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ประกาศเทศบาลตําบลหวยเม็ก 
 เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง 

เทศบาลตําบลหวยเม็ก พุทธศักราช 2564 
 ---------------------------------------------  

   

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 23 วรรคทาย ประกอบกับมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบคุคลสวนทองถ่ิน พ.ศ.2542 และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุในการ
ประชุมครั้งท่ี 10/2558 เม่ือวันท่ี 29 กันยายน 2558 เห็นชอบใหกําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับจริยธรรม
ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล คณะกรรมการจริยธรรมของพนักงาน
เทศบาลตําบลหวยเม็ก ไดจัดทําประมวล จริยธรรมประจําเทศบาลตําบลหวยเม็ก เพ่ือยึดถือเปนหลักการ
แนวทางปฏิบัติและเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติพนักงานเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาล ดังนั้น 
เพ่ือใหพนักงานเทศบาล และพนักงานจางเทศบาลตําบลหวยเม็ก มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตาม   
หลักธรรมภิบาล พนักงานเทศบาลตําบลหวยเม็ก จะตองยึดหม่ันคานิยมหลักของมาตรฐานธรรมาภิบาล ดังนี ้
  (๑) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม  
  (๒) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ  
  (๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน
ทับซอน  
  (๔) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย  
  (๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ  
  (๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง  
  (๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได  
  (๘) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
  (๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทําความผิดทางวินัย  
 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  2  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 
 

     วาท่ีรอยตรี 
          (นที มูลสมบัติ) 

     ปลัดเทศบาล  ปฏิบัติหนาท่ี 
                            นายกเทศมนตรีตําบลหวยเม็ก 

 
 

 
 
 
 



แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจางเทศบาลตําบลหวยเม็ก 

 
ประมวลจริยธรรมของขาราชการ แนวทางปฏิบัติ 

1. การยึดหม่ันคุณธรรมและจริยธรรม 
 

๑.๑ ปฏิบัติ หนาท่ีดวยความสุจริต ไมเลือกปฏิบัติ ถูกตองตามกฎหมายและวินัย 
ขาราชการ การแสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอยางสุจริต การรักษา คําพูด 
มีสัจจะและเชื่อถือได 
๑.๒ ขาราชการไมเยงเบน ตัวอคติหรือผลประโยชน กลารับผิดและรับผิดชอบ 
การเสียสละความสุขสวนตน เพ่ือใหเกิดประโยชนแกทางราชการ การยืน หยัด 
เพ่ือความถูกตองโดยมุงพิทักษผลประโยชนของทางราชการ 
๑.๓ ปฏิบัติหนาท่ี ราชการดวยความถูกตอง เปนธรรม แมอาจกอความไมพึง 
พอใจใหแกผูเสีย ประโยชน และการยืนหยัดพิทักษผลประโยชนและชื่อเสียงของ 
ประเทศชาติ แมในสถานการณท่ีอาจเสี่ยงตอความม่ันคงในตําแหนงหนาท่ีการ 
งานหรือ 

2. การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต  
 และรับผิดชอบ 

๒.๑ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมาและไมกระทําการเลี่ยง 
ประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีผูทักทวงวาการกระทําดังกลาวของ 
พนักงานเทศบาลอาจขัดประมวลจริยธรรม พนักงานเทศบาลตองหยุดการ 
กระทําดังกลาว 
๒.๒ ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีท่ีมีขอ 
ขัดแยงระหวางประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนาหรือ 
ประเพณี 
๒.๓ หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตอง 
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวยความเท่ียงธรรม โดยไมเห็นแกความสัมพันธ 
หรือบุญคุณสวนตัว 
๒.๔ หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตอง 
สนับสนุนสงเสริมและยกยองผูอยูใตบังคับบัญชาท่ีมีความซ่ือสัตย มีผลงานดีเดน 
๒.๕ ไมกระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไมไววางใจใหเกิดแกสวน 
ราชการหรือราชการโดยรวม 

3. การยึดประโยชนของประเทศชาติเหนือ 
กวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน
ทับซอน 

๓.1 ไมนําความสัมพันธสวนตัวท่ีมีตอบุคคลอ่ืน ไมวาจะเปนญาติพ่ีนอง พรรค 
พวกเพ่ือนฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลยพินิจใหคุณหรือให 
โทษแกบุคคลนั้น 
๓.๒ ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอานวยความ 
สะดวกของทางราชการไปเพ่ือประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอ่ืน เวนแตไดรับ 
อนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย 
๓.๓ ไมกระทําการหรือดารงตําแหนงหรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัวซ่ึง 
กอใหเกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความ 
รับผิดชอบของหนาท่ี 
 



๓.๔ ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาท่ีอ่ืนตอง 
ยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก 
๓.๕ ไมเรียก รับ หรือยอมใหผูอ่ืนเรียกดวย รับ หรือยอมรับซ่ึงของตอบแทนของ 
ตนหรือของญาติของตนไมวากอนหรือหลังดารงตําแหนงหรือไมเก่ียวของกับการ 
ปฏิบัติหนาท่ีแลวก็ตาม 
๓.6 ไมใชตําแหนงหรือกระทําการท่ีเปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใดเพราะมี 
อคติ 

4. การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง 
 เปนธรรม และถูกกฎหมาย 

๔.๑ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต เท่ียงธรรม ไมมุงหวังและแสวงหา 
ผลประโยชนอันมิควรไดจากการปฏิบัติงาน 
4.2 ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจดวยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณของ
กฎหมาย 
๔.๓ รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง อธิบายสิ่งท่ีตนไดปฏิบัติอยางมี
เหตุผลและถูกตอง ชอบธรรม พรอมยินดีแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 
๔.๔ ควบคุม กํากับ ดูแล ผูปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไมใหกระทําการ
หรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ 
๔.๕ ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนเอง 
4.6 อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความรอบคอบระมัดระวังและเต็ม
กําลังความสามารถท่ีมีอยู 

5. การใหบริการแกประชาชนดวยความ
รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 

๕.1 ปฏิบัติใหลุลวง โดยไมหลีกเลี้ยง ละเลย หรือละเวน การใชอํานาจเกินกวาท่ี
มีอยูตามกฎหมาย 
5.๒ ปฏิบัติหนาท่ีหรือดําเนินการอ่ืน โดยคํานึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิ 
เสรีภาพของบุคคล ไมกระทําการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนกอภาระ
หรือหนาท่ีใหบุคคลโดยไมมีอํานาจตามกฎหมาย 
๕.๓ ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดี ปราศจาก
อคติ และไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรมในเรื่องถ่ินกําเนิด 
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความ
คิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ เวนแตการดาเนินการตามมาตราท่ี
รัฐกําหนด เพ่ือขจัดอุปสรรค หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพได 
เชนเดียวกับบุคคลอ่ืนหรือเปนการเลือกปฏิบัติท่ีมีเหตุผล เปนธรรม และเปนท่ี
ยอมรับกันท่ัวไป 
๕.๔ ละเวนการใหสัมภาษณ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือ
การวิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมือง เวนแตเปนการ
แสดงความคิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา 
๕.๕ ไมเอ้ือประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพ่ีนอง พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือผูมี
บุญคุณ และตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด 
๕.๖ ไมลอกหรือนําผลงานของผูอ่ืนมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงท่ีมา 
๕.๗ ใหบริการดวยความกระตือรือรน เอาใจใสและใหเกียรติผูรับบริการ 



๕.๘ สอดสองดูแล และใหบริการแกผูรับบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว เสมอ
ภาคยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี 
๕.๙ ใหบริการดวยภาษาถอยคําสุภาพ ชัดเจน เขาใจงาย หลีกเลี่ยงการใช
โทรศัพทเทคนิคหรือถอยคําภาษากฎหมายท่ีผูรับบริการไมเขาใจ 
๕.๑0 การปฏิบัติดวยความถูกตอง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไมใหเสื่อมเสีย
หรือกระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน 
๕.๑๑ เปดชองทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสียใน
สถานท่ีใหบริการและนําขอมูลดังกลาวมาใชในการแกไขปญหา ปรับปรุงพัฒนา
หนวยงานและการใหบรกิารประชาชน 

6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยาง
ครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

