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ด้วยเทศบาลตาบลชีลอง ได้มีประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
เทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ โดยมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑. เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการเทศบาลตาบลชีลอง ที่สร้าง
ความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคลและเป็น เครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ
๓. ทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่นแก่
ผูร้ ับบริการและ ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการเทศบาลตาบลชีลอง ในทุกระดับ
โดยฝ่ายบริหารใช้อานาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการเทศบาลตาบลชีลอง
ต่อตนเอง ต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา ประชาชน และสังคม ตามลาดับ
๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึ้น รวมทั้ง สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและ
ข้าราชการเทศบาลตาบลชีลอง ทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎบังคับข้อ
อื่นๆ อย่างทั่วถึงและมี ประสิทธิภาพ ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทาง
เดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐาน และมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ จึงกาหนด
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ ข้าราชการเทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
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แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตาบลชีลอง
สังกัดเทศบาลตาบลชีลอง อาเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ
ประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ /พนง.
1.การยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข
2.การยึดมั่นในคุณธรรม
และ จริยธรรม

แนวทางปฏิบัติ
1.1ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็น ประมุข หรือสนับสนุนให้นาการปกครองระบอบอื่นที่ไม่มีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็น ประมุขมาใช้ในประเทศไทย
1.2จงรักภัคดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี
และ พระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา
2.1ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระทาการเลี่ยง
ประมวล จริยธรรมนี้ในกรณีที่มขี ้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทาดังกล่าว
ของพนักงานส่วน ตาบลอาจขัดประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนตาบลต้องหยุด
การกระทาดังกล่าว 2.2ไม่ละเมิดหลักสาคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี
ในกรณีทีมขี ้อขัดแย้ง ระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสาคัญทางศัลธรรม
ศาสนาหรือประเพณี 2.3หัวหน้าส่วนราชการและผูบ้ ังคับบัญชาในส่วนราชการ
ทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้ อยู่ไต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็น
แก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว 2.4หัวหน้าส่วนราชการและผูบ้ ังคับบัญชา
ในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องสนับสนุน ส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ไต้บังคับ
บัญชาที่มคี วามซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น 2.5ไม่กระทาการใดอันอาจนาความ
เสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการ หรือราชการโดยรวม
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ข้าราชการ /พนง.
3.การมีจิตสานึกที่ดี
ซื่อสัตย์และ รับผิดชอบ

แนวทางปฏิบัติ

3.1ปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหา
ผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน 3.2ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วย
ความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 3.3รับผิดชอบต่อผลการ
กระทาของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและ ถูกต้อง ชอบธรรม
พร้อมยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึน้ 3.4ควบคุม กากับ ดูแล ผูป้ ฏิบัติงานใน
ความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระทาการหรือมี พฤติกรรมในทางมิชอบ 3.5ไม่นา
ผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็นของตนเอง 3.6อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ดว้ ย
ความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มกาลัง ความสามารถที่มอี ยู่ ในกรณีที่ตอ้ งไป
ปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทาให้งานใน หน้าที่เสียหาย 3.7ละเว้นจาก
การกระทาทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหารต่อตาแหน่งหน้าที่ของตนเอง หรือ
พนักงานส่วนตาบลคนอื่น 3.8ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ดว้ ย
ความรูค้ วามสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัติ ในวิชาชีพ 3.9เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจาก
การปฏิบัติหน้าที่ตอ้ งรีบแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งให้ หัวหน้าส่วนราชการทราบ
3.10ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายหรือ
ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย
3.11ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ใน
กรณีที่ สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวให้ผไู้ ต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็น
ลายลักษณ์ อักษรตามคาสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป ประมวล
จริยธรรมของ ข้าราชการ อบต. แนวทางปฏิบัติ
4.การยึดถือประโยชน์ของ 4.1ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่นี ้อง พรรค
ประเทศชาติเหนือกว่า
พวก เพื่อนฝูง หรือผูม้ ีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินจิ ให้คุณหรือให้
ผลประโยชน์ส่วนตนและ โทษแก่ บุคคลนั้น 4.2ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สนิ บุคลากร บริการ หรือสิ่ง
ไม่มี ผลประโยชน์ทับซ้อน อานวยความสะดวกของ ทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือ
ผูอ้ ื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบ ด้วยกฎหมาย 4.3ไม่กระทาการ หรือดารง
ตาแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิด ความเคลือบแคลงหรือ
สงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของ หน้าที่ 4.4ใน
การปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่นื ต้องยึดถือ
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ข้าราชการ /พนง.

