
 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลบานแปะ 
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตําบลบานแปะ 

อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม% พ.ศ. 2564 
 

_______________ 

  ตามท่ี เทศบาลตําบลบานแปะ ไดมีประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตําบล
บานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม$ โดยมีวัตถุประสงค*  ดังนี้ 
  1.  เป.นเครื่องมือกํากับความประพฤติของพนักงานเทศบาลตําบลบานแปะ  ท่ีสรางความ
โปร$งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป.นสากล 
  2.  ยึดถือเป.นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย$างสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองค*กรและระดับบุคคล
และเป.นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานต$าง ๆ 
  3.  ทําใหเกิดรูปแบบองค*กรอันเป.นท่ียอมรับ เพ่ือความน$าเชื่อถือ เกิดความเชื่อม่ันแก$
ผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีส$วนไดส$วนเสีย 
  4.  ใหเกิดพันธะผูกพันระหว$างองค*กรและพนักงานเทศบาลตําบลบานแปะ  ในทุกระดับ โดย
ฝ;ายบริหารใชอํานาจในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลตําบบานแปะ ต$อตนเอง ต$อ
องค*กร ผูบังคับบัญชา ประชาชน และสังคม ตามลําดับ 
  5.  ป>องกันการแสวงหาประโยชน*โดยมิชอบและความชัดแยงทางผลประโยชน*ท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมท้ังสรางความโปร$งใสในการปฏิบัติงาน 
  ท้ังนี้ รวมถึงเพ่ือใชเป.นค$านิยมร$วมสําหรรับองค*การและพนักงานเทศบาลตําบบานแปะทุกคน 
พึงยึดถือเป.นแนวทางปฏิบัติควบคุมไปกับระเบียบและกฎบังคับขออ่ืน ๆ อย$างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
  ในการนี้ เพ่ือใหการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป.นไปในแนวทางเดียวกัน อันก$อใหเกิด
บรรทัดฐานของมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค*ท่ีกําหนดไว จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมของพนักงานเทศบาลตําบบานแปะ อําเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม$ พ.ศ. 2562 รายละเอียด
ปรากฏตามแนบทายประกาศนี้ 
  
  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

          ประกาศ  ณ   วันท่ี    7   ตุลาคม   ๒๕63 

     

      (นายพันธ�ศักด์ิ  แกวสุดใจ) 

              นายกเทศมนตรีตําบลบานแปะ 

 

 

 



 

 
 

แนวทางปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลตําบลบานแปะ 

อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม%  พ.ศ. 2564 
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แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการ 
เทศบลตําบลบานแปะ อําเภอจอมทอง  จังหวัดเชียงใหม% 

ประมวลจริยธรรมของ 
ขาราชการ ทต. 

แนวทางปฏิบัติ 

1.การยดึมั่นในระบอประชาธิปไตยอันมี
ประมหากษัตริย*เป.นประมุข 

1.1 ไม$แสดงการต$อตานการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย*เป.นประมุข หรือสนับสนุนใหนําการปกครองระบอบอ่ืนท่ีไม$มี
พระมหากษัตริย*เป.นประมุขใชในประเทศไทย 
1.2 จงรักภักดตี$อพระมหากษัตรยิ* และไม$ละเมดิองค*พระมหากษัตริย* พระ
ราชินีและพระรัชทายาทไม$ว$าทางกาย หรือทางวาจา 

2.การยดึมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม 2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย$างตรงไปตรงมาและไม$กระทําการเลีย่ง
ประมวลจริยธรรมน้ีกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีทักทวงว$าการประทําดังกล$าวของ
พนักงานส$วนตําบลอาจขัดประมวลจริยธรรม พนักงานส$วนตําบลตองหยุดการ
กระทําดังกล$าว 
2.2 ไม$ละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณท่ีีมีขอ
ขัดแยงระหว$างประมวลจริยธรรมน้ีกับหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนาหรือ
ประเพณ ี
2.3 หัวหนาส$วนราการและผูบังคับบัญชาในส$วนราชการทุกระดับช้ันตอง
สนับสนุนส$งเสริมและยกย$องผูใตบังคับบัญชาในส$วนราชการทุกระดับข้ันตอง
สนับสนุนส$งเสริมและยกย$องผูอยู$ใตบังคับบัญชาท่ีมีความซ่ือสัตย* มีผลงาน
ดีเด$น 
2.4 หัวหนาส$วนราชการและผูบังคับบัญชาในส$วนราชการทุกระดบัข้ันตอง
สนับสนุนส$งเสริมและยกย$องผูอยู$ใตบังคับบัญชาท่ีมีความซ่ือสัตย* มีผลงาน
ดีเด$น 
2.5 ไม$กระทําการใดอันอาจทําความเสื่อมเสยีและไม$ไววางใจใหเกิดแก$ส$วน
ราชการหรือราชการโดยรวม 

3.การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสตัย*รับผดิชอบ 3.1 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย* สุจรติ เท่ียงธรรม ไม$มุ$งหวังและแสวงหา
ผลประโยชน*อันมิควรไดจากการปฏิบัติงาน 
3.2 ใชดุลพินิจในการตดัสินใจดวยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ*ของ
กฎหมาย 
3.3 รับผดิชอบต$อผลการกระทําของตนเอง อธิบายสิ่งท่ีตนไดปฏิบัตอิย$างมี
เหตุผลและถูกตอง ชอบธรรม พรอมยินดีแกไขขอผิดพลาดท่ีเกิดข้ึน 
3.4 ควบคุม กํากับ ดูแล ผูปฏิบัตงิานในความรับผดิชอบของตนไม$ใหกระทํา
การหรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ 
3.5 ไม$นําผลงานของผูอ่ืนมาเป.นของตนเอง 
3.6 อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความรอบคอบระมัดระวัง และ
เต็มกําลังความสามารถท่ีมีอยู$ ในกรณีท่ีตองไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐดวย 
จะตองไม$ทําใหงานในหนาท่ีเสียหาย 
3.7 ละเวนจากการกระทําท้ังปวงท่ีก$อใหเกิดความเสียหายต$อตําแหน$งหนาท่ี
ของตนเองหรือพนักงานส$วนตําบลคนอ่ืน 
3.8 ใชดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัตหินาท่ีความรูความสามารถเยี่ยวท่ี
ปฏิบัติในวิชาชีพ 
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ประมวลจริยธรรมของ 
ขาราชการ ทต. 

แนวทางปฏิบัติ 

4.การยดึถือประโยชน*ของประเทศชาติ
เหนือกว$าผลประโยชน*ส$วนตนและไม$มี
ผลประโยชน*ทับซอน 

4.1 ไม$นําความสัมพันธ*ส$วนตําท่ีเคยมีต$อบุคคลอ่ืน ไม$ว$าจะเป.นญาติพ่ีนอง 
พรรคพวก เพ่ือนฝูง หรือผูมีบุญคุณส$วนตัว มาประกอบการใชดุลยพินิจใหคุณ
หรือใชโทษแก$บุคคลน้ัน 
4.2 ไม$ใชเวลาราชการ เงิน ทรัพย*สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานายความ
สะดวงของทางราชการไปเพ่ือประโยชน*ส$วนตัวของตนเองหรือผูอ่ืน เวนแต$
ไดรับอนุญาตโดยชอบดวยกฎหมาย 
4.3 ไม$กระทําการ หรือดํารงตําแหน$ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส$วนตัว ซ่ึง
ก$อใหเกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว$าจะขัดกับประโยชน*ส$วนรวมท่ีอยู$ใน
ความรับผิดชอบของหนาท่ี 
4.4 ในการปฏิบัตหินาท่ีรับผิดชอบในหน$วยงานโดยตรงหรือหนาท่ีอ่ืนตอง
ยึดถือประโยชน*ของทางราชการเป.นหลัก 
4.5 ไม$เรียก รับหรือยอมจะรับ หรือยอมใหผูอ่ืนเรียก รับ หรือยอมรับซ่ึงของ
ตอบแทนของตนหรือของญาติของตนไม$ว$าก$อนหรือหลังดํารงตําแหน$งหรือไม$
เก่ียวของกับการปฏิบัตหินาท่ีแลวก็ตาม 
4.6 ไม$ใชตําแหน$งหรือกระทําการท่ีเป.นคุณหรือเป.นโทษแก$บุคคลใด เพราะมี
อคติ 
4.7 ไม$เสนอหรืออนุมตัิโครงการ การดําเนินการ หรือกระทํานิติกรรมหรือ
สัญญาซ่ึงตนเองหรือบุคคลอ่ืนไดประโยชน*อันมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย  

5.การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตองเป.นธรรม
และถูกกฎหมาย 

5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย$างตรงไปตรงมา และไม$กระทําการเสีย่ง
ประมวลจริยธรรมน้ี 
5.2 เมื่อรูหรือพบเห็นการฝ;าฝIนประมวลจริยธรรมน้ี พนักงานส$วนตาํบลตองมี
หนาท่ีรายงานการฝ;าฝIนดังกล$าวพรอมหลักฐานพนายต$อหัวหนาส$วนราชการ 
5.3 ตองรายงานการดํารงตําแหน$งท่ีไดรับค$าตอบแทนและไม$ไดรบั
ค$าตอบแทนในนิติบุคคลซ่ึงไม$ใช$ส$วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค*การมหาชน 
ราชการส$วนทองถ่ิน ต$อหัวหนาส$วนราชการในกรณีท่ีการดํารงตําแหน$งน้ัน 
อาจขัดแยงกับการปฏิบัติหนาท่ี 
5.4 ในกรณีท่ีพนักงานส$วนตําบลเขาร$วมประชุมและพบว$ามีการกระทําซ่ึงมี
ลักษณะตามขอ 5.2 หรือขอน้ีพนักงานส$วนทองถ่ินมีหนาท่ีตองคัดคานการ
กระทําดังกล$าว 
5.5 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความรูความสามารถ และทักษะในการดําเนินงาน
ปฏิบัติหนาท่ีโดยยดึมั่นในความถูกตองเท่ียงธรรมถูกตองตามหลักกฎหมาย
ระเบียบปฏิบัต ิ
5.6 ปฏิบัติหนาท่ีโดยยดึมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชน*สุขของประชาชน 
รวมท้ังละเวนการแสวงหาตําแหน$ง บําเหน็จความชอบและประโยชน*อ่ืนใด
จากบุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 
5.7 ตัดสินใจและกระทําการใด ๆ โดยยึดประโยชน*ส$วนร$วมของประเทศชาติ 
ประชาชนมากกว$าประโยชน*ส$วนตน 
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ประมวลจริยธรรมของ 
ขาราชการ ทต. 

แนวทางปฏิบัติ 

6.การใหบริการแก$ประชาชนดวยความ
รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม$เลือกปฏิบัต ิ

6.1 ปฏิบัติใหลลุ$วง โดยไม$หลีกเลีย่ง ละเลย หรือละเวน การใชอํานาจเกิน
กว$าท่ีมีอยู$ตามกฎหมาย 
6.2 ปฏิบัติหนาท่ี หรือดําเนินการอ่ืน โดยคํานึงศักดิ์ศรีความเป.นมนุษย* และ
สิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม$กระทําการใหกระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนก$อ
ภาระหรือหนาท่ีใหบุคคลโดยไม$อํานาจตามกฎหมาย 
6.3 ใหบริการและอํานวยความสะดวกแก$ประชาชนโดยมีอัธยาศัยท่ีดี 
ปราศจากอคติและไม$เลือกปฏิบัตติ$อบุคคลมาติดต$อโดยไม$เป.นธรรมในเรื่องถ่ิน
กําเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะ
ของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรอืสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา 
อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม$ขัดต$อรัฐธรรมนูญ เวนแต$จะ
ดําเนินการตามมาตรฐานท่ีรัฐกําหนด เพ่ือขจัดอุปสรรค หรือส$งเสริมใหบุคคล
สามารถใชสิทธิและเสรภีาพได เช$นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป.นการเลือกปฏิบัติ
ท่ีมีเหตผุล เป.นธรรม และเป.นท่ียอมรับกันท่ัวไป 
6.4 ละเวนการใหสมัภาษณ* การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย 
หรือการวิพากษ*วิจารณ*กับกระทบต$อความเป.นกลางทางการเมือง เวนแต$เป.น
การแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา 
6.5 ไม$เอ้ือประโยชน*พิเศษใหแก$ญาติพ่ีนอง พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรอืผูมีบุญคุณ
และตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความเท่ียงธรรมไม$เห็นแก$หนาผูใด 
6.6 ไม$ลอกหรือนําผลงานของผูอ่ืนมาใชเป.นของตนเองโดยมไิดระบุแหล$งท่ีมา 
6.7 ใหบริการดวยความกระตือรอืรน เอาใจใส$และใหเกียรติผูรับการบริการ 
6.8 สอดส$องดูแล และใหบริการแก$ผูรับบริการดวยความสะดวก รวดเร็ว 
เสมอภาค ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตร ี
6.9 ใหบริการดวยภาษาถอยคําสภุาพ ชัดเจน เขาใจง$าย หลีกเลี่ยงการใช
คําศัพท*เทคนิคหรือถอยคําภาษากฎหมายท่ีผูรับบริการไม$เขาใจ 
6.10ปฏิบัติงานดวยความถูกตอง รอบคอบ รวดเร็ว ระมดัระวังไม$ใหเสื่อมเสีย
หรือกระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน 
6.11 เปNดช$องทางการรับฟPงความคิดเห็นของประชาชน ผูส$วนไดเสียใน
สถานท่ีใหบริการและนําขอมลูดังกล$าวมาใชในการแกไขปPญหา ปรบัปรุง
พัฒนาหน$วยงานและการใหบริการประชาชน  

7.การใชขอมูลข$าวสารแก$ประชาชนอย$าง
ครบถวน 

7.1 ไม$ใชขอมูลท่ีไดมาจากการดาํเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม$ใช$การปฏิบัติ
หนาท่ีโดยเฉพาะอย$างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน*แก$ตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
7.2 ช้ีแจง แสดงเหตผุลท่ีแทจริงอย$างครบถวนในกรณีท่ีกระทําการอันกระทบ
สิทธิและเสรภีาพบุคคลอ่ืน ไม$อนุญาตหรือไม$อนุมตัิตามคําขอของบุคคล หรือ
เมื่อบุคคลรองขอตามกฎหมายเวนแต$การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัตริาชการ
ทางปกครองไดกําหนดยกเวนไว ท้ังน้ี จะตองดําเนินการภายในสิบหาวันทํา
การ นับแต$กระทําการดังกล$าวหรอืไดรับการรองขอ 
7.3 เปNดเผยหลักเกณฑ* ข้ันตอน วิธีการปฏิบัติ ใหผูรับบริการไดรับทราบ 
รวมถึงใหขอมูลข$าวสารแก$ผูรองขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 
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ประมวลจริยธรรมของ 
ขาราชการ ทต. 

แนวทางปฏิบัติ 

8.การมุ$งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษา
มาตรฐาน คุณภาพ โปร$งใส และตรวจสอบ
ได 

8.1 ปฏิบัติงานโดยมุ$งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานใหเกิดผลท่ีดีท่ีสดุ
จนเต็มกําลังความสามารถ 
8.2 ใชงบประมาณ ทรัพย*สิน สิทธิและประโยชน*ท่ีทางราชการจัดให ดวย
ความประหยัดคุมค$า ไม$ฟุ;มเฟIอย 
8.3 ใหความรูความสามารถ ความระมดัระวังในการปฏิบัตหินาท่ี ตาม
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร$งครดั 
8.4 อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาท่ีดวยความรอบคอบระมัดระวัง และ
เต็มกําลังความสามารถท่ีมีอยู$ ในกรณีท่ีไม$ตองปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐดวย 
จะตองไม$ทําใหงานในหนาท่ีเสียหาย 
8.5 ละเวนจากการกระทําท้ังปวงท่ีก$อใหเกิดความเสียหาย 
 

9.การยดึมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของ
องค*กร 

9.1 จงรักภักดตี$อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย* 
9.2 เป.นแบบอย$างท่ีดีในการักษาไวและปฏิบัตติามรัฐธรรมนูญแห$ง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการไม$ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ขอบังคับ
หรือมติคณะรัฐมนตรีท่ีชอบดวยกฎหมายในกรณีมีขอสงสัย หรือมีขอทักทวง
ว$าการกระทําไม$ชอบดวยกฎหมาย แจงใหหัวหนาส$วนราชการและ
คณะกรรมการจรยิธรรมพิจารณา และจะดําเนินการต$อไดต$อเมื่อไดขอยุติจาก
หน$วยงานท่ีมีอํานาจหนาท่ีแลว 
9.3 เป.นแบบอย$างท่ีดีในการเป.นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัตติามกฎหมาย
อย$างเคร$งครัด 
9.4 มุ$งแกปPญหาความเดือดรอนของประชาชนดวยความเป.นธรรม รวดเร็ว 
และมุ$งเสรมิสรางความเขาใจอันดรีะหว$างหน$วยงานของประชาชน 
9.5 ปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ เรียบรอย มีอัธยาศัยด ี
9.6 ประพฤติตนใหสามารถทํางานกับผูอ่ืนดวยความสุภาพ มีนํ้าใจ มีมนุษย*
สัมพันธ*อันดี ตองไม$ปNดบังขอมูลท่ีจําเป.นในการปฏบัิติงานของเพ่ือนร$วมงาน 
และไม$นําผลงานของผูอ่ืนมาเสนอแอบอางเป.นของตน 

10.การสรางจิตสํานึกใหประชาชนใน
ทองถ่ินประพฤติตนเป.นพลเมืองท่ีดีร$วมกัน
พัฒนาชุมชนใหน$าอยู$คู$คุณธรรมและดูแล
สภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญ
ฉบับปPจจุบัน 

10.1 ปลูกฝPงจิตใจใหประชาชนมคีวามรับผิดชอบต$อตนและสังคม สราง
คุณธรรม จรยิธรรม รูจักเสียสละ ร$วมแรงร$วมใจ มีความร$วมมือในการทํางาน
ประโยชน*เพ่ือส$วนรวม ช$วยลดปPญหาท่ีเกิดข้ึนในสังคม ช$วยกันพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เพ่ือเป.นหลักการในการดําเนินชีวิต ช$วยแกปPญหาและสรางสรรค*ใหเกิด
ประโยชน*ต$อตนเองและสังคม 
10.2 สรางจิตสาธารณะเพ่ือประโยชน*ต$อตนเองและสังคม 
- สรางวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส$วนร$วมในระบบประชาธิปไตย รูถึง
ขอบเขตของสิทธิ เสรภีาพ หนาท่ีความรับผิดชอบ ต$อตนเองและสังคมและ
ตนเองและสังคม 

  
 
     (นายพันธ*ศักด์ิ    แกวสุดใจ) 
     นายกเทศมนตรีตําบลบานแปะหนา้ที�เหารสว่นตําบล การจัดทํา
ทะเบยีนสมาชกิสภาองคก์ารบรหิารสว่นตําบล และคณะผูบ้รหิาร ดําเนนิงานตามนโยบายรัฐบาล  


