
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
เรื่อง  ให้ใชป้ระมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

เทศบาลตําบลแม่หลา่ย  อําเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่ 
พ.ศ. 2566 

 

        ตามท่ี เทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้จัดทําประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลตําบล         
แม่หล่าย อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2566 ตามนัยมาตรา 279 มาตรา 280 และมาตรา 304   
แห่งรัฐธรรมมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็นมาตรฐานทาง
จริยธรรมของราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ และเพ่ือเป็นการบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรมของข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังกําหนดโทษของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางจริยธรรม น้ัน 

  เน่ืองจากได้มีประกาศใช้รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 
วรรคสาม กําหนดให้ “รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกําหนด
ประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานน้ัน ๆ ซึ่งต้องไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรม”             
จึงได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเทศบาลตําบลแม่หล่าย 

  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของการจัดทําประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาล
ตําบลแม่หล่าย จึงยกเลิกประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตําบลแม่หล่ายอําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
พ.ศ. 2552 โดยให้ใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ เทศบาลตําบลแม่หล่าย อําเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 
พ.ศ. 2566 เพ่ือเป็นเคร่ืองกํากับความประพฤติปฏิบัติของข้าราชการเทศบาลตําบลแม่หล่าย ตามประมวล
จริยธรรมแนบท้ายนี้ 

  ทั้งน้ี ให้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตําบลแม่หล่าย อําเภอเมืองแพร่             
จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2566 มีผลให้บังคับต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

  

  ประกาศ ณ วันที่  ๒๗  เดือน ธันวาคม  พ.ศ. 2565   

   
 
 
       (นายบรรจง  ยัพวัฒนา) 
   นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
ของเทศบาลตาํบลแมห่ล่าย  อําเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร ่

พ.ศ.  2566 
 

 
        ประมวลจริยธรรมของข้าราชการน้ีจัดทําตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  2560  มาตรา  76 วรรคสาม  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
  1.  เป็นเคร่ืองมือกํากับความประพฤติของข้าราชการ  ที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 
  2.  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคล และเป็นเคร่ืองมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่าง ๆ  ของเทศบาลตําบลแมห่ล่าย  เพ่ือใหก้าร
ดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.  ทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเช่ือถือ  เกิดความม่ันใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผูม้ีส่วนได้เสีย 
  4.  ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อํานาจในขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง  ต่อองค์กร  ต่อผู้บังคับบัญชา      
ต่อประชาชน  และต่อสังคม  ตามลําดับ 
  5.  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมท้ังเสริมสรา้งความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
  ทั้งน้ี  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมสําหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน  พึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังน้ี 
 

หมวด  1 
บททั่วไป 

 
  ข้อ  1   ในประมวลจริยธรรมน้ี 
   “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาล 
ตําบลแม่หล่าย จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2566 
 
   “ข้าราชการ”  หมายถึง  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ  
ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
รวมถึงพนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาล
ตําบลแม่หล่าย 
  ข้อ  2   ให้นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย  รักษาการตามประมวลจริยธรรมน้ี 
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หมวด  ๒ 
มาตรฐานจรยิธรรม 

ส่วนที่  ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปน็คา่นิยมหลัก 

สําหรบัขา้ราชการของเทศบาลตําบลแม่หล่าย 

  ข้อ  3   ข้าราชการของเทศบาลตําบลแมห่ล่าย ทุกคน  มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาธิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก  10  ประการ  ดังน้ี 
   (1)  การยึดมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (2)  การยึดมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (3)  การมีจิตสาํนึกที่ดี  ซื่อสตัย์  และรับผิดชอบ 
   (4)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่ม ี    
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
   (5)  การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถกูต้อง  เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
   (6)  การให้บรกิารแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
   (7)  การใหข้้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือน 
ข้อเท็จจริง 
   (8)  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  รักษามาตรฐาน  มคีุณภาพ  โปร่งใส และ 
ตรวจสอบได้ 
   (9)  การยึดมัน่ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
   (10) การสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี        
ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 

ส่วนที่  2 
จรรยาวิชาชพีขององคก์ร 

  ข้อ  4   ข้าราชการของเทศบาลตําบลแมห่ลา่ย  ต้องจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์ 
  ข้อ  5   ข้าราชการของเทศบาลตําบลแมห่ล่าย  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
  ข้อ  6   ข้าราชการของเทศบาลตําบลแมห่ล่าย  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  ข้อ  7   ข้าราชการของเทศบาลตําบลแมห่ล่าย  ต้องไมป่ระพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความ
เสื่อมเสยีต่อเกียรติภูมิของตําแหน่งหน้าที่ 

