
 
 

 
 

ข้อบังคับเทศบาลต าบลริมเหนอื 
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕6๔ 

************************ 
  เพื่อเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบลริมเหนือ ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นธรรม ธ ารงไว้ซึ่ง ศักด์ิศรีและ
เกียรติภูมิของข้าราชการส่วนท้องถิ่น อันจะท าให้ได้รับการยอมรับ เช่ือถือและศรัทธาจากประชาชนท่ัวไป  
  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา ๑๕ และมาตรา ๒๕ วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เทศบาลต าบลริมเหนือ จึงได้ก าหนดขอ้บังคับ                    เทศบาล
ต าบลริมเหนือ ว่าด้วยจรรยาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕64 เพื่อถือปฏิบัติ ดังนี้ 
  ข้อ ๑ ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับเทศบาลต าบลริมเหนือว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕6๔” 
  ข้อ ๒ ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศเป็นต้นไป  
  ข้อ ๓ ในข้อบังคับนี้ค าว่า “จรรยาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่าความ
ประพฤติหรือกิริยาท่ีควรปฏิบัติท่ีส่วนราชการก าหนดขึ้นเพื่อเป็นข้อท่ีพนักงาน เทศบาลและพนักงานจ้าง
เทศบาลต าบลริมเหนือพึงปฏิบัติในการรักษาไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  ข้อ ๔ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นรวมถึงพนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาล                 
ต าบลริมเหนือ 
  ข้อ ๕ ยึดมั่นและยืนหยัดในส่ิงท่ีถูกต้องปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดมั่นในความถูกต้องเท่ียงธรรม 
รักษาผลประโยชน์ของประเทศ ชาติหน่วยงานและส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 
  ข้อ ๖ ซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละพากเพียรและ
ตระหนักในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 
  ข้อ ๗ โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสพร้อมรับการตรวจสอบ 

ข้อ ๘ ไม่เลือกปฏิบัติปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและปราศจากอคติ 
  ข้อ ๙ มุ่งผลสัมฤทธิ์ปฏิบัติหน้าท่ีเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาท่ีก าหนดได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย
คุ้มค่าด้วยวิธีการท่ีถูกต้องชอบธรรมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติประชาชนและหน่วยงานโดยใช้
ทรัพยากรอย่างประหยัดและเหมาะสม    
  ข้อ ๑๐ มีจิตบริการปฏิบัติหน้าท่ีให้ ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วด้วยความมี            
อัธยาศัยไมตรี 
  ข้อ ๑๑ ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด าเนินชีวิตบนทางสายกลางโดยยึด
หลักความพอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 
  ข้อ ๑๒ รักศักด์ิศรีของตนเองและเกียรติภูมิขององค์กรประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการ
เป็นข้าราชการท่ีดีเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบลให้เป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาและไว้วางใจของ
ประชาชน 
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  ให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลริมเหนือปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการ
และพนักงานส่วนท้องถิ่นดังกล่าวอย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่ความผิดทางวินัยให้
ผู้บังคับบัญชาตักเตือน และน าไปประกอบการพิจารณาแต่งต้ัง เล่ือนขั้นเงินเดือน การต่อสัญญาจ้าง หรือส่ังให้
ผู้นั้นได้รับการพัฒนาตนเอง 
 

  ท้ังนี้ ให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง ปฏิบัติตามแนวทางการปฏิบัติตามข้อบังคับ
เทศบาลต าบลริมเหนือว่าด้วยจรรยาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕6๔                                 ตาม
เอกสารแนบพร้อมนี้ 
 
   ประกาศ ณ วันท่ี 1  มิถุนายน พ.ศ. 256๔ 
 
 

ร้อยต ารวจตรี 
                 (สุภาพ ยะมะโน)  
                         นายกเทศมนตรีต าบลริมเหนือ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
แนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับเทศบาลต าบลริมเหนือ 

