ประกาศขอบังคับเทศบาลตําบลหวานใหญ
วาดวยจรรยาขาราชการเทศบาลตําบลหวานใหญ
ประจําปงบประมาณ พ.ศ.2564 – 2566

งานการเจาหนาที่
สํานักปลัด

คํานํา
เพื่อเปนกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานเทศบาล พนักงานครู และพนักงานจาง
ของเทศบาลตําบลหวานใหญ ใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนธรรม ธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรี
และ เกียรติภูมิของขาราชการสวนทองถิ่น อันจะทําใหไดรับการยอมรับ เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไป
ในการ ปฏิบั ติงานในหนาที่ในการจัด ทําแผนพัฒ นาทองถิ่ น การดําเนิ นการดานเงิน การคลัง งบประมาณ
การพัสดุ การจัดเก็บรายได การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของ
ชุมชน วางมาตรฐานการดําเนินงาน จัดการบริการสาธารณะ การศึกษาของทองถิ่น การบริหารงานบุคคลและ
พัฒนา บุคลากร รวมทั้งสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานของ
องคกร ปกครองสวนทองถิ่น ฉะนั้น เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกของขาราชการใหสามารถปฏิบัติหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปรงใส และเปนธรรม จึงสมควรใหมีขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการ
เทศบาลตําบลหวานใหญขึ้น
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ประกาศขอบังคับเทศบาลตําบลหวานใหญวาดวยจรรยาขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕64 - 2566
––––––––––––––––––––––––––
เพื่อเปนกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานเทศบาล พนักงานครู และ
พนักงานจางของเทศบาลตําบลหวานใหญ ใหมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนธรรม ธํารงไว
ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของขาราชการสวนทองถิ่น อันจะทําใหไดรับการยอมรับ เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชน
ทั่วไป ในการปฏิบัตงิ านในหนาที่ในการจัดทําแผนพัฒนาทองถิ่น การดําเนินการดานเงิน การคลัง งบประมาณ
การพัสดุ การจัดเก็บรายได การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร พัฒนาโครงสรางพื้นฐานของ
ชุมชน วางมาตรฐานการดําเนินงาน จัดการบริการสาธารณะ การศึกษาของทองถิ่น การบริหารงานบุคคลและ
พัฒนาบุคลากร รวามทั้งสงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น ฉะนั้น เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกของขาราชการใหสามารถปฏิบัติหนาที่อยางมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล มีความโปรงใส และเปนธรรม จึงสมควรใหมีขอ บังคับวาดวยจรรยาขาราชการ
เทศบาลตําบลหวานใหญ
ฉะนั้น อาศัยอํานาจตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒3 วรรคทายแหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และขอบังคับกรมสงเสริมการปกครองสวนทองถิ่น วาดวยจรรยา
ขาราชการกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น พ.ศ. 2552 ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2552 เทศบาลตําบลหวานใหญ
จึงไดกําหนดขอบังคับเทศบาลตําบลหวานใหญวาดวยจรรยาขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕64 - 2566
เพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ประกาศขอบังคับเทศบาลตําบลหวานใหญ วาดวยจรรยา
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕64 - 2566”
ขอ ๒ ขอบังคับนีใ้ หใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
ขอ ๓ ในขอบังคับนี้ คําวา “จรรยาขาราชการสวนทองถิ่น” หมายความวา ความประพฤติ
หรือกิริยาที่ควรปฏิบัติที่สวนราชการกําหนดขึ้น เพื่อเปนขอที่พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และ
พนั กงานจ างเทศบาลตํ าบลหว านใหญ พึงปฏิ บั ติ ในการรั กษาไว ซึ่งเกี ย รติ และศั กดิ์ ศรีความเป นข าราชการ
สวนทองถิ่น
ขอ ๔ ขาราชการสวนทองถิ่น รวมถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจาง
ของเทศบาลตําบลหวานใหญ
ขอ ๕ ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ โ ดยยึ ด มั่ น ในความถู ก ต อ ง เที่ ย งธรรม รั ก ษาผลประโยชน ข อง
ประเทศชาติ หนวยงาน และสวนรวม มากกวาผลประโยชนสวนตน

/ขอ ๖ ซื่อสัตย

-2-

ความรับผิดชอบ

ขอ ๖ ซื่อสัตย สุจริต รับผิดชอบ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ พากเพียร และตระหนักในหนาที่

ขอ ๗ โปรงใสและสามารถตรวจสอบได
ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส พรอมรับการตรวจสอบ
ขอ ๘ ไมเลือกปฏิบัติ
ปฏิบัติหนาที่ดวยความเสมอภาค เปนธรรม และปราศจากอคติ
ขอ ๙ มุงผลสัมฤทธิ์
ปฏิบัติหนาที่เสร็จสมบูรณภายในเวลาที่กําหนด ไดผลลัพธตามเปาหมาย คุมคาดวย
วิธีการที่ถูกตอง ชอบธรรม เกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ ประชาชน และหนวยงาน โดยใชทรัพยากร
อยางประหยัด และเหมาะสม
ขอ ๑๐ มีจิตบริการ
ปฏิบัติหนาที่ใหผูรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว ดวยความมีอัธยาศัยไมตรี
ขอ ๑๑ ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดยยึดหลักความพอ ประมาณ ความมีเหตุผล และการ
มีภูมิคุมกันที่ดี ภายใตเงื่อนไขความรูและคุณธรรม
ขอ ๑๒ รักศักดิ์ศรีของตนเองและเกียรติภูมิขององคกร
ประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการที่ดี เสริมสรางภาพลักษณของ
องคการบริหารเทศบาลใหเปนที่เชื่อถือ ศรัทธา และไววางใจของประชาชน
ใหพนักงานเทศบาล พนักงานครูเทศบาล และพนักงานจางของเทศบาลตําบลหวานใหญ
ปฏิบัติตามจรรยาขาราชการสวนทองถิ่นดังกลาวอยางเครงครัด การไมปฏิบัติตามจรรยาขาราชการอันมิใช
ความผิดทางวินัยใหผูบังคับบัญชาตักเตือน และนําไปประกอบการพิจารณาแตงตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน การตอ
สัญญาจาง หรือสั่งใหผูนั้นไดรับการพัฒนาตนเอง
ทั้งนี้ ใหพนักงานเทศบาล พนักงานครูเ ทศบาล และพนักงานจางปฏิบั ติตามแนวทางการ
ปฏิบัติตามขอบังคับเทศบาลตําบลหวานใหญวาดวยจรรยาขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. 2564 - 2566
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕63

รอยตํารวจตรี
(ทรงพล เบาบาง)
นายกเทศมนตรีตําบลหวานใหญ
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แนวทางปฏิบัติตามขอบังคับเทศบาลตําบลหวานใหญ
วาดวยจรรยาขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕64 - 2566
ขอบังคับเทศบาลตําบลหวานใหญ วาดวยจรรยา
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕64 - 2566
ขอ ๑. ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกตอง
ปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในความถูกตอง เที่ยงธรรม
รักษาผลประโยชนของประเทศชาติ หนวยงาน และ
สวนรวม มากกวาผลประโยชนสวนตน

แนวทางปฏิบัติ
๑.๑ ปฏิบัติหนาที่ดวยความรูความสามารถ และ
ทักษะในการดํ า เนิ น งานด ว ยความถู กต องตาม
หลักกฎหมาย ระเบียบปฏิบัติ และยึดมั่นในหลัก
วิ ช าการด านการบริ ห าร ด านการเงิ น การคลั ง
ดานการชาง และจริยธรรม
๑.๒ ปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม
เพื่อประโยชนสุขของประชาชน รวมทั้งละเวน
การแสวงหาตําแหนง บําเหน็จความชอบและ
ประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ
๑.๓ ตัด สินใจและกระทํา การใดๆ โดยยึ ด
ประโยชนสวนรวมของ ประเทศชาติ ประชาชน
และหนวยงานมากกวาประโยชนสวนตน
๑.๔
ประพฤติ ต นเป น แบบอย า งที่ ดี ข อง
ผูใตบั งคั บบั ญชาในการยึด มั่ น ความถู กต อง
เที่ยงธรรม และปกปองผลประโยชนของชาติ

ขอ ๒. ซื่อสัตย สุจริต รับผิดชอบ
๒.๑ ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เที่ยง
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ พากเพียร ธรรม ไมมุงหวัง และแสวงหาผลประโยชนอันมิ
และตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบ
ควรไดจากกการปฏิบัติงาน
๒.๒ ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจดวยความสุจริต
ตรงตามเจตนารมณ ของกฎหมาย
๒.๓ ไมใหคําแนะนําใดๆ เกี่ยวกับการดําเนินการ
อันเปนการหลบเลี่ยงกฎหมาย คาธรรมเนียม
และคาภาษีอากร
๒.๔ รั บผิดชอบตอผลการกระทํา ของตนเอง
อธิ บ ายสิ่ ง ที่ ต นได ป ฏิ บั ติ อ ย า งมี เ หตุ ผ ลและ
ถูกตอง ชอบธรรม พรอมทั้งยินดีแกไข
๒.๕ ควบคุม กํากับ ดูแล ผูปฏิบัติงานในความ
รั บ ผิ ด ชอบของตนไม ใ ห ก ระทํ า การหรื อ มี
พฤติกรรมในทางมิชอบ
๒.๖ ไมนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
/ขอ ๓. โปรงใส

-4ข อ บั ง คั บ เทศบาลตํ า บลหว า นใหญ ว า ด ว ยจรรยา
แนวทางปฏิบัติ
ขาราชการสวนทองถิ่น พ.ศ. ๒๕64 - 2566
ขอ ๓. โปรงใสและสามารถตรวจสอบได
๓.๑ เปดเผยหลักเกณฑ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน
ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส พรอมรับการตรวจสอบ ใหผูรับบริการไดรับทราบ รวมถึงใหขอมูลขาวสาร
แกผูรองขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย
๓.๒ ปฏิบัติหนาที่ราชการตามลําดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ไดมีการวางระเบียบแนวทางปฏิบัติไว
๓.๓ ใชขอมูลขาวสารของทางราชการในทางที่
เปนประโยชน ถูกตอง ดวยความระมัดระวัง ไม
เป ด เผยข อ มู ล ข า วสารที่ เ ป น ความลั บ ของทาง
ราชการ
๓.๔ ปกปดขอมูลสวนบุคคลอันไมควรเปดเผยที่
อยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน
๓.๕ ดูแลหลักฐานการปฏิบัติงานใหพรอมรับการ
ตรวจสอบ
๓.๖ ชี้แจงและใหเหตุผลแกผูรับบริการ กรณีไม
สามารถปฏิบัติหรือกระทําการตามคําขอได
ขอ ๔. ไมเลือกปฏิบัติ
๔.๑ ปฏิบัติตอผูมารับบริการดวยความเสมอภาค
ปฏิ บั ติ ห น า ที่ ด ว ยความเสมอภาค เป น ธรรมและ ไมเลือกปฏิบัติ
ปราศจากอคติ
๔.๒ ปฏิบัติหนาที่สอบสวน เปรียบเทียบ ไกล
เกลี่ย รวมทั้งกรณีพิพาทเรื่องตางๆ บนพื้นฐาน
ของความเปนกลาง และใหความเปนธรรม แกทุก
ฝาย ไมชี้ชองใหคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งไดเปรียบ
๔.๓ ละเวนการมีพฤติกรรมอันอาจทําใหคูกรณี
ฝายใดฝายหนึ่งเขาใจ วาเปนการชวยเหลือคูกรณี
อีกฝายหนึ่งหรือบุคคลภายนอก
ขอ ๕. มุงผลสัมฤทธิ์
๕.๑ ปฏิบัติงานดวยความเอาใจใส มานะพยายาม
ปฏิบัติหนาที่เสร็จสมบูรณภายในเวลาที่กําหนดไดผลลัพธ มุ ง มั่ น และติ ด ตามงานในความรั บ ผิ ด ชอบให
ตามเปาหมาย คุมคาดวยวิธีการที่ถูกตองชอบธรรม เกิด บรรลุ ผ ลสํ า เร็ จ ตามเป า หมายภายในเวลาที่
ประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ ประชาชนและหนวยงาน กําหนด โดยวิธีการ กระบวนการที่ถูกตอง
โดยใชทรัพยากรอยางประหยัด และเหมาะสม
๕.๒ ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ โดยใชทักษะ
ความรูความสามารถอยางเต็มที่ดวยความถูกตอง
รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน
สวนรวมอยางเต็มความสามารถ
/๕.๓ พัฒนาตนเอง
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แนวทางปฏิบัติ

๕.๓ พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรอบรู และมี
ความรู ความสามารถ ทักษะ ในการปฏิบัติงาน
ในหนาที่
๕.๔ พัฒนาระบบการทํางานใหไดผลงานที่ดี มี
คุณภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเปน
แบบอยางได
๕.๕ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ขอมูล รวมทั้ง
สถานที่ ใหเปนระบบ ระเบียบเอื้ออํานวยตอการ
ทํางานใหสําเร็จตามเปาหมาย
๕.๖ ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการ
อยางประหยัด คุมคา เหมาะสม ดวยความ
ระมัดระวัง มิใหเสียหายหรือสิ้นเปลือง เสมือน
เปนทรัพยสินของตนเอง
ขอ ๖. มีจิตบริการ
๖.๑ ใหบริการดวยความกระตือรือรน เอาใจใส
ปฏิบัติหนาที่ใหผูรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว
และใหเกียรติผูรับบริการ
ดวยความมีอัธยาศัยไมตรี
๖.๒ สอดสองดูแล และใหบริการแกผูรับบริการ
ดวยความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาค ยุติธรรม
และมีอัธยาศัยไมตรี
๖.๓ ใหบริการดวยภาษาถอยคําสุภาพ ชัดเจน
เขาใจงาย หลีกเลี่ยงการใชศัพทเทคนิค หรือถอย
คาภาษากฎหมายที่ผูรับบริการไมเขาใจ
๖.๔ ปฏิบัติงานดวยความถูกตอง รอบคอบ
รวดเร็ว ระมัดระวังไมใหเสื่อมเสียหรือกระทบตอ
สิทธิของบุคคลอื่น
๖.๕ เป ด ช อ งทางรั บ ฟ ง ความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชน ผูมีสวนไดเสียในสถานที่ใหบริการ
และนํ า ข อ มู ล ดั ง กล า วมาใช ใ นการแก ป ญ หา
ปรั บ ปรุ ง พั ฒ นาหน ว ยงานและการให บ ริ ก าร
ประชาชน
ขอ ๗. ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ ๗.๑ ยึดหลักความพอประมาณ โดยดํารงชีวิต
พอเพียง
เหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคม พัฒนา
ดํ า เนิ น ชี วิ ต บนทางสายกลาง
โดยยึ ด หลั ก ความ ตนเองให มี ค วามอุ ต สาหะ ขยั น หมั่ น เพี ย ร
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันที่ดี ประหยัด และดีขึ้นเปนลําดับ
ภายใตเงื่อนไขความรูและคุณธรรม
/๗.๒ ยึดหลักความ
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ขอ ๘. รักศักดิ์ศรีของตนเองและเกียรติภูมิขององคกร
ประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการ
ที่ดี เสริมสรางภาพลักษณขององคการบริหารเทศบาล
ใหเปนที่เชื่อถือ ศรัทธา และไววางใจของประชาชน

แนวทางปฏิบัติ
๗.๒ ยึดหลักความมีเหตุผล โดยปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงานอยางมีระบบ มีเหตุผล ถูกตอง
โปรงใส เปนธรรม กอนตัดสินใจดําเนินการใดๆ
ตองคํานึงถึงผลที่คาดวาจะเกิดขึ้นทั้งตอสวนรวม
และตอตนเอง
๗.๓ ยึดหลักการมีภูมิคุมกันที่ดี ดวยการดําเนิน
ชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมีเปาหมาย มีการ
วางแผนและดําเนินการไปสูเปาหมายดวย ความ
รอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพื้น
ฐานความรูและคุณธรรม เพื่อใหบรรลุเปาหมาย
๗.๔ พัฒนาตนเองและเพื่อนรวมงาน ใหเปนผูมี
ความรู ความสามารถในการปฏิ บั ติ งานมี ความ
โอบอ อมอารี เอื้ อเฟ อเผื่ อแผ ต อ ผู มาติ ด ต อ
ราชการและเพื่อนรวมงาน
๗.๕ ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับ
บั ญ ชาในการน อ มนํ า ปรั ช ญาของเศรษฐกิ จ
พอเพียงสูการปฏิบัติ
๗.๖ ดูแลเอาใจใสผูใตบังคับบัญชา ทั้งในดาน
การปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจ สวัสดิการ และรับ
ฟงความคิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา ตลอดจน
ปกครองผู ใ ต บั ง คั บ บั ญ ชาด ว ยหลั ก การและ
เหตุผลที่ถูกตอง ตามทํานองคลองธรรม
๘.๑ รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให
เหมาะสมกั บ การเป น ข าราชการที่ ดี อยู ใ น
ระเบียบ วินัย กฎหมาย และเปนผูมีคุณธรรม
จริยธรรม ศีลธรรมอันดี เพื่อใหเปนที่เชื่อถือ
ศรัทธา และไววางใจของประชาชน
๘.๒ ส งเสริ มภาพลั กษณ เ พื่ อเกี ย รติ ภู มิของ
เทศบาล ดวยความภูมิใจในความเปนขาราชการ
ทองถิ่น สรางความเชื่อมั่นใหสั งคมภายนอก
ยอมรับการปฏิบัติงานของเทศบาล

/๘.๓ สรางความสามัคคี
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แนวทางปฏิบัติ
๘.๓ สรางความสามัคคีในองคกร โดยเคารพ
ตอความเชื่อ และคานิยมของบุคคลหรือเพื่อน
รวมงาน
- ยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง และบริหาร
จัดการความขัดแยงอยางมีเหตุผล
- ไม ผูกขาดการปฏิ บัติ งานหรือเกี่ ย งงาน
อั น อาจทํ า ให เ กิ ด การแตกความสามั ค คี ใ น
หนวยงาน
- ประสานงานกับทุกผายที่เกี่ยวของดวยการ
รักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน

