 
       เสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่อง 
       ดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษร 
       ตามคำสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป  

4. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

4.1 ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็น 
      ญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมา 
      ประกอบใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลนั้น      
4.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่ง 
      อำนวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว 
      ของตนเองหรือผู้อ่ืนเว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วย 
      กฎหมาย 
4.3 ไม่กระทำการ หรือดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะ 
      สว่นตัวซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับ 
      ประโยชนส์่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่      
4.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ท่ีรับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือ 
      หน้าที่อื่นต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก     
4.5 ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือ 
      ยอมรับซึ่งของตอบแทนของตนหรือของญาติของตนไม่ว่า 
      ก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติ 
      หน้าที่แล้วก็ตาม 
4.6 ไม่ใช้ตำแหน่งหรือกระทำการท่ีเป็นคุณหรือเป็นโทษแก่ 
      บุคคลใดเพราะมีอคติ 
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ประมวลจริยธรรม แนวทางปฏิบัติ 
4. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน (ต่อ) 

4.7 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การดำเนินการ หรือการทำนิติ 
      กรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้ประโยชน์อันมิ 
      ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย      

5. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็น
ธรรมและถูกกฎหมาย 

5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่ 
      กระทำการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ 
5.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงาน 
      เทศบาลต้องมีหน้าที่รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อม 
      หลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ     
5.3 ต้องรายงานการดำรงตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้ 
      รับค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 
      องค์การมหาชนราชการส่วนท้องถิ่น ต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
      ในกรณีที่การดำรงตำแหน่งนั้น ๆ อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติ 
      หน้าที ่
5.4 ในกรณีที่พนักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการ 
      กระทำซึ่งมีลักษณะตามข้อ 5.2 หรือข้อนี้พนักงานเทศบาล 
      มีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระทำดังกล่าว      
5.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการ 
      ดำเนินการปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรม 
      ถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ      
5.6 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชน์ของ 
      ประชาชน รวมทั้งละเว้นการแสวงหาตำแหน่ง บำเหน็จ 
      ความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ     
5.7 ตัดสินใจและกระทำการใด ๆ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของ 
      ประเทศชาติ ประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนรวม 
5.8 ประพฤติตนเป็นอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นความ 
      ถูกต้อง เที่ยงธรรม ยึดถือผลประโยชน์ของชาติ 

6. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ
รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

6.1 ปฏิบัติให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้ 
      อำนาจเกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย 
6.2 ปฏิบัติหน้าที่ หรือดำเนินการอ่ืน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความ 
      เป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่กระทำการให้ 
      กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นก่อนภาระหรือหน้าที่ให้ 
      บุคคลโดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย 
6.3 ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมี 
      อัธยาศัยที่ดีปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มา 
      ติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถ่ินกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ  
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6. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ
รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(ต่อ) 

     อายุ ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
     ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
     การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อ 
     รัฐธรรมนูญเว้นแต่จะดำเนินการตามมาตรการที่รัฐกำหนด 
     เพ่ือขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและ 
     เสรภีาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มี 
     เหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 
6.4 ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา  
     การบรรยาย หรือการวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็น 
     กลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นทาง 
     วชิาการตามหลักวิชา  
6.5 ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือน 
      ฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรม 
      ไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 
6.6 ไม่ลอกหรือนำผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ 
      ระบุแหล่งที่มา 
6.7 ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติ 
      ผู้รับบริการ 
6.8 สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก 
      รวดเร็ว เสมอภาค ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี 
6.9 ให้บริการด้วยภาษาถ้อยคำสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย 
      หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิค หรือถ้อยคำภาษากฎหมาย 
      ที่ผู้บริการไม่เข้าใจ 
6.10 ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวัง 
       ไม่ให้เสื่อมเสียหรือกระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน 
6.11 เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วน 
        ได้เสียในสถานที่ให้บริการและนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ใน 
        การแก้ปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและการให้บริการ 
        ประชาชน 

7. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 

7.1 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดำเนินงานเพ่ือการอื่น อันไม่ใช่ 
      การปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ 
      ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
7.2 ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีท่ีกระทำ 
      การอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพบุคคลอ่ืน ไม่อนุญาต 
      หรือไม่อนุมัติตามคำขอของบุคคล หรือเม่ือบุคคลร้องขอตาม 
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ประมวลจริยธรรม แนวทางปฏิบัติ 
7. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง (ต่อ) 

     กฎหมายเว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง 
     ปกครองได้กำหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้จะต้องดำเนินการภายใน 
     สิบห้าวันทำการ นับแต่กระทำการดังกล่าวหรือได้รับการ 
     ร้องขอ 
7.3 เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงานให้ผู้รับบริการ 
      ได้รับทราบรวมถึงให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตาม 
      กรอบของระเบียบ กฎฆมาย 
7.4 ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ 
      ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่ 
      เป็นความลับของทางราชการ 
7.5 ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความ 
      รับผิดชอบของหน่วยงาน 

8. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา
มาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ 

8.1 ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้ 
      เกิดผลที่ดีที่สุดจนเต็มกำลังความสามารถ 
8.2 ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิประโยชน์ที่ทางราชการจัด 
      ให้ด้วยความประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 
8.3 ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติ 
      หน้าที่ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 
8.4 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบ 
      ระมัดระวังและเต็มกำลังความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ 
      ต้องปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทำให้งานในหน้าที่ 
      เสียหาย 
8.5 ละเว้นจากการกระทำท้ังปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ 
      ตำแหน่งหน้าที่ของตนเองหรือพนักงานเทศบาลอ่ืน ไม่ก้าว 
      ก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล 
      อ่ืนโดยมิชอบ 
8.6 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ 
      ความสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพตรงไปตรงมา 
      ปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความ 
      เหมาะสมของแต่ละกรณี 
8.7 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบ 
      แก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
      โดยพลัน 
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ประมวลจริยธรรม แนวทางปฏิบัติ 
8. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา
มาตรฐานมีคุณภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้ (ต่อ) 

8.8 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ 
      ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนต้องให้ความร่วมมือ 
      กับหน่วยงานทีมีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ 
      ประชาชนในการตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริงและ 
      ครบถ้วน เมื่อได้รับคำร้องขอในการตรวจสอบ 
8.9 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องท่ีอาจก่อให้เกิดความ 
      เสียหายแก่ราชการ ในกรณีท่ีสั่งราชการด้วยวาจาในเรื่อง 
      ดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณ์อักษร 
      ตามคำสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 
8.10 ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งม่ันและ 
      ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนดงานใน 
      ความรับผิดชอบให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายภายใน 
      เวลาได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่ 
      กำหนด โดยวธิีการที่ถูกต้องที่กำหนด โดยวิธีการ 
      กระบวนการ ถูกต้อง ชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ 
      ประเทศชาติ ประชาชน 
8.11 ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ 
       ความสามารถ และหน่วยงาน โดยใช้ทรัพยากรอย่าง 
       ประหยัดและอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ  
       ระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็ม 
       ความสามารถ 
8.12 พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ 
       ความสามารถ ทักษะ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
8.13 พัฒนาระบบการทำงานให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพ  
       ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นแบบอย่างได้ 
8.14 จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้ 
       เป็นระบบ ระเบียบ เอ้ืออำนวยต่อการทำงานให้สำเร็จ 
       ตามเป้าหมาย 
8.15 ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง 
       ประหยัด คุ้มค่า เหมาะสม ด้วยความระมัดระวัง มิให้ 
       เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของอตนเอง 
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9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของ
องค์กร 

