
 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลนาค า 
เรื่อง  แนวทางปฏิบัตติามประมวลจริยธรรมของพนักงาน 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
ของเทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 
********************************************************* 

ตามที่เทศบาลต าบลนาค า  ได้มีประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลต าบลนาค า  อ าเภอ
อุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น  โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้ 

  1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของพนักงานเทศบาลต าบลนาค า  ที่สร้างความโปร่งใส           
มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบตัิอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ 
  3. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความเช่ือมั่นแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานเทศบาลต าบลนาค า  ในทุกระดับ โดยฝ่ายบริหาร
ใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลต าบลนาค าต่อตนเอง ต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา 
ประชาชน และสังคม ตามล าดับ 
  5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้ง
สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
  ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและพนักงานเทศบาสลต าบลนาค าทุกคน พึงยึดถือ
เป็นแนวทางปฏิบัตคิวบคู่ไปกับระเบียบและกฎบังคับข้ออื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 
  ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัตติามประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐาน
และมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงก าหนดแนวทางปฏิบัตติามประมวลจริยธรรมของพนักงาน
เทศบาลต าบลนาค า  อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น  พ.ศ. ๒๕63  รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้ 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

     ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕63 
 

             
     ลงช่ือ   ....................................................... 
                                 ( นายชาญชัย   ศรีวิวัฒน์ ) 
     ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 

 
 



 
 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลต าบลนาค า 

อ าเภออุบลรัตน์  จังหวัดขอนแก่น 
พ.ศ. ๒๕64 
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แนวทางปฏิบัตติามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล 

ของเทศบาลต าบลนาค า   อ าเภออุบลรัตน์   จังหวัดขอนแก่น 
 

ประมวลจริยธรรมของพนักงานทศบาล แนวทางปฏิบัติ 
1.การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริยเ์ป็นประมุข 

1.1ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือสนับสนุนให้น าการปกครอง
ระบอบอื่นที่ ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ใน
ประเทศไทย 
1.2จงรัก ภัคดี ต่ อพ ระมห าก ษัตริย์  และไม่ ล ะ เมิ ดอง ค์
พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย 
หรือทางวาจา 

2.การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 2.1ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่
กระท าการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้
ทักท้วงว่าการกระท าดังกล่าวของพนักงานเทศบาลอาจขัด
ประมวลจริยธรรม พนักงานเทศบาลต้องหยุดการกระท า
ดังกล่าว 
2.2ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีใน
กรณีทีมีข้อขัดแย้งระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักส าคัญ
ทางศัลธรรม ศาสนาหรือประเพณี 
2.3หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุก
ระดับช้ันต้องปกครองผู้อยู่ไต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม 
โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว 
2.4หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุก
ระดับช้ันต้องสนับสนุนสง่เสรมิและยกย่องผู้อยู่ไต้บังคับบัญชาที่
มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น 
2.5ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้
เกิดแก่ส่วนราชการหรือราชการโดยรวม 

3.การมจีิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 3.1ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวัง
และแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 
3.2ใช้ดุลยพินิจในกา รตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
3.3รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้
ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมยินดีแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน 
3.4ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตน
ไม่ให้กระท าการหรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ 
3.5ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 
3.6อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง และเต็มก าลังความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไป
ปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 



3.7ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหารต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ของตนเองหรือพนักงานเทศบาลคนอื่น 
3.8ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้
ความสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัตใินวิชาชีพ 
3.9เมื่อเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัตหิน้าที่ต้องรีบแก้ไข
ให้ถูกต้องและแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 
3.10ไม่ ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่ มีหน้าที่
ตรวจสอบกฎหมายหรือประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย 
3.11ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่ งราชการด้วยวาจาในเรื่อง
ดังกล่าวให้ผู้ไต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษร
ตามค าสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 

4.การยึดถือประโยชนข์องประเทศชาติเหนือกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตนและไมม่ีผลประโยชน์ทบัซ้อน 

4.1ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็น
ญาติพี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญ คุณส่วนตัว มา
ประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลนั้น 
4.2ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่ง
อ านวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัว
ของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 
4.3ไม่กระท าการ หรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะ
ส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับ
ประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่  
4.4ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือ
หน้าที่อื่นต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 
4.5ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือ
ยอมรับซึ่งของตอบแทนของตนหรือของญาติของตนไม่ว่าก่อน
หรือหลังด ารงต าแหน่งหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่แล้ว
ก็ตาม 
5.6ไม่ใช้ต าแหน่งหรือกระท าการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
บุคคลใด เพราะมีอคติ 
4.7ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการท านิติ
กรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์อันมิควร
ได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
 

5.การยืนหยัดท าในสิง่ที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูก
กฎหมาย 