5.การยืนหยัดทาในสิ่งที่
ถูกต้อง เป็นธรรมและถูก
กฎหมาย

แนวทางปฏิบัติ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 4.5ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้
ผูอ้ ื่นเรียก รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบแทน ของตนหรือของญาติของตนไม่ว่า
ก่อนหรือหลังดารงตาแหน่งหรือไม่เกี่ยวข้องกับการ ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตาม 5.6
ไม่ใช้ตาแหน่งหรือกระทาการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ
4.7ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การดาเนินการ หรือการทานิติกรรมหรือสัญญา
ซึ่ง ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
5.1ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทาการเลี่ยง
ประมวล จริยธรรมนี้ 5.2เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้
พนักงานส่วนตาบลต้องมีหน้าที่ รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยาน
ต่อหัวหน้าส่วนราชการ 5.3ต้องรายงานการดารงตาแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทน
และไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติ บุคคลซึ่งมิใช่สว่ นราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การ
มหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อหัวหน้า ส่วนราชการในกรณีที่การดารง
ตาแหน่งนั้นๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่ 5.4ในกรณีที่พนักงานส่วนตาบล
เข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระทาซึ่งมีลักษณะ ตามข้อ 5.2 หรือข้อนี้
พนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ตอ้ งคัดค้านการกระทาดังกล่าว 5.5ปฏิบัติหน้าที่
ด้วยความรูค้ วามสามารถ และทักษะในการดาเนินงานปฏิบัติหน้าที่ โดยยึดมั่น
ในความถูกต้องเที่ยงธรรมถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ 5.6ปฏิบัติ
หน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้ง ละ
เว้นการแสวงหาตาแหน่ง บาเหน็จความชอบและประโยชน์อ่นื ใดจากบุคคลอื่น
โดยมิ ชอบ 5.7ตัดสินใจและกระทาการใดๆโดยยึดประโยชน์สว่ นรวมของ
ประเทศชาติ ประชาชน มากกว่าประโยชน์สว่ นตน 5.8ประพฤติตนเป็น
แบบอย่างที่ดีของผูไ้ ต้บังคับบัญชายึดมั่นความถูกต้อง เที่ยงธรรม ยึดถือ
ผลประโยชน์ของชาติ ประมวลจริยธรรมของ ข้าราชการ อบต. แนวทางปฏิบัติ
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ข้าราชการ /พนง.
๖.การให้บริการแก่
ประชาชนด้วย ความ
รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่
เลือกปฏิบัติ

แนวทางปฏิบัติ
๖.๑ ปฏิบัติให้ลุลว่ ง โดยไม่หลีเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้อานาจเกินกว่าที่มี
อยู่ ตามกฎหมาย ๖.๒ ปฏิบัติหน้าที่ หรือดาเนินการอื่น โดยคานึงศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ และสิทธิ เสรีภาพของบุคคล ไม่กระทาการให้กระทบสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคลอื่นก่อภาระหรือ หน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอานาจตามกฎหมาย ๖.๓
ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ
และไม่เลือกปฏิบัติตอ่ บุคคลผูม้ าติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นกาเนิด เชือ้
ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล
ฐานะทาง เศรษฐกิจหรืสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความ
คิดเห็นทางการ เมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะดาเนินการตาม
มาตรการที่รัฐกาหนหด เพื่อขจัด อุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สทิ ธิ
และเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มเี หตุผล เป็น
ธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป ๖.๔ ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การ
แสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ วิพากษ์วจิ ารณ์อันกระทบต่อความเป็น
กลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความ คิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา
๖.๕ ไม่เอือ้ ประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่นอ้ ง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผูม้ ี
บุญคุณและ ต้องปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด ๖.๖ ไม่
ลอกหรือนาผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหลงที่มา ๖.๗
ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติผรู้ ับบริการ ๖.๘
สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค
ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี ๖.๙ ให้บริการด้วยภาษาถ้อยคาสุภาพ ชัดเจน
เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิค หรือถ้อยคาภาษากฎหมายที่ผรู้ ับบริการ
ไม่เข้าใจ ๖.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไม่ให้
เสื่อมเสียหรือ กระทบสิทธิของบุคคลอื่น ๖.๑๑ เปิดช่องทางการรับฟังความ
คิดเห็นของประชาชน ผู้มีสว่ นได้เสียในสถานที่ ให้บริการและนาข้อมูลดังกล่าว
มาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและ การให้บริการประชาชน
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๗. การให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่
บิดเบือนข้อเท็จจริง

