
 
 

 
 

 

 

ประกาศเทศบาลตำบลยางหลอ 
เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง 

--------------------------------------------------- 

ตามท่ีไดมีประกาศเทศบาลตำบลยางหลอ เรื่องประมวลจริยธรรมของขาราชการสวนทองถิ่นของ
เทศบาลตำบลยางหลอ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู  พ.ศ. ๒๕62  ลงวันท่ี 24 ตุลาคม ๒๕62 นั้น 

  เพื่อใหการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเปนไปในแนวทางเดียวกัน อันกอใหเกิดบรรทัดฐาน
มาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงคที่กำหนดไว จึงประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม และแนวทางปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน ดังนี้ 

ขอ ๑ยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
ขอ ๒ยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 

ขอ ๓มีจิตสำนึกท่ีดีซ่ือสัตยและรับผิดชอบ 

ขอ ๔ยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน 

ขอ ๕ยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรมและถูกกฎหมาย 

ขอ ๖ใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ 
ขอ ๗ใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวนถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

ขอ ๘มุงผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปรงใสและตรวจสอบได 
ขอ ๙ยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

ขอ ๑๐สรางจิตสำนึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดีรวมกันพัฒนาชุมชนให
นาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

  สำหรับแนวทางปฏิบัติความละเอียดปรากฏตามแนบทายประกาศนี ้

  จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน 

   ประกาศ ณ วันท่ี  24  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62 

 

 
  

(นายสำราญ  เมืองศูนย) 
นายกเทศมนตรีตำบลยางหลอ 

 

 
 
 
 



 
 

 
 

 
  ตามท่ีเทศบาลตำบลยางหลอ ไดมีประกาศเทศบาลตำบลยางหลอ เรื่องประมวลจริยธรรมของขาราชการ
สวนทองถ่ินของเทศบาลตำบลยางหลอ  อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู  พ.ศ. ๒๕62  ลงวันท่ี 24 ตุลาคม 
2562 เพื่อเปนเครื่องกำกับความประพฤติของขาราชการในสังกัด ซึ่งหมายถึง พนักงานเทศบาล ขาราชการสวน
ทองถิ่น ขาราชการสวนทองถิ่นสามัญ ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการสวนทองถ่ินรวมถึงพนักงานจางและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  นั้น 
  เพื่อใหประมวลจริยธรรมของขาราชการสวนทองถิ่นของเทศบาลตำบลยางหลอ มีแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจน
และมีประสิทธิภาพ  เทศบาลตำบลยางหลอ จึงไดกำหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการสวน
ทองถ่ินของเทศบาลตำบลยางหลอ  อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู  ดังนี้ 

Uจุดมุงหมายของประมวลจริยธรรมของขาราชการสวนทองถิ่นของเทศบาลตำบลยางหลอ 
 ๑. เปนเครื่องมือกำกับความประพฤติของขาราชการสวนทองถิ่นที่สรางความโปรงใสมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
 ๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ำเสมอทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคลและเปน
เครื่องมือการตรวจสอบการทำงานดานตาง ๆ ของเทศบาลตำบลยางหลอ เพื่อใหการดำเนินงานเปนไปตามหลัก
คุณธรรมจรยิธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓. ทำใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับเพ่ิมความนาเชื่อถือเกิดความม่ันใจแกผูรับบริการและประชาชน
ท่ัวไปตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
 ๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับโดยใหฝายบริหารใชอำนาจในขอบเขตสราง
ระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเองตอองคกรตอผูบังคับบัญชาตอประชาชนและตอสังคมตามลำดับ 
 ๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบและความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึนรวมท้ังเสริมสราง
ความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 

ประมวลจริยธรรมของขาราชการสวนทองถิ่น 
ของเทศบาลตำบลยางหลอ 

แนวทางปฏิบัติ 

ขอ ๑ การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 

 

