
 

 
 

ประกาศเทศบาลตําบลประโคนชัย 
เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรมตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับจริยธรรม 

ของพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง 
************************* 

เนื่องดวย เทศบาลตําบลประโคนชัย มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตรการพัฒนาคุณธรรม  
จริยธรรม โดยมุงสงเสริมสรางคุณภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลประโคนชัย ใหเคารพศักดิ์ศรีคุณคาความ
เปนมนุษยสงเสริมคนดีท่ีมีจิตบริการ และดําเนินชีวิตพอเพียงโดยคุณธรรม จริยธรรมเปนพ้ืนฐานภายใตองคกร
ธรรมาภิบาล เพ่ือเปนตอบสนองนโยบายของเทศบาลตําบลประโคนชัย จึงขอประกาศนโยบายดานคุณธรรม 
จริยธรรม ดังนี้ 

1. พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ตองปฏิบัติงานดวยความตั้งใจ มุงม่ัน มี 
ความซ่ือสัตย สุจริต โปรงใส สามารถตรวจสอบได 

2. พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง จะตองพึงปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ 
อุตสาหะ เอาใจใสระมัดระวังรักษาผลประโยชนของทางราชการอยางเต็มกําลังความสามารถ 

3. พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง จะพึงปฏิบัติตน ตอผูรวมงานดวยความ 
สุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี และไมกระทําการใดท่ีเปนการกลั่นแกลงกัน 

4. พนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง จะพึงตอนรับใหความเปนธรรม และ 
สงเคราะหแกประชาชนผูมาติดตอราชการเก่ียวกับหนาท่ีของตนเองโดยไมชักชาและดวยความสุภาพเรียบรอย 
ไมดูหม่ิน เหยียดหยาม กดข่ี ขมแหง ประชาชน ผูมาติดตอราชการ 

และให พนักงานเทศบาลลูกจางประจํา และพนักงานจาง สังกัดเทศบาลตําบลประโคนชัย มี 
หนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวก
และใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ตาม
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลตําบลประโคนชัย เรื่อง มาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงาน
เทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ดังนี้ 

1. ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย สุจริต และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมีผลประโยชนทับซอน 
4. การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
5. การใหบริการประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
6. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
7. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได 
8. การยึดม่ันในระบอบประชาธปิไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
9. การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

ท้ังนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือวาเปนการกระทําผิดวินัย 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ ณ วันท่ี   2  มกราคม  2563 
 
 
 

(นายประสงค  พวงไพบูลย) 
นายกเทศมนตรีตําบลประโคนชัย 



 
 

แนวทางปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมจริยธรรม 
ของเทศบาลตําบลประโคนชัย อําเภอเมือง จังหวัดพัทลุง 

 

ท่ี 
ประมวลจริยธรรม 

ของพนักงานเทศบาล 
แนวทางปฏิบัติ 

1 การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม ๑.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา และไม
กระทําการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีผู
ทักทวงวาการกระทําดังกลาวของพนักงานเทศบาลอาจขัด
ประมวลจริยธรรม พนักงานเทศบาลตองหยดุการกระทํา
ดังกลาว 
๑.๒ ไมละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรมและประเพณี ในกรณีท่ีมี
ขอขัดแยงระหวางประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทาง
ศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี 
๑.๓ หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในสวนราชการทุก
ระดับชั้นตองปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวยความเท่ียงธรรม
โดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณสวนตัว 
๑.๔ หัวหนาสวนราชการและผูบังคับบัญชาในศูนยราชการทุก
ระดับชั้นตองสนับสนุนสงเสริมและยกยองผูอยูใตบังคับบัญชาท่ี
มีความซ่ือสัตย มีผลงานดีเดนไมกระทําการใดๆ อันอาจนํา
ความเสื่อมเสียและไมไววางใจใหเกิดแกสวนราชการหรือ
ราชการโดยรวม 
 