๘.การมุง่ ผลสัมฤทธิ์ของ
งาน รักษา มาตรฐาน มี
คุณภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้

แนวทางปฏิบัติ
๗.๑ ไม่ใช้ขอ้ มูลที่ได้มาจากการดาเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไม่ใช่การปฏิบัติ
หน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น ๗.๒ ชี้แจง
แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระทาการอันกระทบต่อสิทธิ และ
เสรีภาพบุคคลอื่น ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามคาขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคล
ร้อง ขอตามกฎหมายเว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองได้กาหนด ยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการภายในสิบห้าวันทาการ นับ
แต่กระทาการดังกล่าว หรือได้รับการร้องขอ ๗.๓ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน
วิธีปฏิบัติงาน ให้ผรู้ ับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้ ข้อมูลข่าวสารแก่ผมู้ าร้องขอ
ตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย ๗.๔ ใช้ขอ้ มูลข่าวสารของทางราชการในทางที่
เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความ ระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ความลับของทางราชการ ๗.๕ ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน ประมวลจริยธรรมของ ข้าราชการ อบต.
แนวทางปฏิบัติ
๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจน
เต็ม กาลังความสามารถ ๘.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สนิ สิทธิและประโยชน์ที่
ทางราชการจัดให้ ด้วยความ ประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟมุ่ เฟือย ๘.๓ ใช้ความรู้
ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและ มาตรฐาน
วิชาชีพโดยเคร่งครัด ๘.๔ อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ดว้ ยความ
รอบคอบระมัดระวัง และเต็มกาลัง ความสามารถที่มอี ยู่ ในกรณีที่ตอ้ งไป
ปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทาให้งานใน หน้าที่เสียหาย ๘.๕ ละเว้นจาก
การกระทาทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตาแหน่งหน้าที่ของตน หรือของ
พนักงานส่วนตาบลอื่น ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของ พนักงาน
ส่วนตาบลอืน่ โดยมิชอบ ๘.๖ ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ดว้ ย
ความรู้ ความสามารถ เยี่ยงที่ ปฏิบัติในวิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติ
ส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและ ความเหมาะสมของแต่ละกรณี ๘.๗ เมื่อ
เกิดความผิดพลาดขึน้ จากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน ๘.๘ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงาน
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แนวทางปฏิบัติ