ข้อ  8   ข้าราชการของเทศบาลตําบลแมห่ล่าย  ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลัง
ความสามารถด้วยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ  ให้บรรลผุลสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
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  ข้อ  9   ข้าราชการของเทศบาลตําบลแมห่ล่าย  ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
  ข้อ 10  ข้าราชการของเทศบาลตําบลแมห่ล่าย  ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ  
เรียบร้อย  มีอัธยาศัย 
  ข้อ 11  ข้าราชการของเทศบาลตําบลแมห่ล่าย  ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติ
หน้าที่การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทําได้ต่อเมื่อมีอํานาจหน้าที่และได้รับ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดเท่าน้ัน 
  ข้อ  12  ข้าราชการของเทศบาลตําบลแมห่ล่าย  ต้องรักษา และเสรมิสร้างความสามัคคี
ระหว่างผู้ร่วมงาน  พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 
  ข้อ  13  ข้าราชการของเทศบาลตําบลแมห่ล่าย  ต้องไมใ่ช้สถานะหรือตําแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน  ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม  ตลอดจนไม่
รับของขวัญ  ของกํานัล  หรอืประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เก่ียวข้อง เพ่ือประโยชน์ต่าง ๆ อัน
อาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน  เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 
  ข้อ  14  ข้าราชการของเทศบาลตําบลแมห่ล่าย  ต้องประพฤติตนให้สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ  มีนํ้าใจ  มีมนุษยสัมพันธ์อันดี  ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จําเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือน
ร่วมงาน และไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
 

ส่วนที่  3 
จรรยาวิชาชพี 

  ข้อ  15  จรรยาบรรณวิชาชีพของข้าราชการเทศบาลตําบลแม่หล่ายที่เป็นวิชาชีพเฉพาะทาง 
ดังน้ี 
   จรรยาบรรณวิชาชพีคร ู
   จรรยาบรรณต่อตนเอง 

(๑) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ 
บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษกิจ สงัคม และการเมืองอยู่เสมอ 

จรรยาบรรณต่อวิชาชพี 
(๒) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อ

วิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 
จรรยาบรรณต่อผู้รบับรกิาร 
(๓) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรัก เมตตา เอาใจใส ่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้

กําลังใจแก่เด็กและผู้รับบริการ ตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอมา 
(๔) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรยีนรู้ ทักษะ และนิสยั 

ที่ถูกต้องดีงามแก่เด็กและผู้รบับริการ ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธ์ิใจ 
(๕) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้ง

ทางกาย วาจา และจิตใจ 
(๖) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทําตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจรญิ

ทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของเด็กและผู้รับบริการ 
(๗) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค 

โดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตําแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
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จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชพี 
(๘) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาพึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่าง

สร้างสรรค์โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
จรรยาบรรณต่อสังคม 
(๙) ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นําในการอนุรักษ์

และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา ศิลปวัฒธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนร่วม 
และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

หมวด  3 
กลไกและระบบบังคับใชป้ระมวลจรยิธรรม 

 
ส่วนที่  1 

กลไกการบงัคบัใชป้ระมวลจริยธรรม 

  ข้อ  16  ให้สาํนักปลัดเทศบาลตําบลแม่หลา่ย  มีหน้าที่ควบคุมกํากับการให้มีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมน้ีอย่างทั่วถึงและเคร่งครัด  โดยมีอํานาจหน้าที่ดังน้ี 
   (1)  ดําเนินการเผยแพร่  ปลกูฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี 
และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอย่างสมํ่าเสมอ 
   (2)  สืบสวนหาข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมน้ี  เพ่ือรายงานผลให้
นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย  หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งน้ี โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดําเนินการ
ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได้ 

(3)  ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม  ในกรณีที่เห็นว่านายกเทศมนตรีตําบลแม่ห
ล่าย หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้น้ันตามควรอาจย่ืนเรื่องโดยไม่ต้องผ่าน
นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย หรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 
   (4)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอย่างตรงไปตรงมามิให้ถูก
กลั่นแกล้งหรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม  การดําเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมน้ี  อันมีผลกระทบต่อการแต่งต้ัง  โยกย้าย  เลื่อนขั้นเงินเดือน  ต้ังกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้น้ัน  จะกระทํามิได้แว้แต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 
   (5)  ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (6)  ดําเนินการอ่ืนตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมน้ี  หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย  ทั้งน้ี  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดํารงตําแหน่งในสํานักปลัด 
  ข้อ  17  ให้นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย  แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพ่ือควบคุม 
กํากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี 
   คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย 
   (1)  ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
   (2)  กรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งบริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน 
   (3)  กรรมการ  ซึ่งเป็นข้าราชการในเทศบาลตําบลแม่หล่าย  ที่ได้รับเลือกต้ังจาก
ข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างของเทศบาลตําบลแมห่ล่ายนั้น  จํานวนสองคน 
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   (4)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (1) – (3)  ร่วมกันเสนอช่ือ
และคัดเลือกให้เหลือสองคน 
   ให้หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลเป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจ
แต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม 

กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 
 ข้อ  18  คณะกรรมการจรยิธรรมมีอํานาจหน้าที่ ดังน้ี 
  (1)  ควบคุม  กํากับ  ส่งเสริมและให้คําแนะนําในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมน้ี

ในเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
  (2)  สอดส่องดูแลใหม้ีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีทีม่ีการอุทธรณ์  
การลงโทษผู้ฝา่ฝืนตามประมวลจริยธรรมน้ี จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 

  (3)  ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ทีค่ณะกรรมการจรยิธรรมมอบหมายมีอํานาจ
หน้าที่ ขอให้กระทรวง  กรม  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรอืห้างหุ้นส่วน  บรษิัท  
ช้ีแจงข้อเท็จจริง  ส่งเอกสารและหลักฐานทีเ่ก่ียวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถอ้ยคํา
เก่ียวกับเร่ืองที่สอบสวน 

  (4)  เรียกผู้ถกูกล่าวหา  หรือข้าราชการของหน่วยงานน้ีมาช้ีแจง  หรือใหถ้้อยคํา
หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเร่ืองที่สอบสวน 

(5)  พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมน้ีใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคําวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
โดยพลัน  ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเร่ือง ให้คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นทีสุ่ด 

  (6)  ส่งเร่ืองให้ผู้ตรวจการแผน่ดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณทีี่เห็นว่าเรื่องน้ันเป็นเร่ือง
สําคัญหรือมผีลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

  (7)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอย่างตรงไปตรงมามิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้น้ัน 

  (8)  ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมน้ี หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
มอบหมาย 

  การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใช้บังคับ 

ส่วนที่  2 
ระบบบงัคบัใชป้ระมวลจริยธรรม 

ข้อ  19  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม  ให้นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย  เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 

ข้อ 20  การดําเนินการตามข้อ  19  ให้ผูร้ับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ข้อ  21  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมน้ี  จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม 
ร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน  ความจงใจหรอืเจตนา มูลเหตุจูงใจ  ความสําคัญ
และระดับตําแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน  อายุ  ประวัติ และความประพฤติในอดีต  
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี  ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 
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ข้อ  22  หากการดําเนินการสอบสวนตามข้อ  20  แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่า
ฝืนประมวลจริยธรรม  ให้ผู้รบัผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามข้อ  19  สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริง    
ว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถงึกับเป็นความผิดทางวินัย  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตาม
ข้อ  19  สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ  25  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดําเนินการทางวินัย 

ข้อ  23  การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ผ่าฝืนตามข้อ  19               
ข้อ  20  และข้อ  22  ให้นําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย 
และการดําเนินการทางวินัย  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ  24  การสั่งการของผู้รับผิดชอบดําเนินการตามข้อ  22  ให้ดําเนินการตามน้ัน เว้นแต่
จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําให้ผลของการส่ังการน้ันเปลี่ยนแปลงไป 
 

หมวด  ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

  ข้อ  25  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมน้ี  ในกรณีอันมใิช่เป็นความผิดทาง
วินัยหรือความผิดทางอาญา  ให้ดําเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือดําเนินการที่ถูกต้องหรือ
ตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแต่งต้ัง การเข้าสู่ตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง การเลื่อนขั้น
เงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนน้ันปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนา
แล้วแต่กรณี 
  ข้อ  26  เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ  22  แล้ว 
ให้เทศบาลตําบลแม่หล่าย ดําเนินการให้เป็นไปตามคําสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
 