๖.๑ ไมใชขอมูลท่ีไดจากการดําเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันมีใชการการปฏิบัติ
หนาท่ีแนวทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชนตอตนเองหรือ      
บุคคลอ่ืน 
๖.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลท่ีแทจริงอยางครบถวนในกรณีท่ีกระทําการอันกระทบ
ตอสิทธิและเสรีภาพบุคคลอ่ืนไมอนุญาตหรือไมอนุมัติตามคําขอของบุคคล หรือ
เม่ือบุคคลรองขอตามกฎหมาย เวนแตการอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองไดกําหนดยกเวนไว ท้ังนี้ จะตองตําเนินการภายในสิบหาวันทําการ 
นับแตกระทําการดังกลาวหรือไดรับการ รองขอ 
6.๓ เปดเผยหลักเกณฑ ข้ันตอน วิธีปฏิบัติงาน ใหผูรับบริการไดรับทราบ รวมถึง 
ใหขอมูลขาวสารแกผูมารองขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 
๖.๔ ใชขอมูลขาวสารของทางราชการในทางท่ีเปนประโยชนถูกตอง ดวยความ 
ระมัดระวัง ไมเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปนความลับของทางราชการ 
๖.๕ ปกปดขอมูลสวนบุคคลอันไมควรเปดเผยท่ีอยูในความรับผิดชอบของ 
หนวยงาน 
๖.6 เม่ือรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ หนักงานเทศบาลตองมี
หนาท่ีรายงานการฝาฝนดังกลาวพรอมหลักฐานพยานตอหัวหนาสวนราชการ 
๖.7 ตองรายงานการดํารงตําแหนงท่ีไดรับคาตอบแทนและไมไดรับคาตอบแทน
ในนิติบุคคลซ่ึงมีใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรมหาชน ราชการสวนทองถ่ิน 
ตอหัวหนาสวนราชการในกรณีท่ีการดํารงตําแหนงนั้นๆอาจขัดแยงกับการปฏิบัต ิ
หนาท่ี 
๖.8 ในกรณีท่ีพนักงานเทศบาลเขารวมประชุมและพบวามีการกระทําซ่ึงมี
ลักษณะตามขอ ๕.๒ หรือขอนี้พนักงานสวนทองถ่ินมีหนาท่ีตองคัดคานการ
กระทําดังกลาว 
๖.9 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรูความสามารถ และทักษะในการดําเนินงานปฏิบัติ 
หนาท่ีโดยยึดม่ันในความถูกตองเท่ียงธรรมถูกตองตามหลักกฎหมายระเบียบ 
ปฏิบัติ 
๖.10 ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชนสุขของประชาชน 
รวมท้ังละเวนการแสวงหาตําแหนง บําเหน็จความชอบและประโยชนอ่ืนใดจาก 
บุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 



๖.11 ตัดสินใจและกระทําการใดๆโดยยึดประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ 
ประชาชนมากกวาประโยชนสวนตน 
๖.12 ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีของผูใตบังคับบัญชายึดม่ันความถูกตอง 
เท่ียงธรรม ยึดถือผลประโยชนของชาต ิ

7.การมุงผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐาน 
 มีคุณภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 