9.1 จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
9.2 เป็นแบบอย่างท่ีดีในการักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 
      แห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ  
      กฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย 
      กฎหมายในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระทำ 
      ไม่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่า 
      การกระทำไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎข้อง 
      บังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎฆมายพนักงาน 
      เทศบาลต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและ 
      คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาและจะดำเนินการต่อได้ 
      เมื่อได้ขอ้ยุติจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่แล้ว 
9.3 เป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติ 
      ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด       
9.4 ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ 
      เกียรตภิูมิของตำแหน่งหน้าที่ รักศักดิ์ศรีของตนเอง 
      โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานเทศบาล 
      ที่ด ีอยู่ในระเบียบวินัยกฎหมาย และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี 
9.5 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความ 
      เสียสละทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถให้บรรลุผล 
      สำเร็จและมีประสิทธิภาพ ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ 
      มอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ 
      และประชาชน  
9.6 มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็น 
      ธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง 
      หนว่ยงานและประชาชน  
9.7 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
9.8 รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผย 
      ข้อมูลที่เป็นความลับโดยพนกงานเทศบาล/พนักงานจะ 
      กระทำได้ต่อเมื่อมีอำนาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจาก 
      ผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไปตามกฎหมายกำหนดเท่านั้น 
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9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของ
องค์กร (ต่อ) 

9.9 รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อม 
      กับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 

- เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพ่ือ
ร่วมงาน 

- ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการ
ความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล 

- ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงาน อันอาจทำให้
เกิดความแตกความสามัคคีในหน่วยงาน 

- ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องด้วยการรักษา
สัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน       

9.10 ไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ 
        สำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทาง 
        ทรัพย์สินหรือไม่ก็ตามตลอดจนไม่รับของขวัญหรือ 
        ประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
        เพ่ือประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 
        ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ 
        ตามประเพณี 
9.11 ประพฤติตนให้สามารถทำงานร่วมกันกับผู้อ่ืนด้วยความ 
        สุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูล 
        ที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่นำ 
        ผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

10. การสร้างจิตสำนักให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี
ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม
และดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้อง
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

10.1 ปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง 
        และสังคม สร้างคุณธรรมจริยธรรม รู้จักเสียสละ ร่วม 
        แรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการทำประโยชน์เพื่อ 
        ส่วนรวมช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนา 
        คุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต ช่วย 
        แก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม 
10.2 สร้างจิตสาธารณะเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
       - สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบ 
         ประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที ่
         ความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม          

 
 
 

 



-9- 
 

ประมวลจริยธรรม แนวทางปฏิบัติ 
10. การสร้างจิตสำนักให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี
ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม
และดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้อง
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน (ต่อ) 

    -ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเอง 
     คือส่วนหนึ่งของสังคมต้องมีความรับผิดชอบในการรักษา 
     สิ่งแวดล้อมซ่ึงเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อประเทศชาติ  
     และโลกใบนี้ 
    -ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคมให้ถือว่า 
     เป็นปัญหาของตนเอง เช่น การหลีกเลี่ยงไม่ได้ต้องช่วยกัน 
     แก้ไข  
    -ยึดหลักธรรมในการดำเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคำสั่ง 
     สอนในทุกศาสนาที่นับถือ สอนให้คนทำความดี 
10.3 การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนิน 
      ชีวิตบนสายกลาง โดยยดึหลักความพอประมาณ ความมี 
      ภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 
      -ยึดหลักความพอประมาณ โดยดำรงชีวิตเหมาะสมกับ 
       ฐานะของตนเองและสังคม พัฒนาตนเองให้มีความ 
       อุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีขึ้นเป็นลำดับ 
      -ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนเองและ 
       ปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มีเหตุผล ถูกต้อง โปร่งใส เป็น 
       ธรรม ก่อนตัดสินใจดำเนินการใด ต้องคำนึงถึงผลที่คาด 
       ว่าจะเกิดขึ้นต่อส่วนรวมและต่อตนเอง 
       -ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการดำเนินชีวิตและ 
        ปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายมีการวางแผนและดำเนินการ 
        ไปสู่เป้าหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อด 
        ออม บนพื้นฐานความรู้และคุณธรรมเพ่ือให้บรรลุ 
        เป้าหมาย 
       -ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการน้อมนำปรัชญาของ 
        เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
10.4 ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติ 
        คณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย         

 
 
 

ลงชื่อ             ผู้เห็นชอบ 
           (นางกันตพัชร์  ไชยนา) 
นายกเทศมนตรีตำบลหนองหญ้าลาด 



 
 