  ข้อ  27  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ  25  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรม
ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
   ผู้ถูกลงโทษตามข้อ  18  (2)  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
  ข้อ  28  เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ใหร้ายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
 

บทเฉพาะกาล 
 
  ข้อ  29  จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี พร้อมดําเนินการปรุงปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรม ให้มคีวามเหมาะสม (ถ้าม)ี และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่น และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป 
   

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลแม่หล่าย 
เรื่อง  แนวทางปฏบิตัติามประมวลจริยธรรมข้าราชการ 

ของเทศบาลตาํบลแมห่ล่าย  อําเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร ่
พ.ศ.  2566 

 
 
        ตามท่ี เทศบาลตําบลแม่หล่าย ได้มีประกาศให้ใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของ
เทศบาลตําบลแม่หล่าย จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ ดังน้ี 

  1.  เป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการ  ที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 
  2.  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคล และเป็นเคร่ืองมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่าง ๆ  ของเทศบาลตําบลแม่หล่าย  เพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.  ทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเช่ือถือ  เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4.  ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อํานาจในขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง  ต่อองค์กร  ต่อผู้บังคับบัญชา      
ต่อประชาชน  และต่อสังคม  ตามลําดับ 
  5.  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน 
รวมท้ังเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

  ทั้งน้ี  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมสําหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน  พึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

  ในการนี้ เพ่ือให้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทางและมาตรฐานเดียวกัน
และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาล
ตําบลแม่หล่าย จังหวัดแพร่ พ.ศ. 2566 รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศน้ี 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่   ๒๗  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 
 
 
       (นายบรรจง  ยัพวัฒนา) 
   นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย 
 
 
 
 
 



แนวทางปฏบิตัติามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
เทศบาลตําบลแม่หลา่ย  อําเภอเมืองแพร่  จังหวัดแพร่  พ.ศ. 2566 

 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ แนวทางปฏบิตั ิ หมายเหต ุ

1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

1.1 ไมแ่สดงการต่อต้านการปกครองระบบประชาธิปไตย 
อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือสนับสนุนให้นําการ
ปกครองระบอบอ่ืนที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
มาใช้ในประเทศไทย 
1.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไมล่ะเมิดองค์
พระมหากษัตริย์ พระราชินี และรัชทายาท ไม่ว่าทางกาย 
หรือทางวาจา 

 

2. การยึดมั่นในคุณธรรมและ
จริยธรรม 

2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและ 
ไม่กระทําการเลี่ยงประมวลจริยธรรมน้ี ในกรณีที่มีข้อสงสยั
หรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทําดังกล่าวของพนักงานเทศบาล
ตําบลแม่หล่ายอาจขัดประมวลจริยธรรม พนักงานเทศบาล
น้ันต้องหยุดการกระทําการดังกล่าว 
2.2 ไม่ละเมิดหลักสําคญัทางศีลธรรม ศาสนา และ
ประเพณีในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างประมวลจริยธรรมน้ี 
กับหลักสําคญัทางศีลธรรม ศาสนาหรือประเพณี 
2.3 หัวหน้าสว่นราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการ
ทุกระดับช้ันต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยง
ธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว 
2.4 หัวหน้าสว่นราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการ
ทุกระดับช้ันต้องสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น 
2.5 ไม่กระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไม่ไว้ 
วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือราชการโดยรวม 

 

3. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และ
รับผิดชอบ 

3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม          
ไม่มุ่งหวังและแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จาการ
ปฏิบัติงาน 
3.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
3.3 รับผิดชอบต่อผลการกระทําของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตน
ได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมยินดี
แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น 
3.4 ควบคุม กาํกับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
ของตนไม่ให้กระทําการหรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ 
3.5 ไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 
3.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความ
รอบคอบระมัดระวังและเต็มกําลังความสามารถที่มีอยู่         
ในกรณีที่ต้องปฏิบัติงานของรัฐด้วย จะต้องไม่ทําให้งาน        
ในหน้าที่เสียหาย 
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 3.7 ละเว้นจากการกระทําทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหาย 