๑ .๑  ไม  แสดงกา รต  อต  า นการปกครอ งร ะบ อบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขหรือ
สน ับสน ุนให นำการปกครองในระบอบอ ื ่นท ี ่ ไม  มี
พระมหากษัตริยทรงเปนประมุขมาใชในประเทศไทย 
๑.๒ จงรักภักดีตอพระมหากษัตริยและไมละเมิดองค
พระมหากษัตริยพระราชินีและพระรัชทายาทไมวาทาง
กายหรือทางวาจา 

  
  
 
 
 

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของขาราชการสวนทองถิ่น 
ของเทศบาลตำบลยางหลอ อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภ ู



-๒- 
 

ประมวลจริยธรรมของขาราชการสวนทองถิ่น 
ของเทศบาลตำบลยางหลอ 

แนวทางปฏิบัติ 

ขอ ๒ การยึดม่ันในคุณธรรมและจรยิธรรม ๒.๑ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอยางตรงไปตรงมาและ
ไมกระทำการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีมีขอสงสัย 
มีผูทักทวงวาการกระทำใดของขาราชการอาจขัดประมวล
จริยธรรม ตองไมกระทำการหรือหยุดกระทำการ และสง
เรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีท่ี
คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยวา การกระทำนั้นขัดตอ
ประมวลจริยธรรมจะกระทำการนั้นมิได 
๒.๒ เมื่อรูหรือพบเห็นการฝาฝนประมวลจริยธรรม ตอง
รายงานการฝาฝนดังกลาวพรอมพยานหลักฐาน (ถามี) ตอ
หัวหนาสวนราชการหรือคณะกรรมการจริยธรรมโดยพลัน 
กรณีหัวหนาสวนราชการเปนผูฝาฝนฯ ตองรายงานตอ
ผูบังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของหัวหนาสวนราชการนั้นและ
หรือคณะกรรมการจริยธรรม 

ขอ ๓ การมีจิตสำนึกท่ีดีซ่ือสัตยและ
รับผิดชอบ 

๓.๑ อุทิศตนใหกับการปฏิบัติงานในหนาที ่ด วยความ
รอบคอบระมัดระวังและเต็มกำลังความสามารถที่มีอยูใน
กรณีที่ตองไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐดวยจะตองไมทำใหงาน
ในหนาท่ีเสียหาย 
๓.๒ ละเว นจากการกระทำทั ้งปวงที ่ก อใหเกิดความ
เสียหายตอตำแหนงหนาที่ของตนหรือของขาราชการอ่ืน
ไมกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของขาราชการ
อ่ืนโดยมิชอบ 
๓.๓ ใชดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหนาที่ดวย
ความรูความสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพตรงไปตรงมา
ปราศจากอคติสวนตนตามขอมูลพยานหลักฐานและความ
เหมาะสมของแตละกรณี 
๓.๔ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหนาที่ตอง
รีบแกไขใหถูกตองและแจงใหหัวหนาสวนราชการทราบ
โดยพลัน 
๓.๕ ไมขัดขวางการตรวจสอบของหนวยงานที่มีหนาท่ี
ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนตองใหความรวมมือ
กับหนวยงานที ่ม ีหนาที ่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนในการตรวจสอบโดยใหที่เปนจริงและครบถวน
เม่ือไดรับการรองขอในการตรวจสอบ 
๓.๖ ไมสั่งราชการดวยวาจาในเรื่องที่อาจกอใหเกิดความ
เสียหายแกราชการในกรณีที่สั่งราชการดวยวาจาในเรื่อง
ดังกลาวใหผู ใตบังคับบัญชาบันทึกเรื ่องเปนลายลักษณ
อักษรตามคำสั่งเพ่ือใหผูสั่งพิจารณาสั่งการตอไป 



-๓- 
ประมวลจริยธรรมของขาราชการสวนทองถิ่น 

ของเทศบาลตำบลยางหลอ 
แนวทางปฏิบัติ 

ขอ ๔ การยึดถือประโยชนของประเทศชาติ
เหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี
ผลประโยชนทับซอน 