ที่มหี น้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ ประชาชนในการตรวจสอบโดย
ใช้ขอ้ มูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับคาร้องขอใน การตรวจสอบ ๘.๙ ไม่
สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่
สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผใู้ ต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณ์
อักษร ตามคาสั่งเพื่อให้ผสู้ ั่งพิจารณาสั่งการต่อไป ๘.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความ
เอาใจใส่ มานะพยายาม มุง่ มั่นและปฏิบัติหน้าที่เสร็จ สมบูรณ์ภายในเวลาที่
กาหนดงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมาย ภายในเวลาได้
ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่กาหนด โดยวิธีการ
กระบวนการ ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชน
๘.๑๑ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ
หน่วยงาน โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างเต็มที่ดว้ ยความถูกต้อง
รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์สว่ นรวมอย่างเต็มความสามารถ
๘.๑๒ พัฒนาตนเองให้เป็นผูม้ ีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถทักษะ ใน
การ ปฏิบัติงานในหน้าที่ ๘.๑๓ พัฒนาระบบการทางานให้ได้ผลงานที่ดี มี
คุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นแบบอย่างได้ ๘.๑๔ จัดระบบการ
จัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้เป็นระบบระเบียบ เอือ้ อานวยต่อการ
ทางานให้สาเร็จตามเป้าหมาย ๘.๑๕ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเหมาะสม ด้วย ความระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือ
สิน้ เปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง ประมวลจริยธรรมของ ข้าราชการ
อบต. แนวทางปฏิบัติ
๙. การยึดมั่นในหลัก
๙.๑ จงรักภักดีตอ่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ๙.๒ เป็นแบบย่างที่ดีในการ
จรรยา วิชาชีพขององค์กร รักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ทุกประการไม่ละเมิด
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบ ด้วยกฎหมาย
ในกรณีมีขอ้ สงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระทาไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
กฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนรีที่ชอบด้วยกฎหมายพนักงานส่วน
ตาบลต้อง แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา
และจะดาเนินการต่อ ได้ตอ่ เมื่อได้ขอ้ ยุติจากหน่วยงานที่มอี านาจหน้าที่แล้ว ๙.๓
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แนวทางปฏิบัติ
เป็นแบบอย่างที่ดีในการพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด ๙.๔ ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมขิ อง
ตาแหน่งหน้าที่ - รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น
พนักงานส่วนตาบลที่ดี อยู่ในระเบียบวินัย กฎหมาย และเป็นผู้มคี ุณธรรมที่ดี
๙.๕ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท
สติปัญญา ความรูค้ วามสามารถ ให้บรรลุผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพตาม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับ มอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและ
ประชาชน ๙.๖ มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม
รวดเร็ว และมุ่ง เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
๙.๗ ปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย ๙.๘ รักษาความลับที่
ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดย พนักงานส่วน
ตาบล/พนักงานจะกระทาได้ตอ่ เมื่อมีอานาจหน้าท่าและได้รับอนุญาต จาก
ผูบ้ ังคับบัญชาหรือเป็นไปตามกฎหมายกาหนดเท่านั้น ๙.๑๐ รักษาและ
เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผูร้ ่วมงานพร้อมกับให้ความช่วยเหลือ เกื้อกูลซึ่ง
กันและกันในทางที่ชอบ -เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพื่อน
ร่วมงาน - ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้งอย่าง
มีเหตุผล - ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงาน อันอาจทาให้เกิดการแตก
ความสามัคคีใน หน่วยงาน - ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยการรักษา
สัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน ๙.๑๑ ไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ที่มคิ วรได้สาหรับตนเองหรือผูอ้ ื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทาง
ทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดคนไม่รับของขวัญหรือ ประโยชน์อ่นื ใดจากผู้
ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิด จากการปฏิบัติ
หน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตาม ประเพณี ๙.๑๒
ประพฤติตนให้สามรถทางานร่วมกับผูอ้ ื่นด้วยความสุภาพ มีําใจ
น้ มีมนุษย์
สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน
และไม่นา ผลงานของผูอ้ ื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน ประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ อบต. แนวทางปฏิบัติ

-7ประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ /พนง.
๑๐. การสร้างจิตสานึกให้
ประชาชนในท้องถิ่น
ประพฤติตน เป็นพลเมือง
ที่ดรี ่วมกันพัฒนา ชุมชน
ให้นา่ อยู่คู่คุณธรรมและ
ดูแล สภาพสิ่งแวดล้อมให้
สอดคล้อง รัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบัน

แนวทางปฏิบัติ
๑๐.๑ ปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้าง
คุณธรรม จริยธรรม รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการทา
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึน้ ในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพ
ชีวติ เพื่อเป็นหลักการในการ ดาเนินชีวติ ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่สังคม ๑๐.๒ สร้างจิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ตอ่ ตนเองและ
สังคม - สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีสว่ นร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้
ถึงขอบเขต ของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม - ให้
ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของสังคมต้องมี
ความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อ
ประเทศชาติ และโลกใบนี้ - ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึน้ กับสังคม
ให้ถือว่าเป็นปัญหา ของตนเอง เช่น กันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข - ยึด
หลักธรรมในการดาเนินชีวติ เพราะหลักธรรมหรือคาสั่งสอนในทุกศาสนาที่นับ
ถือ สอนให้คนทาความดี ๑๐.๓ การดารงชีวิตตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดาเนินชีวิตบนสายกลาง โดยยึด หลักความพอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี
ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม - ยึดหลักความพอประมาณ โดยดารงชีวติ
เหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคม พัฒนาตนเองให้มีความอุตสาหะ
ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีข้ึนเป็นลาดับ - ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือ
ปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มีเหตุผล ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ก่อน
ตัดสินใจดาเนินการใดๆ ต้องคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึน้ ต่อ ส่วนรวมและต่อ
ตนเอง - ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการดาเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมี
เป้าหมายมีการ วางแผนและดาเนินการไปสู่เป้าหมายด้วยความรอบคอบ
ประหยัด อดทน อดออม บน พืน้ ฐานความรูและคุณธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การ ปฏิบัติ ๑๐.๔ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย กฎหมาย ลงชื่อ ผู้เห็นชอบ (นายสงบ สุขนาแซง)
นายกเทศมนตรีตาบลชีลอง