ต่อตําแหน่งหน้าที่ของตนเองหรือข้าราชการคนอ่ืน 
3.8 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรู้ความสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ 
3.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบ
แก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งให้ผูบั้งคับบัญชาทราบ 
3.10 ไมข่ัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่
ตรวจสอบกฎหมายหรือประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่หน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย 
3.11 ไมส่ั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการ ในกรณสีั่งราชการด้วยวาจาในเรื่อง
ดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเร่ืองเป็นลายลักษณ์อักษร
ตามคําสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 
 

 

4. การยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์
ส่วนตนและไมม่ีผลประโยชน์ทับซ้อน 

4.1 ไม่นําความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็น
ญาติ พ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว   
มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลน้ัน 
4.2 ไมใ่ช้เวลาราชการ เงินทอง ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ 
หรือสิ่งอํานวยความสะดวกของทางราชการไปเพ่ือ
ประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่ได้รับอนุญาต
โดยชอบด้วยกฎหมาย 
4.3 ไม่กระทําการหรือดํารงตําแหน่งหรือปฏิบัติการใดใน
ฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะ
ขัดผลประโยชน์ส่วนรวมท่ีอยู่ในความรับผิดชอบต่อหน้าที่ 
4.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผดชอบในหน่วยงานโดยตรง
หรือหน้าที่อ่ืนต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 
4.5 ไม่เรียก รบั หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือยอมรับ   
ซึ่งของตอบแทนของตนหรือของญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือ
หลังดํารงตําแหน่งหรือไม่เก่ียวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่แล้ว
ก็ตาม 
4.6 ไมใ่ช้ตําแหน่งหรือกระทําการที่เป็นคุณหรือโทษแก่
บุคคลใดเพราะมีอคติ 
4.7 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการ
ทํานิติกรรมหรอืสัญญาด้วยตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้
ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 
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5. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้องเป็น
ธรรมและถูกกฎหมาย 

5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และ
ไม่กระทําการเสี่ยงประมวลจริยธรรมน้ี 
5.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมน้ี 
ข้าราชการเทศบาลตําบลแมห่ล่ายต้องมีหน้าที่รายงานการ
ฝ่าฝืนดังกล่าว พร้อมพยานหลักฐานต่อผู้บังคับบัญชา 
5.3 ต้องรายงานการดํารงตําแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและ
ไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมใิช่ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อผู้บังคับ 
บัญชาในกรณีที่การดํารงตําแหน่งน้ัน ๆ อาจขัดแย้งกับการ
ปฏิบัติหน้าที่ 
5.4 ในกรณีทีข่้าราชการเทศบาลตําบลแมห่ล่ายเข้าร่วม
ประชุมและพบว่ามีการกระทําซึ่งมีลักษณะตามข้อ 5.2 
หรือข้อน้ี ข้าราชการเทศบาลตําบลแม่หล่าย มีหน้าที่ต้อง
คัดค้านการกระทําดังกล่าว 
5.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะ        
ในการดําเนินงานปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้อง
เที่ยงธรรมถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ 
5.6 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน รวมท้ังละเว้นการแสวงหาตําแหน่งความ
ดีความชอบ และประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 
5.7 ตัดสินใจและกระทําการใด ๆ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติ ประชาชน มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
5.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา  
ยึดมั่นความถูกต้อง เที่ยงธรรม ยึดถือผลประโยชน์ของชาติ 

 

6. การให้บริการแก่ประชาชนด้วย
ความรวดเร็วมีอัธยาศัย และไม่เลือก
ปฏิบัติ 

6.1 ปฏิบัติใหลุ้ล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น 
การใช้อํานาจเกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย 
6.2 ปฏิบัติหน้าที่หรือดําเนินการอ่ืน โดยคํานึงถึงศักด์ิศรี
ความเป็นมนุษย์ และสทิธิเสรภีาพของบุคคล ไม่กระทําการ
ให้กระทบสทิธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ก่อภาระหรือหน้าที่ให้
บุคคลโดยไม่มอํีานาจตามกฎหมาย 
6.3 ให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมี
อัธยาศัยที่ดีปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มา
ติดต่อ โดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นกําหนด เช้ือชาติ ภาษา 
เพศ อายุ ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของ
บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัด
ต่อรัฐธรรมมนูญ เว้นแต่การดําเนินการตามมาตรการที่รฐั
กําหนด เพ่ือขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้
สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืนหรือเป็นการเลือก
ปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 
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 6.4. ละเว้นการให้สัมภาษณ ์การอภิปราย การแสดง
ปาฐกถา การบรรยาย หรือการวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อ
ความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความ
คิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา 
6.5. ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวก
เพ่ือฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยง
ธรรม 
6.6 ไม่ลอกหรอืนําผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นของตนเองโดย
มิได้ระบุแหล่งที่มา 
6.7 ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และให้
เกียรติผู้รับบริการ 
6.8 สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความ
สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ยุติธรรม และมอัีธยาศัยไมตรี 
6.9 ให้บริการด้วยภาษาถ้อยคําสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย 
หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิคหรือถ้อยคําภาษากฎหมายที่
ผู้รับบริการไม่เข้าใจ 
6.10 การปฏิบัติด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว 
ระมัดระวัง ไม่ให้เสื่อมเสียหรอืกระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน 
6.11 เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน      
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถานทีใ่ห้บริการและนําข้อมูลดังกล่าว
มาใช้ในการแกไ้ขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและการ
ให้บริการประชาชน 