2 การมีจิตสํานึกท่ีดีซ้ือสัตยและความ
รับผิดชอบ 

๒.๑ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต เท่ียงธรรม ไมมุงหวัง
และแสวงหาผลประโยชนอันมิควรไดจากการปฏิบัติงาน 
๒.๒ ใชดุลพินิจในการตัดสินใจดวยความยุติธรรม ตรงตาม
เจตนารมณของกฎหมาย 
๒.๓ รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง อธิบายสิ่งท่ีตนและ
รับผิดชอบไดปฏิบัติอยางมีเหตุผลและถูกตองชอบธรรม พรอม
ยินดีแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 
2.4 ควบคุม กํากับ ดูแล ผูปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของ
ตนเองไมใหกระทําการหรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ 
๒.๕ ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตนเอง 
๒.๖ อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความรอบคอบ
ระมัดระวัง และเต็มกําลังความสามารถท่ีมีอยู ในกรณีท่ีตองไป
ปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐดวย จะตองไมทําใหงานในหนาท่ีเสียหาย
๒.๗ ละเวนจากการกระทําท้ังปวงท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอ
ตําแหนงหนาท่ีของตนเองหรือพนักงานเทศบาลคนอ่ืน 
 

 
 
 



 
 

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล 
ของเทศบาลตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 

 

ท่ี 
ประมวลจริยธรรม 

ของพนักงานเทศบาล 
แนวทางปฏิบัติ 

  ๒.๘ ใชดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความรู 
ความสามารถเยี่ยงท่ีปฏิบัติในวิชาชีพ 
๒.9 เม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ี ตองรีบ
แกไขใหถูกตองและแจงใหหัวหนาสวนราชการทราบ 
2.10 ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานท่ีมีหนาท่ี
ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน ตองใหความรวมมือกับ
หนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบตามกฎหมาย 
๒.๑๑ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องท่ีอาจกอใหเกิดความ
เสียหายแกราชการ ในกรณีท่ีสั่งราชการดวยวาจาในเรื่อง
ดังกลาวใหผูใตบังคับบัญ ชาบันทึกเรื่องเปนลายลักษณอักษร
ตามคําสั่งเพ่ือใหผูสั่งพิจารณาสั่งการตอไป 
 

3 การยึดถือประโยชนของประเทศชาติ
เหนือกวาผลประโยชนสวนตนและไมมี
ผลประโยชนทับซอน 

3.1 ไมนําความสัมพันธสวนตัวท่ีเคยมีตอบุคคลคลอ่ืนไมวา เปน
ญาติ พ่ีนอง พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผูมีบุญคุณสวนตัวมา
ประกอบการใชดุลพินิจใหคุณหรือใหโทษแกบุคคลนั้น 
3.2 ไมใช เวลาราชการ เงิน ทรัพยสิน บุคลากร บริการหรือสิ่ง
อํานวยความสะดวกของทางราชการ ไปเพ่ือประโยชนสวนตัว
ของตนเองหรือผูอ่ืน เวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย 
3.3 ไมกระทําการ หรือดํารงตําแหนง หรือปฏิบัติการใดใน
ฐานะสวนตัว ซ่ึงกอใหเกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยวาจะขัด
กับประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความรับผิดชอบของหนาท่ี 
๓.๔ ในการปฏิบัติหนาท่ีท่ีรับผิดชอบในหนวยงานโดยตรงหรือ
หนาท่ีอ่ืน ตองยึดถือประโยชนของทางราชการเปนหลัก 
3.5 ไมเรียกรับ หรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอ่ืนเรียกรบัหรือ
ยอมรับ ซ่ึงของตอบแทนของตนหรือของญาติของตนไมวากอน
หรือหลังดํารงตําแหนง หรือไมเก่ียวของกับการปฏิบัติหนาท่ีแลว
ก็ตาม 
3.6 ไมใชตําแหนงหรือกระทําการท่ีเปนคุณหรือเปนโทษแก
บุคคลใดเพราะมีอคติ 
๓.๗ ไมเสนอหรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํา 
นิติกรรมหรือสัญญา ซ่ึงตนเองหรือบุคคลอ่ืนไดประโยชน 
อันมีควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย 
 

 
 
 



 
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล 

ของเทศบาลตําบลประโคนชัย อําเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย 
 

