แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจางเทศบาลตําบลหวยเม็ก

เทศบาลตําบลหวยเม็ก
อําเภอหวยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ

ประกาศเทศบาลตําบลหวยเม็ก
เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง
เทศบาลตําบลหวยเม็ก พุทธศักราช 2564
--------------------------------------------อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 23 วรรคทาย ประกอบกับมาตรา 15 แหงพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ.2542 และคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุในการ
ประชุมครั้งที่ 10/2558 เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2558 เห็นชอบใหกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม
ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาล คณะกรรมการจริยธรรมของพนักงาน
เทศบาลตําบลหวยเม็ก ไดจัดทําประมวล จริยธรรมประจําเทศบาลตําบลหวยเม็ก เพื่อยึดถือเปนหลักการ
แนวทางปฏิบัติและเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติพนักงานเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาล ดังนั้น
เพื่อใหพนักงานเทศบาล และพนักงานจางเทศบาลตําบลหวยเม็ก มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย
เพื่ อ รั ก ษาประโยชน ส ว นรวมและประเทศชาติ อํ า นวยความสะดวกและให บ ริ ก ารแก ป ระชาชนตาม
หลักธรรมภิบาล พนักงานเทศบาลตําบลหวยเม็ก จะตองยึดหมั่นคานิยมหลักของมาตรฐานธรรมาภิบาล ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต และรับผิดชอบ
(๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน
ทับซอน
(๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
(๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร ทั้งนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทําความผิดทางวินัย
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕63
วาที่รอยตรี

(นที มูลสมบัติ)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหนาที่
นายกเทศมนตรีตําบลหวยเม็ก

แนวทางปฏิบตั ิตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ
พนักงานเทศบาล และพนักงานจางเทศบาลตําบลหวยเม็ก
ประมวลจริยธรรมของขาราชการ
1. การยึดหมัน่ คุณธรรมและจริยธรรม

แนวทางปฏิบัติ
๑.๑ ปฏิบัติ หนาที่ดวยความสุจริต ไมเลือกปฏิบัติ ถูกตองตามกฎหมายและวินัย
ขาราชการ การแสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาชีพอยางสุจริต การรักษา คําพูด
มีสัจจะและเชื่อถือได
๑.๒ ขาราชการไมเยงเบน ตัวอคติหรือผลประโยชน กลารับผิดและรับผิดชอบ
การเสียสละความสุขสวนตน เพื่อใหเกิดประโยชนแกทางราชการ การยืน หยัด
เพื่อความถูกตองโดยมุงพิทักษผลประโยชนของทางราชการ
๑.๓ ปฏิบัติหนาที่ ราชการดวยความถูกตอง เปนธรรม แมอาจกอความไมพึง
พอใจใหแกผูเสีย ประโยชน และการยืนหยัดพิทักษผลประโยชนและชื่อเสียงของ
ประเทศชาติ แมในสถานการณที่อาจเสี่ยงตอความมั่นคงในตําแหนงหนาที่การ
งานหรือ
2. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย สุจริต
๒.๑ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมาและไมกระทําการเลี่ยง
และรับผิดชอบ
ประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีผูทักทวงวาการกระทําดังกลาวของ
พนักงานเทศบาลอาจขัดประมวลจริยธรรม พนักงานเทศบาลตองหยุดการ
กระทําดังกลาว
๒.๒ ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีที่มีขอ
ขัดแยงระหวางประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนาหรือ
ประเพณี
๒.๓ หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตอง
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวยความเที่ยงธรรม โดยไมเห็นแกความสัมพันธ
หรือบุญคุณสวนตัว
๒.๔ หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุกระดับชั้นตอง
สนับสนุนสงเสริมและยกยองผูอยูใตบังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย มีผลงานดีเดน
๒.๕ ไมกระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไมไววางใจใหเกิดแกสวน
ราชการหรือราชการโดยรวม
3. การยึดประโยชนของประเทศชาติเหนือ ๓.1 ไมนําความสัมพันธสวนตัวที่มีตอบุคคลอื่น ไมวาจะเปนญาติพี่นอง พรรค
กวาประโยชนสวนตน และไมมผี ลประโยชน พวกเพื่อนฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัว มาประกอบการใชดุลยพินิจใหคุณหรือให
ทับซอน
โทษแกบุคคลนั้น
๓.๒ ไมใชเวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอานวยความ
สะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชนสวนตัวของตนเองหรือผูอื่น เวนแตไดรับ
อนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย
๓.๓ ไมกระทําการหรือดารงตําแหนงหรือปฏิบัติการใดในฐานะสวนตัวซึ่ง
กอใหเกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัดประโยชนสวนรวมที่อยูในความ
รับผิดชอบของหนาที่