 

7. การให้ข้อมลูข่าวสารแก่ประชาชน
อย่างครบถ้วน ถูกต้องและไมบิ่ดเบือน
ข้อเท็จจริง 

7.1 ไมใ่ช้ข้อมลูที่ได้จากการดําเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน          
อันมิใช่ในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเพ่ือเอ้ือ
ประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
7.2 ช้ีแจง แสดงเหตุผลที่แทจ้ริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่
กระทําการอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพบุคคลอ่ืนไม่
อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามคําขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคล
ร้องขอตามกฎหมาย เว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองได้กําหนดยกเว้นไว้ ทั้งน้ี จะต้อง
ดําเนินการภายในสิบห้าวันทาํการ นับแต่กระทําการ
ดังกล่าวหรือได้รับการร้องขอ 
7.3 เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้
ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาร้อง
ขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 
7.4 ใช้ข้อมลูขา่วสารของทางราชการในทางที่เป็น
ประโยชน์ ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ 
7.5 ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน 
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๘. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน  รักษา
มาตรฐาน  มคีณุภาพ  โปร่งใส และ 
ตรวจสอบได้ 
 

8.1 ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
งานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มกําลังความสามารถ 
8.2 ใช้งบประมาณ ทรัพย์สนิ สิทธิและประโยชน์ที่ทาง
ราชการจัดให้ ด้วยความประหยัดคุ้มค่า ไมฟุ่่มเฟือย 
8.3 ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 
8.4 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความ
รอบคอบระมัดระวัง และเต็มกําลังความสามารถที่มีอยู่ ใน
กรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐด้วย จะต้องไม่ทําให้งาน
ในหน้าที่เสียหาย 
8.5 ละเว้นจากการกระทําทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อตําแหน่งหน้าที่ของตนหรือของข้าราชการเทศบาลตําบล
อ่ืน ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ข้าราชการ
เทศบาลตําบลอ่ืนโดยมิชอบ 
8.6 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้
ความสามารถ เย่ียงที่ปฏิบัติในวิชาชีพตรงไปตรงมา
ปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลกัฐานและความ
เหมาะสมของแต่ละกรณี 
8.7 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบ
แก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้ผูบั้งคับบัญชาทราบโดยพลัน 
8.8 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่
ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนต้องให้ความร่วมมอื
กับหน่วยงานท่ีหน้าที่ตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริงและ
ครบถ้วน เมื่อได้รับคําร้องขอในการตรวจสอบ 
8.9 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการในกรณีทีส่ั่งราชการด้วยวาจาในเรื่อง
ดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเร่ืองลายลักษณ์อักษร
ตามคําสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 
8.10 ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งน่ัน
และปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กําหนดงานใน
ความรับผิดชอบให้บรรลุผลสาํเร็จตามเป้าหมายภายในเวลา
ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการท่ีถูกต้องที่
กําหนด โดยวิธีการกระบวนการถูกต้องที่กําหนด โดยวิธีการ
กระบวนการ ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศชาติ ประชาชน 
8.11 ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้
ความสามารถ และหน่วยงานโดยใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ 
ระมัดระวัง เพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็ม
ความสามารถ 
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 8.12 พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้

ความสามารถทักษะ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ 
8.13 พัฒนาระบบการทํางานให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและเป็นแบบอย่างได้ 
8.14 จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมลู รวมท้ังสถานที่ให้
เป็นระเบียบเอ้ืออํานวยต่อการทํางานให้สําเร็จตาม
เป้าหมาย 
8.15 ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง
ประหยัด คุ้มคา่เหมาะสม ด้วยความระมัดระวัง มิให้
เสียหายหรือสิน้เปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 