ท่ี 
ประมวลจริยธรรม 

ของพนักงานเทศบาล 
แนวทางปฏิบัติ 

4 การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรม
และถูกกฎหมาย 

๔.๑ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมา และไม
ธรรมและถูกกฎหมายกระทําการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ 
๔.๒ เม่ือรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงาน
เทศบาลตองมีหนาท่ีรายงานการฝาฝนดังกลาวพรอมหลักฐาน
พยานตอหัวหนาสวนราชการ 
4.3 ตองรายงานการดํารงตําแหนงท่ีไดรับคาตอบแทนและไมได
รับคาตอบแทนในนิติบุคคลซ่ึงมีใชสวนราชการรัฐวิสาหกิจ 
องคการมหาชน ราชการสวนทองถ่ิน ตอหัวหนาสวนราชการใน
กรณีท่ีการดํารงตําแหนงอาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาท่ี 
๔.๔ ในกรณีท่ีพนักงานเทศบาลเขารวมประชุมหรือพบวามีการ
กระทําซ่ึงมีลักษณะตามขอ ๔.๒ หรือขอนี้ พนักงานเทศบาลมี
หนาท่ีตองคัดคานการกระทําดังกลาว 
๔.๕ ปฏิบัติหนาท่ีมีความรู ความสามารถ และทักษะ ในการ
ดําเนินงาน โดยยึดม่ันในความถูกตอง เท่ียงธรรม ถูกตองตาม
หลักกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ 
๔.๖ ปฏิบัติหนาท่ีโดยยึดม่ันในระบบคุณธรรมเพ่ือประโยชนสุข
ของประชาชน รวมท้ังละเวนการแสวงหาตําแหนง บําเหน็จ
ความชอบ และประโยชนอ่ืนใด จากบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 
๔.๗ ตัดสินใจและกระทําการใดๆ โดยยึดประโยชนสวนรวมของ
ประเทศชาติ และประชาชน มากกวาประโยชนสวนตน 
๔.๘ ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีของผูใตบังคับบัญชา ยึดม่ัน
ความถูกตอง เท่ียงธรรม ยึดถือผลประโยชนของชาติ 
 

๕ การใหบริการแกประชาชนดวยความ
รวดเร็วมีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ 

๕.๑ ปฏิบัติหนาท่ีใหลุลวง โดยไมหลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเวน 
รวดเร็วมีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ การใชอํานาจเกินกวาท่ีมี
อยูตามกฎหมาย 
๕.๒ ปฏิบัติหนาท่ี หรือดําเนินการอ่ืน โดยคํานึงถึงศักดิ์ศรีความ
เปนมนุษย และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไมกระทําการใหกระทบ
สิทธิ เสรีภาพของบุคคลอ่ืน กอภาระหรือหนาท่ีใหบุคคลอ่ืนโดย
ไมมีอํานาจตามกฎหมาย 
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  5.3 ใหบริการและอํานวยความสะดวกแกประชาชนโดยมี
อัธยาศัยท่ีดี ปราศจากอคติ และไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผูมา
ติดตอโดยไมเปนธรรมในเรื่อง ถ่ินกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา อายุ
ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทาง
เศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษาการอบรม 
หรือความคิดเห็นทางการเมือง อันไมขัดตอรัฐธรรมนูญ เวนแต
จะดําเนินการตามมาตรการท่ีรัฐกําหนดเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือ
สงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคล
อ่ืน หรือเปนการเลือกปฏิบัติท่ีมีเหตุผลเปนธรรมและเปนท่ี
ยอมรับกันท่ัวไป 
๕.๔ ละเวนการใหสัมภาษณ การอธิบาย การแสดงปาฐกถาการ
บรรยาย หรือการวิพากษวิจารณ อันกระทบตอความเปนกลาง
ทางการเมือง เวนแตเปนการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตาม
หลักวิชา 
๕.๕ ไมเอ้ือประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติ พ่ีนอง พรรคพวก
เพ่ือนฝูง หรือผูมีบุญคุณ และตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียง
ธรรม ไมเห็นแกหนาท่ีผูใด 
5.6 ไมลอกหรือนําผลงานของผูอ่ืนมาใชเปนของตนเองโดยมิได
ระบุแหลงท่ีมา 
๕.๗ ใหบริการดวยความกระตือรือรน เอาใจใส และใหเกียรติ 
ผูรับบริการ 
5.8 สอดสอง ดูแล และใหบริการแกผูรับบริการดวยความ
สะดวกรวดเร็ว เสมอภาค และยุติธรรมและมีอัธยาศัยไมตรี 
๕.๙ ใหบริการดวยภาษาถอยคําสุภาพ ซัดเจน เขาใจงาย
หลีกเลี่ยงการใชศัพทเทคนิคหรือคําภาษากฎหมายท่ีผูรับบริการ
ไมเขาใจ 
5.10 ปฏิบัติงานดวยความถูกตอง รอบคอบ รวดเร็วระมัดระวัง
ไมใหเสื่อมเสียหรือกระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน 
5.11 เปดชองทางการรับฟงความคิดเห็นของประชาชนผูมีสวน
ไดสวนเสีย ในสถานท่ีใหบริการ และนําขอมูลดังกลาวมาใชใน
การแกไขปญหา ปรับปรุง พัฒนาหนวยงานและการใหบริการ
ประชาชน 
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6 การใหขอมูลขาวสารแกประชาชน 
อยางครบถวนถูกตองและไมบิดเบือน  
ขอเท็จจริง 

6.1 ไมใชขอมูลท่ีไดมาจากการดําเนินงานไปเพ่ือการอ่ืนอันมิใช
การปฏิบัติหนาท่ี โดยเฉพาะอยางยิ่งเพ่ือประโยชนแกตนเอง
หรือบุคคลอ่ืน 
6.2 ชี้แจง แสดงเหตุผลท่ีแทจริงอยางครบถวนในกรณีท่ีกระทํา
การอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพคนอ่ืน ไมอนุญาตหรือไม
อนุมัติตามคําขอของบุคคลตามกฎหมาย เวนแตการอัน
คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองไดกําหนดยกเวนไว 
ท้ังนี้ จะตองดําเนินการภายในหรือเม่ือบุคคลรองขอสิบหาวันทํา
การนับแตกระทําการดังกลาวหรือไดรับการ 
รองขอ 
๖.๓ เปดเผยหลักเกณฑ ข้ันตอน วิธีปฏิบัติงาน ใหผูรับบริการ 
ไดรับทราบ รวมถึงใหขอมูลแกผูมารองขอตามกรอบ 
ของระเบยีบกฎหมาย 
๖.๔ ใชขอมูลขาวสารของทางราชการในทางท่ีเปนประโยชน 
ถูกตอง ดวยความระมัดระวัง ไมเปดเผยขอมูลขาวสารท่ีเปน 
ความลับของทางราชการ 
6.5 ปกปดขอมูลสวนบุคคลอันมิควรเปดเผยท่ีอยูในความ
รับผิดชอบของหนวยงาน 
 

7 การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษา 
มาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบได  

๗.๑ ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน 
และ ใหเกิดผลดีท่ีสุดจนเต็มกําลังความสามารถตรวจสอบได 
๗.๒ ใชงบประมาณ ทรัพยสิน สิทธิและประโยชน ท่ีทางราชการ
จัดใหดวยความประหยัด คุมคา ไมฟุมเฟอย 
๗.๓ ใชความรู ความสามารถ ความระมัดระวัง ในการปฏิบัติ 
หนาท่ีตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเครงครัด 
๗.๔ อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความรอบคอบ 
ระมัดระวัง และความสามารถท่ีมีอยูปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐดวย 
จะตองใหทําใหงานในหนาท่ีเสียหาย 
๗.๕ ละเวนจากการกระทําท้ังปวงท่ีกอใหเกิดความเสียหายตอ
ตําแหนงหนาท่ีของตนหรือของพนักงานสวนเทศบาลอ่ืนไมกาว
กายหรือแทรกแ ซงการปฏิบัติหนาท่ีของพนักงานเทศบาลอ่ืน
โดยมิชอบ 
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  7.6 ใชดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความรู
ความสามารถเยี่ยงท่ีปฏิบัติในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจาก
อคติสวนตัว ตามขอมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของ
แตละกรณี 
๗.๗ เม่ือเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหนาท่ี ตองรีบ
แกไขใหถูกตอง และแจงใหหัวหนาสวนราชการทราบโดยทันที 
๗.๘ ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานท่ีมีหนาท่ีตรวจสอบ
ตามกฎหมายหรือประชาชน ตองใหความรวมมือกับหนวยงานท่ี
มีหนาท่ีตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ 
โดยใชขอมูลท่ีเปนจริงและครบถวน เม่ือไดรับคํารองขอในการ
ตรวจสอบ 
๗.๙ ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องท่ีอาจกอใหเกิดความ
เสียหายแกราชการ ในกรณีท่ีสั่งราชการดวยวาจาในเรื่อง
ดังกลาวใหผูใตบังคับบัญชาบันทึกเปนลายลักษณอักษรตาม
คําสั่งเพ่ือใหผูสั่งพิจารณาสั่งการตอไป 
๗.๑๐ ปฏิบัติงานดวยความเอาใจใส มานะ พยายาม มุงมัน และ 
ปฏิบัติหนาท่ีเสร็จสมบูรณภายในเวลาท่ีกําหนดในความ
รับผิดชอบใหบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายภายในเวลา ได
ผลลัพธตามเปาหมายคุมคา ดวยวิธีการท่ีถูกตองท่ีกําหนด โดย
วิธีการ กระบวนการถูกตองชอบธรรม เกิดประโยชนสูงสุดตอ
ประเทศขาติ ประชาชน 
๗.๑๑ ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ โดยใชทักษะ ความรู 
ความสามารถและหนวยงาน โดยใชทรัพยากรอยางประหยัด
และอยางเต็มท่ีดวยความถูกตองรอบคอบระมัดระวังเพ่ือรักษา
ผลประโยชนสวนรวมอยางเต็มความสามารถ 
๗.๑๒ พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรอบรู มีความรู 
ความสามารถทักษะ ในการปฏิบัติงานในหนาท่ี 
7.13 พัฒนาระบบการทํางานใหไดผลงานท่ีดีมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและเปนแบบอยางได 
7.14 จัดระบบการจัดเก็บเอกสารขอมูลรวมท้ังสถานท่ีใหเปน
ระบบระเบียบเพ่ืออํานวยตอการทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย
ดูแลรักษาและใชทรัพยากรของทางราชการอยางประหยัดคุมคา
เหมาะสมดวยความระมัดระวังมิใหเสียหายหรือสิ้นเปลือง
เสมือนเปนทรัพยสินของตนเอง 
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๘ การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 

