แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงาน
เทศบาลตำบลท่าเยี่ยม อำเภอโชคชัย จังหวัดนครราชสีมา
ประมวลจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล
1. การยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข
2. การยึดมั่นใน
คุณธรรมและจริยธรรม

3. การมีจิตสานึกที่ดี
ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ

แนวทางปฏิบัติ
1.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข หรือสนับสนุนให้นำการปกครองระบอบอื่นที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขมาใช้ในประเทศไทย
1.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี
และพระรัชทายาทไม่ว่าทางกายหรือทางวาจา
2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระทำการเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีขอ้ สงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทำดังกล่าวของพนักงาน
เทศบาล อาจขัดประมวลจริยธรรม พนักงานเทศบาลต้องหยุดการกระทำดังกล่าว
2.2 ไม่ละเมิดหลักสำคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีที่มีขอ้ ขัดแย้ง
ระหว่าง ประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสำคัญทางศีลธรรม ศาสนาหรือประเพณี
2.3 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องปกครอง
ผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณ
ส่วนตัว
2.4 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องสนับสนุน
ส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น
2.5 ไม่กระทำการใดอันอาจนำความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการ
หรือราชการโดยรวม
3.1 ปฏิบัติหน้าทีด่ ้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหา
ผลประโยชน์อัน มิควรได้จากการปฏิบัติงาน
3.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
3.3 รับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและ
ถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
3.4 ควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระทำการหรือมี
พฤติกรรมในทางมิชอบ
3.5 ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
3.6 อุทิศตนให้กบั การปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวังและเต็มกำลัง
ความสามารถที่มีอยู่ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทำให้งานใน
หน้าที่เสียหาย
3.7 ละเว้นจากการกระทำทังปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตำแหน่งหน้าที่ของ
ตนเองหรือพนักงานเทศบาลอื่น
3.8 ใช้ดลุ ยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัตหิ น้าที่ด้วยความรู้ความสามารถเยี่ยงที่
ปฏิบัติในวิชาชีพ
3.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งให้
หัวหน้าส่วนราชการทราบ
3.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายหรือ
ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย
3.11 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ใน
กรณีท่สี ั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บงั คับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลาย
ลักษณ์อักษรตามคำสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป

ประมวลจริยธรรม
ของ พนักงาน
เทศบาล
4. การยึ
ดถือ
ประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตน
และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน

แนวทางปฏิบัติ

4.1 ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มตี ่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่นี ้อง พรรคพวก
เพือ่ นฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดลุ ยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่
บุคคลนั้น
4.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอำนวยความสะดวก
ของทาง ราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดย
ชอบด้วย กฎหมาย
4.3 ไม่กระทำการหรือดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิด
ความ เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดประโยชน์ส่วนรวมทีอ่ ยู่ในความรับผิดชอบของ
หน้าที่
4.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าทีอ่ ื่นต้อง
ยึดถือ ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
4.5 ไม่เรียก รับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบแทนของตนหรือ
ของญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็ตาม
4.6 ไม่ใช้ตำแหน่งหรือกระทำการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ
4.7 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การดำเนินการ หรือการทำนิติกรรมหรือสัญญาด้วย
ตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
5. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ 5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทำการเลี่ยง
ถูกต้อง เป็นธรรมและถูก ประมวลจริยธรรมนี้
กฎหมาย
5.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานเทศบาลมีหน้าที่
ต้องรายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ
5.3 ต้องรายงานการดำรงตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนใน
นิติ บุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อ
หัวหน้าส่วน ราชการในกรณีที่การดำรงตำแหน่งนั้นๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่
5.4 ในกรณีทพี่ นักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระทำซึง่ มีลักษณะ
ตาม ข้อ 5.2 หรือข้อนี้ พนักงานเทศบาลมีหน้าที่ต้องคั้นค้านการกระทำดังกล่าว
5.5 ปฏิบัติหน้าทีด่ ้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการดำเนินงาน ปฏิบัติหน้าที่
โดยยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรม ถูกต้องตามหลักกฎหมายและระเบียบปฏิบัติ
5.6 ปฏิบัติหน้าทีโ่ ดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทัง้
ละเว้นการแสวงหาตำแหน่ง บำเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิ
ชอบ
5.7 ตัดสินใจและกระทำการใดๆโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ประชาชน
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
5.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างทีด่ ีของผู้ใต้บงั คับบัญชายึดมั่นความถูกต้อง เที่ยงธรรม
ยึดถือผลประโยชน์ของชาติ

ประมวลจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล
6. การให้บริการแก่
ประชาชน ด้วยความ
รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่
เลือกปฏิบัติ

7. การให้ขอ้ มูลข่าวสาร
แก่ ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้องและไม่
บิดเบือน ข้อเท็จจริง

แนวทางปฏิบัติ
6.1 ปฏิบัติให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้อำนาจเกินกว่าที่
มีอยู่ตาม กฎหมาย
6.2 ปฏิบัติหน้าที่หรือดำเนินการอื่น โดยคำนึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และ
สิทธิเสรีภาพ ของบุคคล ไม่กระทำการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่น ก่อ
ภาระหรือหน้าทีใ่ ห้บุคคล โดยไม่มีอำนาจตามกฎหมาย
6.3 ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชน โดยมีอัธยาศัยที่ดี
ปราศจากอคติแลละ ไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่อง
ถิน่ กำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อ รัฐธรรมนูญ เว้นแต่การดำเนินการ
ตามมาตรการที่รัฐกำหนด เพื่อขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้ บุคคลสามารถใช้
สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอื่นหรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มี เหตุผล
เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทัว่ ไป
6.4 ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือ
การวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการ
แสดงความคิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา
6.5 ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้มี
บุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด
6.6 ไม่ลอกหรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา
6.7 ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติผู้รับบริการ
6.8 สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอ
ภาคยุตธิ รรม และมีอัธยาศัยไมตรี
6.9 ให้บริการด้วยภาษาถ้อยคำสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้
โทรศัพท์เทคนิคหรือถ้อยคำภาษากฎหมายที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ
6.10 การปฏิบัติด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสีย
หรือกระทบสิทธิของบุคคลอื่น
6.11 เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มสี ่วนได้ส่วนเสียใน
สถานที่ให้บริการและนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงานและการให้บริการประชาชน
7.1 ไม่ใช้ข้อมูล ที่ได้จากการดาเนิน งานไปเพื่อการอื่น อัน มิใช้การการปฏิบัต ิ
หน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น
7.2 ชี้แจง แสดงเหตุผลทีแ่ ท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระทำการอันกระทบ
ต่อสิทธิและ เสรีภาพบุคคลอื่น ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามคำขอของบุคคล
หรือเมื่อบุคคลร้องขอตาม กฎหมาย เว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองได้กำหนดยกเว้นไว้ ทัง้ นี้ จะต้องดำเนินการภายในสิบห้า
วันทำการ นับแต่กระทำการดังกล่าวหรือได้รับการ ร้องขอ
7.3 เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึง
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย
7.4 ใช้ขอ้ มูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถกู ต้อง ด้วยความ
ระมัดระวังไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ
7.5ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน

ประมวลจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล..
8. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งาน รักษามาตรฐาน
มีคุณภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้

แนวทางปฏิบัติ
8.1 ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีทสี่ ุด
จนเต็มกำลัง ความสามารถ
8.2 ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ทที่ างราชการจัดให้ ด้วย
ความประหยัด คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย
8.3 ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ตาม
คุณภาพและ มาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด
8.4 อุทิศตนให้กบั การปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และ
เต็มกำลังความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะตอง
ไม่ทำให้งานในหน้าที่เสียหาย
8.5 ละเว้นจากการกระทำทั้งปวงทีก่ ่อให้เกิดความเสียหายต่อตำแหน่งหน้าที่
ของตนหรือของพนักงานเทศบาลอื่น ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่
ของพนักงานเทศบาลอื่นโดยมิชอบ
8.6 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความรู้ ความสามารถ
เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูล
พยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี
8.7 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และ
แจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน
8.8 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย
หรือประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทีมีหน้าที่ตรวจสอบโดยใช้ขอ้ มูล
ที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับคำร้องขอในการตรวจสอบ
8.9 ไม่สั่งการด้วยวาจาในเรื่องทีอ่ าจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณี
ที่สั่งการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณ์
อักษรตามคำสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป
8.10 ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส มานะพยายาม มุง่ มั่นและปฏิบัติหน้าที่เสร็จ
สมบูรณ์ภายในเวลาทีก่ ำหนด และงานในความรับผิดชอบบรรลุผลสำเร็จตาม
เป้าหมายภายในเวลา ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการทีถ่ ูกต้อง ที่
กำหนด โดยวิธีการกระบวนการ ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
ประเทศชาติ ประชาชน
8.11 ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทกั ษะ ความรู้ ความสามารถ โดยใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง
เพือ่ รักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ
8.12 พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถ ทักษะ
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
8.13 พัฒนาระบบการทำงานให้ได้ผลงานทีด่ ี มีคุณภาพประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและเป็นแบบอย่างได้
8.14 จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้เป็นระเบียบ
เอื้ออำนวยต่อการทำงานให้สำเร็จตามเป้าหมาย
8.15 ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเหมาะสม
ด้วยความระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง

ประมวลจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล
9. การยึดมั่นในหลัก
จรรยา วิชาชีพของ
องค์กร

แนวทางปฏิบัติ
9.1 จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
9.2 เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือ
มติคณะรัฐมนตรีทชี่ อบด้วยกฎหมายในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการ
กระทำไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญกฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีทชี่ อบ
ด้วยกฎหมาย พนักงานเทศบาลต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและ
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะดำเนินการต่อได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจาก
หน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่แล้ว
9.3 เป็นแบบอย่างที่ดีในการพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด
9.4 ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อเกียรติภูมิของตำแหน่ง
หน้าที่
- รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานเทศบาล
ที่ดี อยู่ในระเบียบวินัย กฎหมาย และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี
9.5 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท
สติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพตาม
ภาระหน้าทีท่ ี่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและ
ประชาชน
9.6 มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว
และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
9.7 ปฏิบัติหน้าทีด่ ้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย
9.8 รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ
โดยพนักงานเทศบาล /พนักงานจะกระทำได้ต่อเมื่ออำนาจหน้าที่และได้รับ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไปตามกฎหมายกำหนดเท่านั้น
9.9 รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางทีช่ อบ
- เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพื่อนร่วมงาน
- ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล
- ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงาน อันอาจทำให้เกิดการแตกความสามัคคี
ในหน่วยงาน
- ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวของด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน
9.10 ไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเอง
หรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับ
ของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากผูร้ ้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์
ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่การให้โดยธรรมจรรยาหรือ
การให้ตามประเพณี
9.11 ประพฤติตนให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้าใจ มี
มนุษย์สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อน
ร่วมงาน และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

ประมวลจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล
10. การสร้างจิตสานึกให้
ประชาชนในท้องถิน่
ประพฤติ ตนเป็นพลเมืองที่ดี
ร่วมกัน พัฒนาชุมชนให้น่า
อยู่คู่คุณธรรม และดูแล
สภาพแวดล้อมให้ สอดคล้อง
รัฐธรรมนูญฉบับ ปัจจุบัน

แนวทางปฏิบัติ
10.1 ปลูกฝังจิตใจให้ประขาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้าง
คุณธรรม จริยธรรม รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการทำ
ประโยชน์เพื่อส่วนรวม ช่วย ลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เพือ่ เป็นหลักการในการดำเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่สังคม
10.2 สร้างจิตสาธารณเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
- สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถงึ
ขอบเขตของสิทธิเสรีภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม
- ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของสังคมต้อง
มีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวมทัง้ ต่อ
ประเทศชาติและโลกใบนี้
- ยึดหลักธรรมในการดำเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคำสั่งสอนในทุกศาสนาที่
นับถือสอนให้คนทำความดี
10.3 การดำรงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินชีวิตบนสายกลาง
โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงือ่ นไขความรู้และ
คุณธรรม
- ยึดหลักความพอประมาณ โดยดำรงชีวิตให้เหมาะสมกับฐานะของตนเองและ
สังคม พัฒนาตนเองให้มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีขนึ้ เป็น
ลำดับ
- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มีเหตุผล
ถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจดำเนินการใดๆต้องคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะ
เกิดขึ้นต่อส่วนรวมและต่อตนเอง
- ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายมี
การวางแผนและดำเนินการไปสู่เป้าหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน
อดออมบนพื้นฐานความรู้และคุณธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการน้อมนำปรัชญาทางเศรษฐกิจพอเพียงสู่การ
ปฏิบัติ
10.4 ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีทชี่ อบ
ด้วยกฎหมาย