 

9. การยึดมั่นในหลักจรรยาบรรณ
วิชาชีพขององค์กร 

9.1 จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
9.2 เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทยทุกประการไม่ละเมิด
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอ้บังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่
ชอบด้วยกฎหมายในกรณีทีม่ขี้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่า
การกระทําไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญกฎหมาย กฎข้อบังคับ
หรือมติคณะรฐัมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย พนักงานเทศบาล 
ต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาและคณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณา และจะดําเนินการต่อได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจาก
หน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่แลว้ 
9.3 เป็นแบบอย่างที่ดี พลเมืองที่ดี เคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
9.4 ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อ
เกียรติภูมิของตําแหน่งหน้าที่ รักศักด์ิศรีของตนเอง             
โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานเทศบาล  
ที่ดี อยู่ในระเบียบ วินัย กฎหมาย และเป็นผู้มีคุณธรรมทีดี่ 
9.5 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ ด้วยความ
เสียสละ ทุ่มเทสติปัญญาความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผล
สําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย 
เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
9.6 มุ่งแก้ปัญหาความเดือนร้อน ของประชาชนด้วยความ
เป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
9.7 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
9.8 รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผย
ข้อมูลที่เป็นความลับโดยพนักงานเทศบาลจะกระทําได้
ต่อเมื่อมีอํานาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
หรือเป็นไปตามกฎหมายกําหนดเท่าน้ัน 
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 9.9 รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน
พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่
ชอบ 
 - เคารพต่อความเช่ือ และค่านิยมของบุคคลหรือเพ่ือน
ร่วมงาน 
 - ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความ
ขัดแย้งอย่างมีเหตุผล 
 - ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เก่ียวข้องด้วยการรักษา
สัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 
9.10 ไมใ่ช้สถานะหรือตําแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ควรได้สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
9.11 ประพฤติตนให้สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความ
สุภาพ มีนํ้าใจ มีมนุษยสมัพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่
จําเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่นําผลงาน
ของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

 

10. การสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี
ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่
คุณธรรมและดูแลสภาพแวดลอ้มให้
สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

10.1 ปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเอง
และสังคม สร้างคุณธรรม จรยิธรรม รู้จักเสยีสละ ร่วมแรง
ร่วมใจมีความร่วมมือในการทาํประโยชน์เพ่ือส่วนร่วม          
ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต 
เพ่ือเป็นหลักในการดําเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้าง 
สรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สงัคม 
10.2 สร้างจิตสาธารณะเพ่ือประโยชน์ต่อตนเองและสังคม 
 - สร้างวินัยในตนเองตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบ
ประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ความ
รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม 
 - ให้ความสําคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือ
ส่วนหน่ึงของสังคมต้องมีความรับผิดชอบในการรักษา
สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวมและประเทศชาติ 
 -ยึดหลักธรรมในการดําเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคําสัง่
สอนในทุกศาสนาที่นับถือสอนให้คนทําความดี 
10.3 การดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
ดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดยยึดหลักความพอประมาณ 
ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เง่ือนไขความรู้และคุณธรรม 
 - ยึดหลักความพอประมาณ โดยดํารงชีวิตเหมาะสมกับ
ฐานะของตนเองและสังคม พัฒนาตนเองให้มีความอุตสาหะ 
ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีขึ้นเป็นลําดับ 
 - ยึดหลักความมีเหตุมีผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน
อย่างมีระบบ มีเหตุผล ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ก่อน
ตัดสินใจดําเนินการใด ๆ ต้องคํานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ต่อส่วนรวมและต่อตนเอง 
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ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ แนวทางปฏบิตั ิ หมายเหต ุ
  - ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการดําเนินชีวิตและ

ปฏิบัติงานโดยมีเป้าหมายมีการวางแผนดําเนินการไปสู่
เป้าหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม   
บนพ้ืนฐานความรู้และคณุธรรมเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย 
 - ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการน้อมนําปรัชญา 
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
10.4 ไมล่ะเมดิรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติ
คณะรัฐมนตรทีี่ชอบด้วยกฎหมาย 
 

 

 
 
 
  
      (นายบรรจง  ยัพวัฒนา) 
            นายกเทศมนตรีตําบลแม่หล่าย 