๗.๑ ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเกิดผลดีท่ีสุด 
จนเต็มกําลังความสามารถ 
๗.๒ ใชงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิและประโยชนท่ีทางราชการจัดให 
ดวยความประหยัดคุมคา ไมฟุมเฟอย 
๗.๓ ใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาท่ี  
ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเครงครัด 
๗.๔ อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความรอบคอบระมัดระวัง 
และเต็มกําลังความสามารถท่ีมีอยู ในกรณีท่ีตองไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐดวย 
จะตองไมทําใหงานในหนาท่ีเสียหาย 
๗.๕ ละเวนจากการกระทําท้ังปวงท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนง 
หนาท่ีของตนหรือของพนักงานเทศบาลอ่ืน ไมกาวกายหรือแทรกแซงการ 
ปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเทศบาลอ่ืนโดยมิชอบ 
๗.๖ ใชดุลยพินิจและตัดสินใจการปฏิบัติหนาท่ีดวยความรู ความสามารถ 
เยี่ยงท่ีปฏิบัติในวิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติสวนตัว ตามขอมูล 
พยานหลักฐานและความเหมาะสมของแตละกรณี 
๗.๗ เม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ี ตองรีบแกไขใหถูกตอง 
และแจงใหหัวหนาสวนราชการทราบโดยพลัน 
๗.๘ ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบตาม 
กฎหมายหรือประชาชนตองใหความรวมมือกับหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ 
โดยใชขอมูลท่ีเปนจริงและครบถวน เม่ือไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ 
๗.๙ ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องท่ีอาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ 
ในกรณีท่ีสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาว ใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่อง 
ลายลักษณอักษรตามคําสั่งเพ่ือใหผูสั่งพิจารณาสั่งการตอไป 
๗.๑๐ ปฏิบัติงานดวยความเอาใจใส มานะพยายาม มุงม่ันและปฏิบัติหนาท่ี 
เสร็จสมบูรณภายในเวลาท่ีกําหนดงานในความรับผิดชอบใหบรรลุผลสําเร็จ 
ตามเปาหมายภายในเวลาไดผลลัพธตามเปาหมาย คุมคาดวยวิธีการท่ีถูกตอง 
ท่ีกําหนด โดยวิธีการกระบวนการ ถูกตองชอบธรรม เกิดประโยชนสูงสุดตอ 
ประเทศชาติ ประชาชน 
๗.๑๑ ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ โดยใชทักษะ ความรู ความสามารถ และ 
หนวยงานโดยใชทรัพยากรอยางประหยัดและอยางเต็มท่ีดวยความถูกตอง 
รอบคอบ ระมัดระวัง เพ่ือรักษาผลประโยชนสวนรวมอยางเต็มความสามารถ 
๗.๑๒ พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรอบรู และมีความรู ความสามารถทักษะ 
ในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
 



7.๑3 พัฒนาระบบการทางานใหไดผลงานท่ีดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและเปนแบบอยางได 
๗.๑๔ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ขอมูล รวมท้ังสถานท่ีใหเปนระเบียบเอ้ือ 
อานวยตอการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย 
๗.๑๕ ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด คุมคา 
เหมาะสม ดวยความระมัดระวัง มิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเปน 
ทรัพยสินของตนเอง 

8. การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข 

๘.๑ ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี 
พระมหากษัตริยเปนประมุข หรือสนับสนุนใหนาการปกครองระบอบอ่ืน 
ท่ีไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใชในประเทศไทย 
๘.๒ จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และไมละเมิดองคพระมหากษัตริย 
พระราชินี และ พระรัชทายาทไมวาทางกาย หรือทางวาจา 

9. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพของ
องคกร 

9.๑ พนักงานของเทศบาลตําบลหวยเม็ก ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา  
และพระมหากษัตริย 
๙.๒ พนักงานของเทศบาลตําบลหวยเม็ก ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการักษาไว
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
๙.๓ พนักงานของเทศบาลตําบลหวยเม็ก ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการ 
เปนพลเมืองดีเคารพ และปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 
๙ ๔ พนักงานของเทศบาลตําบลกุดจิก ตองไมประพฤติตนอัน 
อาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี 
๙.๕ พนักงานของเทศบาลตําบลหวยเม็ก ตองปฏิบัติหนาท่ีอยาง 
เต็มกําลังความสามารถดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ 
ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระ หนาท่ีท่ีไดรับหมอบหมาย 
เพ่ือใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 
๙.๕ พนักงานของเทศบาลตําบลหวยเม็ก ตองมุงแกปญหาความเดือดรอน 
ของประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงสรางความเขาใจอันดี 
ระหวางหนวยงานและประชาชน 
๙.๖ พนักงานของเทศบาลตําบลหวยเม็ก ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความ 
สุภาพ เรียบรอยมีอัธยาศัยดี 
๙.๗ พนักงานของเทศบาลตําบลหวยเม็ก ตองรักษาความลับท่ีไดจาก 
การปฏิบัติหนาท่ีการเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดยขาราชการ/พนักงาน 
จะกระทําไดตอเม่ือมีอํานาจหนาท่ีและไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา 
หรือเปนไปตามกฎหมายกําหนดเทานั้น 
๙.๘ พนักงานของเทศบาลตําบลหวยเม็ก ตองรักษา และเสริมสรางความ 
สามัคคีระหวางผูรวมงานพรอมใหความชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 
ในทางชอบ 

 