5.1ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่
กระท าการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ 
5.2เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงาน
ส่วนต าบลต้องมีหน้าที่รายงานการฝ่าฝนืดังกลา่วพร้อมหลกัฐาน
พยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
5.3ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้
รับค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ 



องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถ่ิน ต่อหัวหน้าส่วนราชการใน
กรณีที่การด ารงต าแหน่งนั้นๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัตหิน้าที่ 
5.4ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามี
การกระท าซึ่งมีลักษณะตามข้อ 5.2 หรือข้อนี้พนักงานส่วน
ท้องถ่ินมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระท าดังกล่าว 
5.5ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการ
ด าเนินงานปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรม
ถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัต ิ
5.6ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน รวมทั้งละเว้นการแสวงหาต าแหน่ง บ าเหน็จ
ความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ 
5.7ตัดสินใจและกระท าการใดๆโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ ประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
5.8ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ไต้บังคับบัญชายึดมั่น
ความถูกต้อง เที่ยงธรรม ยึดถือผลประโยชน์ของชาติ 
 
 

 
๖.การใหบ้รกิารแกป่ระชาชนด้วยความรวดเร็ว มี
อัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัต ิ
 

 
๖.๑ ปฏิบัติให้ลุล่วง โดยไม่หลีเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้
อ านาจเกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย 
๖.๒ ปฏิบัติหน้าที่ หรือด าเนินการอื่น โดยค านึงศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่กระท าการใหก้ระทบ
สิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มี
อ านาจตามกฎหมาย 
๖.๓ ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมี
อัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มา
ติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถ่ินก าเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ 
อายุ ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจหรืสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา 
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ 
เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการที่รัฐก าหนหด เพื่อขจัด
อุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ 
เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็น
ธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 
๖.๔ ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา 
การบรรยาย หรือการวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็น
กลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นทาง
วิชาการตามหลักวิชา 
๖.๕ ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวก
เพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยง
ธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 



๖.๖ ไม่ลอกหรือน าผลงานของผูอ้ื่นมาใช้เปน็ของตนเองโดยมิได้
ระบุแหลงที่มา 
๖.๗ ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติ
ผู้รับบริการ 
๖.๘ สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี 
๖.๙ ให้บริการด้วยภาษาถ้อยค าสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย 
หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิค หรือถ้อยค าภาษากฎหมายที่
ผู้รับบริการไม่เข้าใจ 
๖.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว 
ระมัดระวังไม่ใหเ้สือ่มเสียหรือกระทบสิทธิของบุคคลอื่น 
๖.๑๑ เปิดช่องทางการรบัฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มี
ส่วนได้เสียในสถานที่ให้บริการและน าข้อมูลดงักล่าวมาใช้ใน
การแก้ไขปัญหา ปรบัปรุงพฒันาหน่วยงานและการใหบ้รกิาร
ประชาชน 

๗. การให้ข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน 
ถูกต้อง และไม่บิดเบอืนข้อเทจ็จริง 

๗.๑ ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพื่อการอื่น อัน
ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่
ตนเองหรือบุคคลอื่น 
๗.๒ ช้ีแจง แสดงเหตุผลที่แทจ้รงิอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระท า
การอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่น ไม่อนุญาตหรือไม่
อนุมัติตามค าขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมาย
เว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้
ก าหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องด าเนินการภายในสิบห้าวันท า
การ นับแต่กระท าการดังกล่าวหรือได้รับการร้องขอ 
๗.๓ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ข้ันตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการ
ได้รับทราบ รวมถึงให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบ
ของระเบียบ กฎหมาย 
๗.๔ ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์
ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ความลับของทางราชการ 
๗.๕ ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน 

๘.การมุง่ผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มี
คุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้

๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้
เกิดผลดีที่สุดจนเต็มก าลังความสามารถ 
๘.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการ
จัดให้ ด้วยความประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 
๘.๓ ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติ
หน้าที่ ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 
๘.๔ อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง และเต็มก าลังความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไป
ปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่เสียหาย 