๓.๔ ในการปฏิบัติหนาที่ที่รับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือหนาที่อื่นตอง
ยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก
๓.๕ ไมเรียก รับ หรือยอมใหผูอื่นเรียกดวย รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบแทนของ
ตนหรือของญาติของตนไมวากอนหรือหลังดารงตําแหนงหรือไมเกี่ยวของกับการ
ปฏิบัติหนาที่แลวก็ตาม
๓.6 ไมใชตําแหนงหรือกระทําการที่เปนคุณหรือเปนโทษแกบุคคลใดเพราะมี
อคติ
4. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง
๔.๑ ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เที่ยงธรรม ไมมุงหวังและแสวงหา
เปนธรรม และถูกกฎหมาย
ผลประโยชนอันมิควรไดจากการปฏิบัติงาน
4.2 ใชดุล ยพินิจในการตัดสินใจดว ยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณของ
กฎหมาย
๔.๓ รับ ผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง อธิบ ายสิ่งที่ตนไดปฏิบัติอยางมี
เหตุผลและถูกตอง ชอบธรรม พรอมยินดีแกไขขอผิดพลาดที่เกิดขึ้น
๔.๔ ควบคุม กํากับ ดูแล ผูปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไมใหกระทําการ
หรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ
๔.๕ ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตนเอง
4.6 อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวังและเต็ม
กําลังความสามารถที่มีอยู
5. การใหบริการแกประชาชนดวยความ ๕.1 ปฏิบัติใหลุลวง โดยไมหลีกเลี้ยง ละเลย หรือละเวน การใชอํานาจเกินกวาที่
รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
มีอยูตามกฎหมาย
5.๒ ปฏิบัติหนาที่หรือดําเนินการอื่น โดยคํานึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย และสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ไมกระทําการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นกอภาระ
หรือหนาที่ใหบุคคลโดยไมมีอํานาจตามกฎหมาย
๕.๓ ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจาก
อคติ และไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมาติดตอโดยไมเปนธรรมในเรื่องถิ่นกําเนิด
เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล
ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความ
คิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ เวนแตการดาเนินการตามมาตราที่
รัฐกําหนด เพื่อขจัดอุปสรรค หรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิและเสรีภาพได
เชนเดียวกับบุคคลอื่นหรือเปนการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เปนธรรม และเปนที่
ยอมรับกันทั่วไป
๕.๔ ละเวนการใหสัมภาษณ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือ
การวิพากษวิจารณอันกระทบตอความเปนกลางทางการเมือง เวนแตเปนการ
แสดงความคิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา
๕.๕ ไมเอื้อประโยชนเป น พิเศษใหแกญ าติพี่นอง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู มี
บุญคุณ และตองปฏิบัติหนาที่ดวยความเที่ยงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด
๕.๖ ไมลอกหรือนําผลงานของผูอื่นมาใชเปนของตนเองโดยมิไดระบุแหลงที่มา
๕.๗ ใหบริการดวยความกระตือรือรน เอาใจใสและใหเกียรติผูรับบริการ

๕.๘ สอดสองดูแล และใหบริการแกผูรับบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว เสมอ
ภาคยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี
๕.๙ ให บ ริ การดว ยภาษาถ อยคํ าสุ ภ าพ ชั ด เจน เข าใจงา ย หลี กเลี่ ย งการใช
โทรศัพทเทคนิคหรือถอยคําภาษากฎหมายที่ผูรับบริการไมเขาใจ
๕.๑0 การปฏิบัติดวยความถูกตอง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไมใหเสื่อมเสีย
หรือกระทบสิทธิของบุคคลอื่น
๕.๑๑ เปดชองทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชน ผูมีสวนไดสวนเสียใน
สถานที่ใหบริการและนําขอมูลดังกลาวมาใชในการแกไขปญหา ปรับปรุงพัฒนา
หนวยงานและการใหบริการประชาชน
6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยาง ๖.๑ ไมใชขอมูล ที่ไดจ ากการดําเนินงานไปเพื่อการอื่น อันมี ใชการการปฏิบั ติ
ครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง หน าที่แนวทางปฏิบัติ โดยเฉพาะอยางยิ่งเพื่อเอื้อประโยชนตอตนเองหรือ
บุคคลอื่น
๖.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แทจริงอยางครบถวนในกรณีที่กระทําการอันกระทบ
ตอสิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่นไมอนุญาตหรือไมอนุมัติตามคําขอของบุคคล หรือ
เมื่อบุคคลรองขอตามกฎหมาย เวนแตการอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองไดกําหนดยกเวนไว ทั้งนี้ จะตองตําเนินการภายในสิบหาวันทําการ
นับแตกระทําการดังกลาวหรือไดรับการ รองขอ
6.๓ เปดเผยหลักเกณฑ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ใหผูรับบริการไดรับทราบ รวมถึง
ใหขอมูลขาวสารแกผูมารองขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย
๖.๔ ใชขอมูลขาวสารของทางราชการในทางที่เปนประโยชนถูกตอง ดวยความ
ระมัดระวัง ไมเปดเผยขอมูลขาวสารที่เปนความลับของทางราชการ
๖.๕ ปกปดขอมูลสวนบุคคลอันไมควรเปดเผยที่อยูในความรับผิดชอบของ
หนวยงาน
๖.6 เมื่ อรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ หนักงานเทศบาลตองมี
หนาที่รายงานการฝาฝนดังกลาวพรอมหลักฐานพยานตอหัวหนาสวนราชการ
๖.7 ตองรายงานการดํารงตําแหนงที่ไดรับคาตอบแทนและไมไดรับคาตอบแทน
ในนิติบุคคลซึ่งมีใชสวนราชการ รัฐวิสาหกิจ องคกรมหาชน ราชการสวนทองถิ่น
ตอหัวหนาสวนราชการในกรณีที่การดํารงตําแหนงนั้นๆอาจขัดแยงกับการปฏิบัติ
หนาที่
๖.8 ในกรณี ที่ พนั ก งานเทศบาลเข า ร ว มประชุ ม และพบว า มี ก ารกระทํ า ซึ่ ง มี
ลั กษณะตามขอ ๕.๒ หรือขอ นี้พนักงานสว นทองถิ่น มีห นาที่ ตองคัดคานการ
กระทําดังกลาว
๖.9 ปฏิบัติหนาที่ดวยความรูความสามารถ และทักษะในการดําเนินงานปฏิบัติ
หนาที่โดยยึดมั่นในความถูกตองเที่ยงธรรมถูกตองตามหลักกฎหมายระเบียบ
ปฏิบัติ
๖.10 ปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพื่อประโยชนสุขของประชาชน
รวมทั้งละเวนการแสวงหาตําแหนง บําเหน็จความชอบและประโยชนอื่นใดจาก
บุคคลอื่นโดยมิชอบ