๘.๑ ไมแสดงการตอตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุข หรือสนับสนุนใหนําการปกครอง
ระบอบอ่ืนท่ีไมมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใชอันมี
พระมหากษัตริยเปนประมุขในประเทศไทย 
8.2 จงรักภักดีตอพระมหากษัตริย และไมละเมิดองค
พระมหากษัตริย พระราชินี และพระรัชทายาท ไมวาทางกาย
และทางวาจา 
 

๙ การยืดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพของ
องคกร 

9.๑ จงรักภักดีตอชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย 
9.2 เปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไวและปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ ไมละเมิด
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีขอบ
ดวยกฎหมาย ในกรณีมีขอสงสัยหรือมีขอทักทวงวาการกระทํา
ไมชอบดวยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับหรือมติ
คณะรัฐมนตรีท่ีชอบดวยกฎหมาย พนักงานเทศบาลตองแจงให
หัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาและ
ดําเนินการตอไดตอเม่ือไดขอยุติจากหนวยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ี
แลว 
9.๓ เปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองท่ีดี เคารพและปฏิบัติ
ตามกฎหมายอยางเครงครัด 
9.4 ไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอ
เกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี รักศักดิ์ศรีของตนเองโดยประพฤติ
ตนใหเหมาะสมกับการเปนพนักงานเทศบาลท่ีดีอยูในระเบียบ 
วินัย กฎหมาย และเปนผูมีคุณธรรมท่ีดี 
9.๕ ปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถ และความ
เสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถใหบรรลุผลสําเร็จ
และมีประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมายเพ่ือใหเกิด
ประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 
9.๖ มุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวยความเปน
ธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวาง
หนวยงานและประชาชน 
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แนวทางปฏิบัติ 

  9.๗ ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ เรียบรอย มีอัธยาศัย 
9.8 รักษาความลับท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ี การเปดเผยขอมูล
ท่ีเปนความลับโดยพนักงานเทศบาล จะกระทําไดตอเม่ือมี
อํานาจหนาท่ี และไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชาหรือเปนไป
ตามกฎหมายกําหนดเทานั้น 
9.9 รักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงานพรอม
กับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางท่ีขอบเคารพตอ
ความเชื่อและคานิยมของบุคคลหรือเพ่ือนรวมงานยอมรับความ
คิดเห็นท่ีแตกตางและบริหารจัดการความขัดแยงอยางมีเหตุผล 
ไมผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเก่ียงงาน อันอาจกอใหเกิดการแตก
ความสามัคคีในหนวยงาน ประสานงานกับทุกฝายท่ีเก่ียวของ
ดวยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 
9.๑๐ ไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนท่ีมิควร
สําหรับตนเองหรือผูอ่ืน ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสิน
หรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับของขวัญหรือประโยชนอ่ืนใดจากผู
รองเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือประโยชนตางๆ อันอาจเกิด
จากการปฏิบัติหนาท่ีของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา
โดยการใหตามประเพณี 
9.๑1 ประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยคําสุภาพมี
น้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการ
ปฏิบัติงานของเพ่ือนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบ
อางเปนผลงานของตน 
 

 

 
 
 
 

(นายประสงค  พวงไพบูลย) 
นายกเทศมนตรีตําบลประโคนชัย 

 