๘.๕ ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ของตนหรือของพนักงานส่วนต าบลอื่น ไม่ก้าว
ก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนต าบลอื่น
โดยมิชอบ 
๘.๖ ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ 
ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจาก
อคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของ
แต่ละกรณี 
๘.๗ เมื่อเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบ
แก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน 
๘.๘ ไม่ ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่ มีหน้าที่
ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนใน
การตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับค า
ร้องขอในการตรวจสอบ 
๘.๙ ไม่สั่ งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้ เกิดความ
เสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่อง
ดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณ์อักษรตาม
ค าสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 
๘.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและ
ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนดงานในความ
รับผิดชอบให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายภายในเวลาได้
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่ก าหนด โดย
วิธีการ กระบวนการ ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศชาติ ประชาชน 
๘.๑๑ ปฏิบั ติ งานอย่างมื ออาชีพ  โดยใช้ทั กษะ ความรู้ 
ความสามารถ และหน่วยงาน โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
และอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อ
รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ 
๘.๑๒ พัฒนาตนเองให้ เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ 
ความสามารถทักษะ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
๘.๑๓ พัฒนาระบบการท างานให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นแบบอย่างได้ 
๘.๑๔ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้เปน็
ระบบระเบียบ เอื้ออ านวยต่อการท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
๘.๑๕ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง
ประหยัด คุ้มค่าเหมาะสม ด้วยความระมัดระวัง มิให้เสียหาย
หรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 
 
 
 



 
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 
๙.๑ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
๙.๒ เป็นแบบย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ 
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย
กฎหมายในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระท าไม่
ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนรี
ที่ชอบด้วยกฎหมายพนักงานส่วนต าบลต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วน
ราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะ
ด าเนินการต่อได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอ านาจหน้าที่
แล้ว 
๙.๓ เป็นแบบอย่างที่ดีในการพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
๙.๔ ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้ เกิดความเสื่อมเสียต่อ
เกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
- รักศักด์ิศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกบัการเป็น
พนักงานส่วนต าบลที่ดี อยู่ในระเบียบวินัย กฎหมาย และเป็นผู้
มีคุณธรรมที่ดี 
๙.๕ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความ
เสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผล
ส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
๙.๖ มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็น
ธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
หน่วยงานและประชาชน 
๙.๗ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
๙.๘ รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูล
ที่เป็นความลับโดยพนักงานส่วนต าบล/พนักงานจะกระท าได้
ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าท่าและได้รับอนุญาตจากผูบ้งัคับบญัชาหรอื
เป็นไปตามกฎหมายก าหนดเท่านั้น 
๙.๑๐ รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน
พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 
-เคารพต่อความเช่ือ และค่านิยมของบุคคลหรือเพื่อนร่วมงาน 
- ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความ
ขัดแย้งอย่างมีเหตุผล 
- ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงาน อันอาจท าให้เกิดการ
แตกความสามัคคีในหน่วยงาน 
- ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพ
ในการปฏิบัติงาน 
๙.๑๑ ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สิน



หรือไม่ก็ตาม ตลอดคนไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้
ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา
หรือการให้ตามประเพณี 
๙.๑๒ ประพฤติตนให้สามรถท างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความ
สุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็น
ในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อื่น
มาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

๑๐.การสร้างจิตส านึกใหป้ระชาชนในท้องถ่ิน
ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่า
อยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอ้มใหส้อดคลอ้ง
รัฐธรรมนูญฉบับปจัจุบัน 

๑๐.๑ ปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม สร้างคุณธรรมจรยิธรรม รู้จักเสยีสละ ร่วมแรงร่วมใจ 
มีความร่วมมือในการท าประโยชน์เพื่อส่วนรวมช่วยลดปัญหาที่
เกิดข้ึนในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการใน
การด าเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์
สุขแก่สังคม 
๑๐.๒ สร้างจิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
- สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบ
ประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ความ
รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 
- ให้ความส าคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วน
หนึ่งของสังคมต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่ง
เป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อประเทศชาติ และโลกใบนี้ 
- ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดข้ึนกับสังคม ให้ถือว่า
เป็นปัญหา ของตนเอง เช่น กันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องช่วยกัน
แก้ไข 
- ยึดหลักธรรมในการด าเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือค าสั่ง
สอนในทุกศาสนาที่นับถือ สอนให้คนท าความดี 
๑๐.๓ การด ารงชีวิตตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ด าเนิน
ชีวิตบนสายกลาง โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 
- ยึดหลักความพอประมาณ โดยด ารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะ
ของตนเองและสังคม พัฒ นาตนเองให้มีความอุตสาหะ 
ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีข้ึนเป็นล าดับ 
- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมี
ระบบ มี เหตุผล ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจ
ด าเนินการใดๆ ต้องค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนต่อส่วนรวม
และต่อตนเอง 
- ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการด าเนินชีวิตและปฏิบัติงาน 
โดยมีเป้าหมายมีการวางแผนและด าเนินการไปสู่เป้าหมายด้วย
ความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพื้นฐานความรูและ
คุณธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 
- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการน้อมน าปรัชญาของ



เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
๑๐.๔ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย  

 

                   
       ลงช่ือ   .......................................................  ผู้เห็นชอบ 
                        ( นายชาญชัย   ศรีวิวัฒน์ ) 
       ต าแหน่ง  นายกเทศมนตรีต าบลนาค า 

 