ว่าด้วยจรรยาข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕6๔ 
 

ข้อบังคับเทศบาลต าบลริมเหนอืว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕6๔ 

แนวทางปฏิบัติ 

ข้อ ๑. ยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
        ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดมั่นในความถูกต้องเท่ียง
ธรรมรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติหน่วยงาน
และส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 

๑.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการด าเนินงานด้วยความถูกต้องตามหลัก
กฎหมายระเบียบปฏิบัติและยึดมั่นในหลักวิชาการ
ด้านการบริหาร ด้านการเงินการคลัง ด้านการช่าง
และจริยธรรม 
๑.๒ ปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมเพื่อ
ประโยชน์ สุขของประชาชนรวมท้ังละเว้นการ
แสวงหาต าแหน่งบ าเหน็จความชอบและประโยชน์
อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ 
๑.๓ ตัดสินใจและกระท าการใด ๆ โดยยึดประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติประชาชนและหน่วยงาน
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
๑.๔ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีของใต้บังคับ
บัญชาในการยึดมั่นความถูกต้องเท่ียงธรรมและ
ปกป้องผลประโยชน์ของชาติ 

ข้อ ๒. ซ่ือสัตย์สุจริตรับผิดชอบ 
       ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละ
พากเพียรและตระหนักในหน้าท่ีความรับผิดชอบ 

๒.๑ ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเท่ียงธรรม
ไม่มุ่งหวังและแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากก
การปฏิบัติงาน 
๒.๒ ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความสุจริตตรง
ตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
๒.๓ ไม่ให้ค าแนะน าใด ๆ เกี่ยวกับการด าเนินการอัน
เป็นการหลบเล่ียงกฎหมายค่าธรรมเนียมและค่าภาษี
อากร 
๒.๔ รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเองอธิบาย
ส่ิงท่ีตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและถูกต้องชอบธรรม
พร้อมท้ังยินดีแก้ไข 
๒.๕ ควบคุมก ากับดูแล ผู้ปฏิบั ติ ง าน ในความ
รับผิดชอบของตนไม่ให้กระท าการหรือมีพฤติกรรม
ในทางมิชอบ 
๒.๖ ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
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ข้อบังคับเทศบาลต าบลริมเหนอืว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕6๔ 

แนวทางปฏิบัติ 

ข้อ ๓. โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
      ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความโปร่งใสพร้อมรับการ
ตรวจสอบ 

๓.๑ เปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานให้
ผู้รับบริการได้รับทราบรวมถึงให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้
ร้องขอตามกรอบของระเบียบกฎหมาย 
๓.๒ ปฏิบัติหน้าท่ีราชการตามล าดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานท่ีได้มีการวางระเบียบแนวทางปฏิบัติไว้ 
๓.๓ ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางท่ีเป็น
ประโยชน์ถูกต้องด้วยความระมัดระวัง ไม่เปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารท่ีเป็นความลับของทางราชการ 
๓.๔ ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยท่ีอยู่
ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
๓.๕ ดูแลหลักฐานการปฏิบัติงานให้พร้อมรับการ
ตรวจสอบ 
๓.๖ ช้ีแจงและให้เหตุผลแก่ ผู้รับบริการกรณีไม่
สามารถปฏิบัติหรือกระท าการตามค าขอได้ 

ข้อ ๔. ไม่เลือกปฏิบัติ 
       ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและ
ปราศจากอคติ 

๔.๑ ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการด้วยความเสมอภาคไม่
เลือกปฏิบัติ 
๔.๒ ปฏิบัติหน้าท่ีสอบสวนเปรียบเทียบไกล่เกล่ีย
รวมท้ังกรณีพิพาทเรื่องต่าง ๆ บนพื้นฐานของความ
เป็นกลางและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่ายไม่ช้ีช่องให้
คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบ 
๔.๓ ละเว้นการมีพฤติกรรมอันอาจท าให้คู่กรณีฝ่าย
ใดฝ่ายหนึ่งเข้าใจว่าเป็นการช่วยเหลือคู่กรณีอีกฝ่าย
หนึ่งหรือบุคคลภายนอก 

ข้อ ๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
       ปฏิบัติหน้าท่ีเสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาท่ี
ก าหนดได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายคุ้มค่าด้วยวิธีการท่ี
ถูกต้องชอบธรรมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ
ประชาชนและหน่วยงานโดยใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและเหมาะสม 

๕.๑ ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่มานะพยายาม
มุ่งมั่นและติดตามงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผล
ส าเร็จตามเป้าหมายภายในเวลาท่ีก าหนดโดยวิธีการ
กระบวนการท่ีถูกต้อง 
๕.๒ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพโดยใช้ทักษะความรู้
ความสามารถอย่างเต็มท่ีด้วยความถูกต้องรอบคอบ
ระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็ม
ความสามารถ 
๕.๓ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้และมีความรู้
ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงานในหน้าท่ี 
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ข้อบังคับเทศบาลต าบลริมเหนอืว่าด้วยจรรยา

ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
แนวทางปฏิบัติ 

 ๕.๔ พัฒนาระบบการท างานให้ได้ผลงานท่ีดีมี
คุณภาพประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นแบบอย่าง
ได้ 
๕.๕ จัดระบบการจัดเก็บเอกสารข้อมูลรวมท้ัง
สถานท่ีให้เป็นระบบระเบียบเอื้ออ านวยต่อการ
ท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
๕.๖ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง
ประหยัดคุ้มค่าเหมาะสมด้วยความระมัดระวังมิให้
เสียหายหรือส้ินเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของ
ตนเอง 

ข้อ 6. มีจิตบริการ 
        ปฏิบัติหน้าท่ีให้ผู้บริการได้รับความสะดวก
รวดเร็ว ด้วยความมีอัธยาศัยดี 

6.1 ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และ
ให้เกียรติผู้รับบริการ 
6.2 สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วย
ความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาค ยุติธรรม และมี
อัธยาศัยไมตรี 
6.3 ให้บริการด้วยภาษาถ้อยค าสุภาพ ชัดเจน เข้าใจ
ง่าย หลีกเล่ียงการใช้ศัพท์เทคนิค หรือถ้อยค าภาษา
กฎหมายท่ีผู้รับบริการไม่เข้าใจ 
6.4 ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว 
ระมัดระวังไม่ให้เส่ือมเสียหรือกระทบต่อสิทธิของ
บุคคลอื่น 
6.5 เปิดช่องทางรับฟังความคิดเห็นของประชาชน     
ผู้มีส่วนได้เสียในสถานท่ีให้บริการและน าข้อมูล
ดังกล่าวมาใช้ในการแก้ปัญหา ปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงานและการให้บริการประชาชน 

ข้อ ๗. ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
        ด าเนินชีวิตบนทางสายกลางโดยยึดหลักความ
พอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันท่ีดี
ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 

๗.๑ ยึดหลักความพอประมาณโดยด ารง ชีวิต
เหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคมพัฒนาตนเอง
ให้มีความอุตสาหะขยันหมั่นเพียรประหยัดและดีขึ้น
เป็นล าดับ 
๗.๒ ยึดหลักความมี เหตุผลโดยปฏิบั ติตนและ
ปฏิบัติงานอย่างมีระบบมีเหตุผลถูกต้องโปร่งใสเป็น
ธรรมก่อนตัดสินใจด าเนินการใด ๆ ต้องค านึงถึงผลท่ี
คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งต่อส่วนรวมและต่อตนเอง 
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ข้อบังคับเทศบาลต าบลริมเหนอืว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

แนวทางปฏิบัติ 

 ๗.๓ ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันท่ีดีด้วยการด าเนินชีวิต
และปฏิบัติงานโดยมีเป้าหมายมีการวางแผนและ
ด าเนินการไปสู่เป้าหมายด้วยความรอบคอบประหยัด
อดทนอดออมบนพื้นฐานความรู้และคุณธรรมเพื่อให้
บรรลุเป้าหมาย 
๗.๔ พัฒนาตนเองและเพื่อนร่วมงานให้เป็นผู้มี
ความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานมีความโอบ
อ้อมอารีเอื้อเฟื้อเผ่ือแผ่ต่อผู้มาติดต่อราชการและ
เพื่อนร่วมงาน 
๗.๕ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ผู้ใต้บังคับ 
บัญชาในการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่
การปฏิบัติ 
๗.๖ ดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาท้ังในด้านการ
ปฏิบัติงานขวัญก าลังใจสวัสดิการและรับฟังความ
คิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชาตลอดจนปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลท่ีถูกต้อง
ตามท านองคลองธรรม 

ข้อ ๘. รักศักด์ิศรีของตนเองและเกียรติภูมิของ
องค์กร 
        ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็น
ข้าราชการท่ีดีเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การ
บริหารส่วนต าบล ให้ เป็น ท่ีเ ช่ือถือศรัทธาและ
ไว้วางใจของประชาชน 

๘.๑ รักศักดิ์ศรีของตนเองโดยประพฤติตนให้
เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการท่ีดีอยู่ในระเบียบ
วินัยกฎหมายและเป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม
ศีลธรรมอันดีเพื่อให้เป็นที่เช่ือถือศรัทธาและไว้วางใจ
ของประชาชน 
๘.๒ ส่งเสริมภาพลักษณ์เพื่อเกียรติภูมิขององค์การ
บริหารส่วนต าบลด้วยความภูมิใจในความเป็น
ข้าราชการท้องถิ่นสร้างความเช่ือมั่นให้สังคม
ภายนอกยอมรับการปฏิบัติงานขององค์การบริหาร
ส่วนต าบล 
๘.๓ สร้างความสามัคคีในองค์กรโดยเคารพต่อความ
เช่ือและค่านิยมของบุคคลหรือเพื่อนร่วมงาน 



   - ยอมรับความคิดเห็นท่ีแตกต่างและบริหาร
จัดการ 

ความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล 
- ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงานอันอาจท าให้
เกิดการแตกความสามัคคีในหน่วยงาน 
   - ประสานงานกับทุกผ่ายท่ีเกี่ยวข้องด้วยการรักษา
สัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลริมเหนือ 
เร่ือง  เจตนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต 

ของเทศบาลต าบลริมเหนือ 
 

************************** 
 

  คณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง เทศบาลต าบลริมเหนือ                         
มีเจตนารมณ์ร่วมกันท่ีจะสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด โดยการให้บริการด้านความโปร่งใส เพื่อความ               
เป็นธรรมต่อประชาชนผู้รับบริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพื้นท่ีเทศบาลต าบลริมเหนือ
ดังนั้นเพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว เทศบาลต าบลริมเหนือ จะด าเนินการ ดังนี้ 

1. บริหารงานและปฏิบัติงาน ด้านหลักธรรมมาภิบาล  โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม 

2. ปลูกฝังค่านิยมทัศนคติให้  บุคลากรในองค์กรและบุคลากร ได้มีความรู้ความสามารถยึด
หลักคุณธรรม  จริยธรรม  และนิยมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้การปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต 

3. ส่งเสริมให้องค์กรเอกชนและภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วม บทบาทการรับรู้ข้อมูล  
ข่าวสารในการด าเนินกิจการทุกรูปแบบ 

4. มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอรัปช่ันทุกรูปแบบ  โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและ
ใช้มาตรการการลงโทษข้ันสูงกับผู้ทุจริตคอรัปช่ัน และผู้ท่ีเกี่ยวข้อง  

 

  จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

   ประกาศ ณ วันท่ี 1 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 
 

ร้อยต ารวจตรี 
                 (สุภาพ ยะมะโน)  
                         นายกเทศมนตรีต าบลริมเหนือ 
 