๖.11 ตัดสินใจและกระทําการใดๆโดยยึดประโยชนสวนรวมของประเทศชาติ
ประชาชนมากกวาประโยชนสวนตน
๖.12 ประพฤติตนเปนแบบอย างที่ดีของผูใต บังคับบัญชายึดมั่นความถูกตอง
เที่ยงธรรม ยึดถือผลประโยชนของชาติ
7.การมุงผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐาน ๗.๑ ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเกิดผลดีที่สุด
มีคุณภาพ โปรงใสและตรวจสอบได
จนเต็มกําลังความสามารถ
๗.๒ ใชงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิและประโยชนที่ทางราชการจัดให
ดวยความประหยัดคุมคา ไมฟุมเฟอย
๗.๓ ใชความรูความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหนาที่
ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเครงครัด
๗.๔ อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาที่ดวยความรอบคอบระมัดระวัง
และเต็มกําลังความสามารถที่มีอยู ในกรณีที่ตองไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐดวย
จะตองไมทําใหงานในหนาที่เสียหาย
๗.๕ ละเวนจากการกระทําทั้งปวงที่กอใหเกิดความเสียหายตอตําแหนง
หนาที่ของตนหรือของพนักงานเทศบาลอื่น ไมกาวกายหรือแทรกแซงการ
ปฏิบัติหนาที่ของพนักงานเทศบาลอื่นโดยมิชอบ
๗.๖ ใชดุลยพินิจและตัดสินใจการปฏิบัติหนาที่ดวยความรู ความสามารถ
เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติสวนตัว ตามขอมูล
พยานหลักฐานและความเหมาะสมของแตละกรณี
๗.๗ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ ตองรีบแกไขใหถูกตอง
และแจงใหหัวหนาสวนราชการทราบโดยพลัน
๗.๘ ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือประชาชนตองใหความรวมมือกับหนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบ
โดยใชขอมูลที่เปนจริงและครบถวน เมื่อไดรับคํารองขอในการตรวจสอบ
๗.๙ ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องที่อาจกอใหเกิดความเสียหายแกราชการ
ในกรณีที่สั่งราชการดวยวาจาในเรื่องดังกลาว ใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเรื่อง
ลายลักษณอักษรตามคําสั่งเพื่อใหผูสั่งพิจารณาสั่งการตอไป
๗.๑๐ ปฏิบัติงานดวยความเอาใจใส มานะพยายาม มุงมั่นและปฏิบัติหนาที่
เสร็จสมบูรณภายในเวลาที่กําหนดงานในความรับผิดชอบใหบรรลุผลสําเร็จ
ตามเปาหมายภายในเวลาไดผลลัพธตามเปาหมาย คุมคาดวยวิธีการที่ถูกตอง
ที่กําหนด โดยวิธีการกระบวนการ ถูกตองชอบธรรม เกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประเทศชาติ ประชาชน
๗.๑๑ ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ โดยใชทักษะ ความรู ความสามารถ และ
หนวยงานโดยใชทรัพยากรอยางประหยัดและอยางเต็มที่ดวยความถูกตอง
รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชนสวนรวมอยางเต็มความสามารถ
๗.๑๒ พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรอบรู และมีความรู ความสามารถทักษะ
ในการปฏิบัติงานในหนาที่

8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข

9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของ
องคกร

7.๑3 พัฒนาระบบการทางานใหไดผลงานที่ดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและเปนแบบอยางได
๗.๑๔ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ขอมูล รวมทั้งสถานที่ใหเปนระเบียบเอื้อ
อานวยตอการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย
๗.๑๕ ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด คุมคา
เหมาะสม ดวยความระมัดระวัง มิใหเสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเปน
ทรัพยสินของตนเอง
๘.๑ ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข หรือสนับสนุนใหนาการปกครองระบอบอื่น
ที่ไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใชในประเทศไทย
๘.๒ จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และไมละเมิดองคพระมหากษัตริย
พระราชินี และ พระรัชทายาทไมวาทางกาย หรือทางวาจา
9.๑ พนักงานของเทศบาลตําบลหวยเม็ก ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย
๙.๒ พนักงานของเทศบาลตําบลหวยเม็ก ตองเปนแบบอยางที่ดีในการักษาไว
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ
๙.๓ พนักงานของเทศบาลตําบลหวยเม็ก ตองเปนแบบอยางที่ดีในการ
เปนพลเมืองดีเคารพ และปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
๙ ๔ พนักงานของเทศบาลตําบลกุดจิก ตองไมประพฤติตนอัน
อาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่
๙.๕ พนักงานของเทศบาลตําบลหวยเม็ก ตองปฏิบัติหนาที่อยาง
เต็มกําลังความสามารถดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ
ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิ ภาพตามภาระ หนาที่ที่ได รับหมอบหมาย
เพื่อใหเกิดผลประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน
๙.๕ พนักงานของเทศบาลตําบลหวยเม็ก ตองมุงแกปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงสรางความเขาใจอันดี
ระหวางหนวยงานและประชาชน
๙.๖ พนักงานของเทศบาลตําบลหวยเม็ก ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความ
สุภาพ เรียบรอยมีอัธยาศัยดี
๙.๗ พนักงานของเทศบาลตําบลหวยเม็ก ตองรักษาความลับที่ไดจาก
การปฏิบัติหนาที่การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยขาราชการ/พนักงาน
จะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่และไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา
หรือเปนไปตามกฎหมายกําหนดเทานั้น
๙.๘ พนักงานของเทศบาลตําบลหวยเม็ก ตองรักษา และเสริมสรางความ
สามัคคีระหวางผูรวมงานพรอมใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ในทางชอบ