๔.๑ ไมนำความสัมพันธสวนตัวท่ีตนมีตอบุคคลอ่ืนไมวาจะ
เปนญาติพี่นองพรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผูมีบุญคุณสวนตัว
มาประกอบการใชดุลยพินิจใหเปนคุณหรือเปนโทษแก
บุคคลนั้นหรือปฏิบัติตอบุคคลนั้นตางจากบุคคลอื่นเพราะ
ชอบหรือชัง 
๔.๒ ไมใชเวลาราชการเงินทรัพยสินบุคลากรบริการหรือ
สิ่งอำนวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน
สวนตัวของตนเองหรือผูอื่นเวนแตไดรับอนุญาตโดยชอบ
ดวยกฎหมาย 
๔.๓ ไมกระทาการใดหรือดำรงตำแหนงหรือปฏิบัติการใด
ในฐานะสวนตัวซึ่งกอใหเกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัย
วาจะขัดกับประโยชนสวนรวมท่ีอยูในความรับผิดชอบของ
หนาที ่  ในกรณีท ี ่ม ีความเคล ือบแคลงหร ือสงส ัยให
ขาราชการผูนั้นยุติการกระทำดังกลาวไวกอนแลวแจงให
ผู บังคับบัญชาหัวหนาสวนราชการและคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณาเม่ือคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเปน
ประการใดแลวจึงปฏิบัติตามนั้น 

ขอ ๕ การยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตองเปน
ธรรมและถูกกฎหมาย 

๕.๑ ปฏิบัติหนาที่ดวยความรูความสามารถและทักษะใน
การดำเน ินงานดวยความถูกต องตามหลักกฎหมาย
ระเบียบปฏิบัติและยึดม่ันในหลักวิชาการดานทะเบียนดาน
รังวัดดานการบริหารและจริยธรรม 
๕ .๒ ปฏิบ ัต ิหน าท ี ่ โดยย ึดมั ่นในระบบคุณธรรมเพ่ือ
ประโยชนสุขของประชาชนรวมทั้งละเวนการแสวงหา
ตำแหนงบำเหน็จความชอบและประโยชนอ่ืนใดจากบุคคล
อ่ืนโดยมิชอบ 
๕ .๓ ตัดส ินใจและกระทำการใดๆโดยย ึดประโยชน
ส วนรวมของประเทศชาติประชาชนและหนวยงาน
มากกวาประโยชนสวนตน 
๕.๔ ประพฤติตนเปนแบบอยางท่ีดีของผูใตบังคับบัญชาใน
การย ึดม ั ่ นความถ ูกต  อง เท ี ่ ย งธรรมและปกป  อง
ผลประโยชนของชาติ 

ขอ ๖ การใหบริการแกประชาชนดวยความ
รวดเร็วมีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ 

๖.๑ ปฏิบัติหนาที่ใหลุลวงโดยไมหลีกเลี่ยงละเลยหรือละ
เวน การใชอำนาจเกินกวาท่ีมีอยูตามกฎหมาย 
๖.๒ ปฏิบัติหนาที่หรือดาเนินการอื่นโดยคำนึงถึงศักดิ์ศรี
ความเปนมนุษยและสิทธิเสรีภาพของบุคคลไมกระทำการ
ใหกระทบสิทธิ เสรีภาพของบุคคลหรือกอภาระหรือหนาท่ี
ใหบุคคลโดยไมมีอำนาจตามกฎหมาย 

 



-๔- 
ประมวลจริยธรรมของขาราชการสวนทองถิ่น 

ของเทศบาลตำบลยางหลอ 
แนวทางปฏิบัติ 

 ๖.๓ ใหบริการและอำนวยความสะดวกแกประชาชนโดยมี
อัธยาศัยที่ดีปราศจากอคติและไมเลือกปฏิบัติตอบุคคลผู
มาติดตอโดยไมเปนธรรมในเรื่องถิ่นกำเนิดเชื้อชาติภาษา
เพศอายุความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของ
บุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชื่อทางศาสนา
การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไมขัดตอ
รัฐธรรมนูญเวนแตจะดำเนินการตามมาตรการท่ีรัฐกำหนด
ขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือสงเสริมใหบุคคลสามารถใชสิทธิ
และเสรีภาพไดเชนเดียวกับบุคคลอื่นหรือเปนการเลือก
ปฏิบัติท่ีมีเหตุผลเปนธรรมและเปนท่ียอมรับกันท่ัวไป 
๖.๔ ไมเอ้ือประโยชนเปนพิเศษใหแกญาติพ่ีนองพรรคพวก
เพื่อนฝูงหรือผูมีบุญคุณและตองปฏิบัติหนาที่ดวยความ
เท่ียงธรรมไมเห็นแกหนาผูใด 

ขอ ๗ การใหขอมูลขาวสารแกประชาชน
อยางครบถวนถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง 

๗.๑ ไมใชขอมูลที่ไดมาจากการดำเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน
อันไมใชการปฏิบัติหนาที ่โดยเฉพาะอยางยิ ่งเพื ่อเอ้ือ
ประโยชนแกตนเองหรือบุคคลอ่ืน 
๗.๒ ชี้แจงแสดงเหตุผลที่แทจริงอยางครบถวนในกรณีท่ี
กระทำการอันกระทบตอสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืนไม
อนุญาตหรือไมอนุมัติตามคาขอของบุคคลหรือเมื่อบุคคล
รองขอตามกฎหมายเวนแตการอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองตามกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองไดกำหนดยกเวนไวทั ้งนี้จะตองดำเนินการ
ภายในสิบหาวันทำการนับแตกระทำการดังกลาวหรือ
ไดรับการรองขอ 

ขอ ๘ การมุงผลสัมฤทธิ์ของงานรักษา
มาตรฐานมีคุณภาพโปรงใสและตรวจสอบได 

๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุงประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
งานใหเกิดผลดีท่ีสุดจนเต็มกำลังความสามารถ 
๘.๒ ใชงบประมาณทรัพยสินสิทธิและประโยชนที ่ทาง
ราชการจัดใหดวยความประหยัดคุมคาไมฟุมเฟอย 

ขอ ๙ การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพของ
องคกร 

๙.๑ ใชความรูความสามารถความระมัดระวังในการปฏิบัติ
หนาท่ีตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ 
โดยเครงครัด 

ขอ ๑๐ การสรางจิตสำนึกใหประชาชนใน
ทองถิ ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที ่ดีรวมกัน
พัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพ
สิ ่งแวดล อมให สอดคลองร ัฐธรรมนูญฉบับ
ปจจุบัน 

๑๐.๑ ไมละเมิดหลักสำคัญทางศีลธรรมศาสนาและ
ประเพณีในกรณีท่ีมีขอขัดแยงระหวางประมวลจริยธรรมนี้
กับหลักสำคัญทางศีลธรรมศาสนาหรือประเพณีขาราชการ
ตองเสนอเรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย 

 
 



-๕- 
 

ประมวลจริยธรรมของขาราชการสวนทองถิ่น 
ของเทศบาลตำบลยางหลอ 

แนวทางปฏิบัติ 

 ๑๐.๒ หัวหนาสวนราชการและผู บังคับบัญชาในสวน
ราชการทุกระดับชั้นตองปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวย
ความเที่ยงธรรมโดยไมเห็นแกความสัมพันธหรือบุญคุณ
สวนตัวและควบคุมใหผู อยู ใตบังคับบัญชาปฏิบัต ิตาม
ประมวลจริยธรรมโดยเครงครดั 
๑๐.๓ หัวหนาสวนราชการและผู บังคับบัญชาในสวน
ราชการทุกระดับชั้นตองสนับสนุนสงเสริมและยกยองผูอยู
ใตบังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตยมีผลงานดีเดนมีความรู
ความสามารถและขยันขันแข็งไมเลือกที่รักมักที่ชังและยึด
ม่ันในระบบคุณธรรม 
๑๐.๔ ไมกระทำการใดอันอาจนำความเสื่อมเสียและไม
ไววางใจใหเกิดแกสวนราชการหรือราชการโดยรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


