ข้อบังคับเทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น 2558
-------------------------------เทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง ในฐานะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยมีหน้าที่
ในการจัดทาแผนพัฒนาท้องถิ่น การดาเนินการด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได้
การพัฒนาระบบข้อมูลข่าวสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน วางมาตรฐาน
การดาเนินงาน จัดการบริการสาธารณะ การศึกษาของท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร
รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ฉะนั้น เพื่อเป็นการสร้างจิตสานึกของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล มีความโปร่งใส และเป็นธรรม จึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตาบลเขื่อน
บางลาง
เทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง จึงได้กาหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการเทศบาลตาบลเขื่อนบาง
ลาง เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติตนของข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ให้มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ธารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ อันจะทาให้
ได้รับการยอมรับ เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไป ดังนี้
ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับเทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕8”
ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้คาว่า “จรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า ความประพฤติ
หรือกิริยาที่ควรปฏิบัติที่ส่วนราชการกาหนดขึ้น เพื่อเป็นข้อที่พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบา ล
ตาบลเขื่อนบางลาง พึงปฏิบัติในการรักษาไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ข้อ ๔ ข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึง พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้างของ
เทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง
ข้อ ๕ ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้อง เที่ยงธรรม
รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติหน่วยงาน และส่วนรวม มากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน
ข้อ ๖ ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ พากเพียร
และตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ
ข้อ ๗ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส พร้อมรับการ
ตรวจสอบ
ข้อ ๘ ไม่เลือกปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม และปราศจากอคติ
ข้อ ๙ มุ่งผลสัมฤทธิ์ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กาหนด ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชน และหน่วยงาน โดยใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัด และเหมาะสม

ข้อ ๑๐ มีจิตบริการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวก รวดเร็ว ด้วยความมี
อัธยาศัยไมตรี
ข้อ ๑๑ ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงดาเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดย
ยึดหลักความพอ ประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดีภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม
ข้อ ๑๒ รักศักดิ์ศรีของตนเองและเกียรติภูมิขององค์กรประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับ
การเป็นข้าราชการที่ดีเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ เทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง ให้เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธา และ
ไว้วางใจของประชาชน
ทั้งนี้ ให้ข้าราชการเทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง ทาความเข้าใจ และยึดมั่นในการปฏิบัติตน
และปฏิบัติงานตามจรรยาข้าราชการดังกล่าวข้างต้นโดยครบถ้วน การไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับจรรยาข้าราชการ
อันมิใช่เป็นความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน นาไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่ง
ให้ผู้นั้นพัฒนาตนเอง หากเป็นความผิดวินัย ให้ผู้บังคับบัญชาดาเนินการทางวินัย สาหรับแนวทาง ปฏิบัติตาม
ข้อบังคับนี้ ให้เป็นไปตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง พ.ศ. 2558
ประกาศ ณ วันที่ พฤศจิกายน ๒๕๕8

(นายมะยูโซ๊ะ อาลีมามะ)
นายกเทศมนตรีตาบลเขื่อนบางลาง

แนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับเทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕8
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๑. ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องปฏิบัติหน้าที่โดย
ยึดมั่นในความถูกต้อง เที่ยงธรรมรักษาผลประโยชน์
ของประเทศชาติหน่วยงาน และส่วนรวม มากกว่าผล
ประโยชน์ส่วนตน

๒. ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ พากเพียรและตระหนักใน
หน้าที่ความรับผิดชอบ

แนวทางปฏิบัติ
๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และ
ทักษะในการดาเนินงานด้วยความถูกต้องตามหลัก
กฎหมาย ระเบียบปฏิบัติและยึดมั่นในหลักวิชาการ
ด้านการบริหาร ด้านการเงินการคลังด้านการช่าง และ
จริยธรรม
๑.๒ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งละเว้นการแสวงหา
ตาแหน่ง บาเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจาก
บุคคลอื่นโดยมิชอบ
๑.๓ ตัดสินใจและกระทาการใดๆ โดยยึดประโยชน์
ส่วนรวมของ ประเทศชาติประชาชนและหน่วยงาน
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน
๑.๔ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการยึดมั่นความถูกต้องเที่ยงธรรม
และปกป้องผลประโยชน์ของชาติ
๒.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม
ไม่มุ่งหวัง และแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จาก
การปฏิบัติงาน
๒.๒ ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความสุจริตตรง
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย
๒.๓ ไม่ให้คาแนะนาใดๆ เกี่ยวกับการดาเนินการอัน
เป็นการหลบเลี่ยงกฎหมาย ค่าธรรมเนียมและค่าภาษี
อากร
๒.๔ รับผิดชอบต่อผลการกระทาของตนเองอธิบายสิ่ง
ที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง ชอบธรรม
พร้อมทั้งยินดีแก้ไข
๒.๕ ควบคุม กากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบของตนไม่ให้กระทาการหรือมีพฤติกรรม
ในทางมิชอบ
๒.๖ ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน

ข้อบังคับเทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง
แนวทางปฏิบัติ
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๓. โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าที่ด้วย ๓.๑ เปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงานให้
ความโปร่งใส พร้อมรับการตรวจสอบ
ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้
ร้องขอตามกรอบของระเบียบกฎหมาย
๓.๒ ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามลาดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ได้มีการวางระเบียบแนวทางปฏิบัติไว้๓.๓
ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็น
ประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวัง ไม่เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ
๓.๔ ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ใน
ความรับผิดชอบของหน่วยงาน
๓.๕ ดูแลหลักฐานการปฏิบัติงานให้พร้อมรับการ
ตรวจสอบ
๓.๖ ชี้แจงและให้เหตุผลแก่ผู้รับบริการ กรณีไม่
สามารถปฏิบัติหรือกระทไการตามคาขอได้
๔. ไม่เลือกปฏิบัติปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาค
๔.๑ ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการด้วยความเสมอภาคไม่
เป็นธรรมและปราศจากอคติ
เลือกปฏิบัติ
๔.๒ ปฏิบัติหน้าที่สอบสวน เปรียบเทียบ ไกล่เกลี่ย
รวมทั้งกรณีพิพาทเรื่องต่างๆ บนพื้นฐานของความ
เป็นกลาง และให้ความเป็นธรรม แก่ทุกฝ่าย ไม่ชี้ช่อง
ให้คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบ
๔.๓ ละเว้นการมีพฤติกรรมอันอาจทาให้คู่กรณีฝ่ายใด
ฝ่ายหนึ่งเข้าใจว่าเป็นการช่วยเหลือคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่ง
หรือบุคคลภายนอก
๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลา ๕.๑ ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่มานะพยายาม
ที่กาหนดได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ มุ่งมั่นและติดตามงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผล
ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ สาเร็จตามเป้าหมายภายในเวลาที่กาหนด โดยวิธีการ
ประชาชนและหน่วยงานโดยใช้ทรัพยากรอย่าง
กระบวนการที่ถูกต้อง
ประหยัด และเหมาะสม
๕.๒ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะความรู้
ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ
ระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็ม
ความสามารถ
๕.๓ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้และมีความรู้
ความสามารถ ทักษะ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
๕.๔ พัฒนาระบบการทางานให้ได้ผลงานที่ดีมีคุณภาพ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นแบบอย่างได้

ข้อบังคับเทศบาลตาบลเขื่อนบางลาง
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๖. มีจิตบริการปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้รับบริการได้รับความ
สะดวก รวดเร็วด้วยความมีอัธยาศัยไมตรี

๗. ดารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
ดาเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดยยึดหลักความ
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุ้มกันที่ดี
ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม

แนวทางปฏิบัติ
๕.๕ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้ง
สถานที่ ให้เป็นระบบ ระเบียบเอื้ออานวยต่อการทา
งานให้สาเร็จตามเป้าหมาย
๕.๖ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง
ประหยัด คุ้มค่า เหมาะสม ด้วยความระมัดระวัง มิให้
เสียหายหรือสิ้นเปลือง เสมือนเป็นทรัพย์สินของ
ตนเอง
๖.๑ ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้
เกียรติผู้รับบริการ
๖.๒ สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วย
ความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาค ยุติธรรมและมี
อัธยาศัยไมตรี
๖.๓ ให้บริการด้วยภาษาถ้อยคาสุภาพ ชัดเจนเข้าใจ
ง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิค หรือถ้อยคาภาษา
กฎหมายที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ
๖.๔ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบรวดเร็ว
ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือกระทบต่อสิทธิของ
บุคคลอื่น
๖.๕ เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มี
ส่วนได้เสียในสถานที่ให้บริการและนาข้อมูลดังกล่าว
มาใช้ในการแก้ปัญหาปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและ
การให้บริการประชาชน
๗.๑ ยึดหลักความพอประมาณ โดยดารงชีวิต
เหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคม พัฒนาตนเอง
ให้มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียรประหยัด และดีขึ้น
เป็นลาดับ
๗.๒ ยึดหลักความมีเหตุผล โดยปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงานอย่างมีระบบ มีเหตุผล ถูกต้องโปร่งใส เป็น
ธรรม ก่อนตัดสินใจดาเนินการใดๆต้องคานึงถึงผลที่
คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งต่อส่วนรวมและต่อตนเอง๗.๓ ยึด
หลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยการดาเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมาย มีการวางแผนและ
ดาเนินการไปสู่เป้าหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด
อดทน อดออม บนพื้นฐานความรู้และคุณธรรม
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
๗.๔ พัฒนาตนเองและเพื่อนร่วมงาน ให้เป็นผู้มีความรู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานมีความโอบอ้อมอารี
เอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ต่อผู้มาติดต่อราชการและเพื่อน
ร่วมงาน
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๗.๕ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ
๗.๖ ดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชา ทั้งในด้านการ
ปฏิบัติงาน ขวัญกาลังใจ สวัสดิการ และรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้อง
ตามทานองคลองธรรม
๘. รักศักดิ์ศรีของตนเองและเกียรติภูมิขององค์กร
๘.๑ รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้
ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการที่ดีอยู่ในระเบียบ วินัย
ที่ดีเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ เทศบาลตาบลเขื่อนบาง กฎหมาย และเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม ศีลธรรมอันดี
ลาง ให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธา และไว้วางใจของ
เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธา และไว้วางใจของ
ประชาชน
ประชาชน
๘.๒ ส่งเสริมภาพลักษณ์เพื่อเกียรติภูมิของ เทศบาล
ตาบลเขื่อนบางลาง ด้วยความภูมิใจใ นความเป็น
ข้าราชการท้องถิ่น สร้างความเชื่อมั่นให้สังคม
ภายนอกยอมรับการปฏิบัติงานของเทศบาล
๘.๓ สร้างความสามัคคีในองค์กร โดยเคารพต่อความ
เชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพื่อนร่วมงาน
ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการ
ความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล

