
 

 
                               

ขอบังคับเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
วาดวยจรรยาขาราชการเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

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

  เทศบาลตําบลรูสะมิแล  ในฐานะเปนองคกรที่ใกลชิดกับประชาชนมากที่สุด  โดยมีหนาที่ใน
การจัดทําแผนพัฒนาทองถ่ิน การดําเนินการดานการเงิน การคลัง  งบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได  
การพัฒนาระบบขอมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน  พัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานของชุมชน วางมาตรฐานการ
ดําเนินงาน จัดการบริการสาธารณะ  การศึกษาของทองถ่ิน  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร  รวมทั้ง
สงเสริมใหประชาชนไดมีสวนรวมในการบริหารงานและตรวจสอบการดําเนินงานขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  ฉะนั้น เพ่ือเปนการสรางจิตสํานึกของขาราชการใหสามารถปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลมีความโปรงใสและเปนธรรมจึงสมควรใหมีขอบังคบัวาดวยจรรยาขาราชการเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

  เทศบาลตําบลรูสะมิแล จึงไดกําหนดขอบังคับจรรยาขาราชการเทศบาลตําบลรูสะมิแล เพ่ือ
เปนกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของขาราชการ  ลูกจาง และพนักงานจาง ใหมีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนธรรม  ธํารงไวซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของขาราชการ  อันจะทําใหไดรับการ
ยอมรับ  เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไวดังนี ้
 

ขอ 1 ความซื่อสัตย  และรับผิดชอบ 
1.1  ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต 
1.2  ใชทรัพยากรขององคกรอยางประหยัด  และโปรงใส  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแก 
       ทางราชการ 
1.3  ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความรู  ความสามารถ โดยคํานึงถึงประโยชนของทาง 
       ราชการเปนสําคัญ 
1.4 รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง และมุงมั่น แกไขเมื่อเกิดขอผิดพลาด 
 

ขอ 2  การมีจิตสํานึกมุงบริการและใหคําปรึกษา 
2.1  ใหบริการแกสวนราชการ องคกรปกครองสวนทองถิ่น และประชาชนอยางเทาเทียม 
       กันดวยความเต็มใจ 
2.2  ใหคําปรึกษาแนะนําแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินไดอยางถูกตอง  รวดเร็ว และ 
       ครบถวน 
 
         /ขอ 3. 
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ขอ 3  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน 
3.1  ปฏิบัติหนาที่โดยมุงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของงาน เพ่ือใหเกิดผลดีและเปน 
       ประโยชนตอสวนรวม 
3.2  ขยัน  อุทิศตน และมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จตามเปาหมาย 
3.3  ปฏิบัติหนาที่ดวยความสามัคคี  มีน้ําใจ  เพ่ือใหบรรลุภารกิจของหนวยงาน 
3.4 พัฒนาตนเองอยางตอเนื่อง 
 

ขอ 4  การปฏิบัติหนาที่อยางเปนธรรม 
4.1  ตัดสินใจบนหลักการ ขอเท็จจริง เหตุผลเพ่ือความยุติธรรม 
4.2  ไมมีอคติในการปฏิบัติหนาที่ 
 

ขอ  5  การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5.1  วางแผนการดํารงชีวิตอยางมีเปาหมาย  พรอมที่จะเผชิญตอการเปลี่ยนแปลง 
5.2  ใชจายอยางคุมคา  มีเหตุผล  และไมฟุมเฟอยเกินฐานะของตนเอง 
5.3  ปฏิบัติตามหลักศาสนา  รูจักพ่ึงตนเอง  และ ลด ละ เลิกอบายมุข 
 

ขอ 6  การยึดมั่นและยืนหยัดในส่ิงที่ถูกตอง 
6.1  ยึดมั่นในผลประโยชนสวนรวมเหนือผลประโยชนสวนตน 
6.2  กลาหาญ และยืนหยัดในสิง่ที่ถูกตอง 
6.3  ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม เพ่ือเปนแบบอยางที่ดีแกเพ่ือนขาราชการ 
 

ขอ  7  ความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
7.1  เปดเผยขอมูลขาวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
7.2  พรอมรับการตรวจสอบ  และรับผิดชอบตอผลของการตรวจสอบ 
 

ใหพนักงานเทศบาล ปฏิบัติตามจรรยาขาราชการดังกลาวขางตนอยางเครงครัด การไมปฏิบัติ
ตามจรรยาขาราชการอันมิใชความผิดทางวินัยใหผูบังคับบัญชาตักเตือน และนําไปประกอบการพิจารณาแตงตั้ง  
เลื่อนขั้นเงินเดือน  หรือสั่งใหผูนั้นไดรับการพัฒนาตนเอง 

 

ทั้งนี้ใหขาราชการปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณของ 
ขาราชการเทศบาลตําบลรูสะมิแล ตอไป 

 

ประกาศ   ณ   วันที่    15   เดือน มกราคม   พ.ศ.   2565 
 

                                                               
                        (นางอนงค  คารวนันทน)         
                                               นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล 
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วาดวยจรรยาขาราชการเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

แนวทางปฏิบัติ 

ขอ ๑. ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง  
ปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในความถูกตอง เที่ยงธรรม 
รักษาผลประโยชนของประเทศชาติ หนวยงาน  
และสวนรวม มากกวาผลประโยชนสวนตน 

๑.๑ ปฏิบัติหนาที่ดวยความรูความสามารถ และ
ทักษะในการดําเนินงานดวยความถูกตองตามหลัก
กฎหมายระเบียบปฏิบัติ และยึดมั่นในหลักวิชาการ
ดานการบริหาร ดานการเงินการคลัง ดานการชาง 
และจริยธรรม  
๑.๒ ปฏิบัติหนาที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพื่อ
ประโยชนสุขของประชาชน รวมทั้งละเวนการแสวงหา
ตําแหนง บําเหน็จความชอบและประโยชนอ่ืนใดจาก
บุคคลอ่ืนโดยมิชอบ 
 ๑.๓ ตัดสนิใจและกระทําการใดๆ โดยยึดประโยชน
สวนรวมของประเทศชาต ิประชาชน และหนวยงาน
มากกวาประโยชนสวนตน  
๑.๔ ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีของ
ผูใตบังคับบัญชา ในการยึดมั่น ความถูกตอง  
เที่ยงธรรม และปกปองผลประโยชนของ ชาต ิ
 

ขอ ๒. ซื่อสัตยสุจริต รับผดิชอบ  
ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ 
พากเพียร และตระหนักในหนาที่ความรับผิดชอบ 

๒.๑ ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตยสุจริต เที่ยงธรรม 
ไมมุงหวัง และแสวงหาผลประโยชนอันมิควรไดจาก 
การปฏิบัติงาน  
๒.๒ ใชดุลยพินิจในการตัดสินใจดวยความสุจริต  
ตรงตามเจตนารมณของกฎหมาย  
๒.๓ ไมใหคําแนะนําใดๆ เกี่ยวกับการดําเนินการ  
อันเปนการหลบเลี่ยงกฎหมาย คาธรรมเนียมและ 
คาภาษีอากร  
๒.๔ รับผิดชอบตอผลการกระทําของตนเอง อธิบาย
สิ่งท่ีตนไดปฏิบัติ อยางมีเหตุผลและถูกตอง ชอบธรรม 
พรอมท้ังยินดีแกไข  
๒.๕ ควบคุม กํากับ ดูแล ผูปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบของ ตนไมใหกระทําการหรือมีพฤติกรรม
ในทางมิชอบ  
๒.๖ ไมนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน 
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แนวทางปฏิบัติ 

ขอ ๓. โปรงใสและสามารถตรวจสอบได  
ปฏิบัติหนาที่ดวยความโปรงใส พรอมรับการ
ตรวจสอบ 

๓.๑ เปดเผยหลักเกณฑ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงานให 
ผูรับบริการไดรับทราบ รวมถึงใหขอมูลขาวสารแก 
ผูรองขอตามกรอบของระเบียบกฎหมาย  
๓.๒ ปฏิบัติหนาที่ราชการตามลําดับขั้นตอนการ 
ปฏิบัติงานท่ีไดมีการวางระเบียบแนวทางปฏิบัติไว 
๓.๓ ใชขอมูลขาวสารของทางราชการในทางที่เปน 
ประโยชน ถูกตอง ดวยความระมัดระวัง ไมเปดเผย 
ขอมูลขาวสารท่ีเปนความลับของทางราชการ  
๓.๔ ปกปดขอมูลสวนบุคคลอันไมควรเปดเผยที่อยูใน 
ความรับผิดชอบของหนวยงาน  
๓.๕ ดูแลหลักฐานการปฏิบัติงานใหพรอมรับการ 
ตรวจสอบ  
๓.๖ ชี้แจงและใหเหตุผลแกผูรับบริการ กรณีไม
สามารถปฏิบัติหรือกระทําการตามคําขอได 
 

ขอ ๔. ไมเลือกปฏิบตั ิ 
ปฏิบัติหนาที่ดวยความเสมอภาค เปนธรรมและ
ปราศจากอคติ 

๔.๑ ปฏิบัติตอผูมารับบริการดวยความเสมอภาค  
ไมเลือกปฏิบัติ  
๔.๒ ปฏิบัติหนาที่สอบสวน เปรียบเทียบ ไกลเกลี่ย 
รวมทั้งกรณีพิพาทเรื่องตางๆ บนพ้ืนฐานของความ
เปนกลาง และใหความเปนธรรมแกทุกฝาย ไมชี้ชอง
ใหคูกรณีฝายใดฝายหนึ่งไดเปรียบ  
๔.๓ ละเวนการมีพฤติกรรมอันอาจทําใหคูกรณีฝายใด 
ฝายหนึ่งเขาใจ วาเปนการชวยเหลือคูกรณีอีกฝายหนึ่ง 
หรือบุคคลภายนอก 
 

ขอ ๕. มุงผลสัมฤทธิ์  
ปฏิบัติหนาที่เสร็จสมบูรณภายในเวลาที่กําหนด 
ไดผลลัพธตามเปาหมาย คุมคาดวยวิธีการที่ถูกตอง
ชอบธรรม เกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติ
ประชาชนและหนวยงาน โดยใชทรัพยากรอยาง
ประหยัด และเหมาะสม 

๕.๑ ปฏิบัติงานดวยความเอาใจใส มานะพยายาม 
มุงมั่นและติดตามงานในความรับผิดชอบใหบรรลุผล 
สําเร็จตามเปาหมายภายในเวลาที่กําหนด โดยวิธีการ 
กระบวนการที่ถูกตอง  
๕.๒ ปฏิบัติงานอยางมืออาชีพ โดยใชทักษะ ความรู 
ความสามารถอยางเต็มท่ีดวยความถูกตอง รอบคอบ 
ระมัดระวัง เพ่ือรักษาผลประโยชนสวนรวมอยางเต็ม 
ความสามารถ 
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แนวทางปฏิบัติ 

 ๕.๓ พัฒนาตนเองใหเปนผูมีความรอบรู และมีความรู 
ความสามารถ ทักษะในการปฏิบัติงานในหนาที่  
๕.๔ พัฒนาระบบการทํางาน ใหไดผลงานที่ดีมี
คณุภาพ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเปน
แบบอยางได  
๕.๕ จัดระบบการจัดเก็บเอกสารขอมูล รวมทั้งสถานที่ 
ใหเปนระบบ ระเบียบเอ้ืออํานวยตอการทํางานให  
สําเร็จตามเปาหมาย  
๕.๖ ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยาง 
ประหยัด คุมคา เหมาะสม ดวยความระมัดระวังมิให 
เสียหายหรือสิ้นเปลือง เสมือนเปนทรัพยสินของ
ตนเอง 
 

ขอ ๖. มีจิตบริการ  
ปฏิบัติหนาที่ใหผูรับบริการไดรับความสะดวก รวดเร็ว 
ดวยความมีอัธยาศัยไมตรี 

๖.๑ ใหบริการดวยความกระตือรือรน เอาใจใส และ
ใหเกียรติผูรับบริการ  
๖.๒ สอดสองดูแล และใหบริการแกผูรับบริการดวย 
ความสะดวกรวดเร็ว เสมอภาค ยุติธรรม และมี
อัธยาศัยไมตรี  
๖.๓ ใหบริการดวยภาษาถอยคําสุภาพ ชัดเจน เขาใจ 
งาย หลีกเลี่ยงการใชศัพทเทคนิค หรือถอยคาํภาษา 
กฎหมายที่ผูรับบริการไมเขาใจ  
๖.๔ ปฏิบัติงานดวยความถูกตอง รอบคอบ รวดเร็ว 
ระมัดระวังไมใหเสื่อมเสียหรือกระทบตอสิทธิของ
บุคคลอ่ืน  
๖.๕ เปดชองทางรับฟงความคิดเห็นของประชาชน  
ผูมีสวนไดเสียในสถานที่ใหบริการและนําขอมูล
ดังกลาวมาใชในการแกปญหา ปรับปรุงพัฒนา
หนวยงานและการใหบริการประชาชน 
 

ขอ ๗. ดํารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ 
พอเพียง  
ดําเนินชีวิตบนทางสายกลาง  โดยยึดหลักความ 
พอประมาณ ความมีเหตุผล และการมีภูมิคุมกันที่ดี 
ภายใตเงื่อนไขความรูและคุณธรรม 
 

๗.๑ ยึดหลักความพอประมาณ โดยดํารงชีวิต
เหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคม พัฒนาตนเอง
ใหมีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีข้ึน
เปนลําดับ 

 



ขอบังคับเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
วาดวยจรรยาขาราชการเทศบาลตําบลรูสะมิแล 

 

แนวทางปฏิบัติ 

 ๗.๒ ยึดหลักความมีเหตุผล โดยปฏิบัติตนและ 
ปฏิบัติงานอยางมีระบบ มีเหตุผล ถูกตอง โปรงใส 
เปน ธรรม กอนตัดสินใจดําเนินการใดๆ ตองคาํนึงถึง
ผลท่ีคาดวาจะเกิดข้ึนทั้งตอสวนรวมและตอตนเอง  
๗.๓ ยึดหลักการมีภูมิคุมกันที่ดี ดวยการดําเนินชีวิต 
และปฏิบัติงาน โดยมีเปาหมาย มีการวางแผนและ  
ดําเนินการไปสูเปาหมายดวย ความรอบคอบ 
ประหยัด อดทน อดออม บนพื้นฐานความรูและ
คุณธรรม เพ่ือใหบรรลุเปาหมาย 
๗.๔ พัฒนาตนเองและเพ่ือนรวมงาน ให เปนผูมี
ความรูความสามารถในการปฏิบัติงานมีความโอบออม
อารีเอ้ือเฟอเผื่อแผตอผูมาติดตอราชการและ เพ่ือน
รวมงาน 
 ๗.๕ ประพฤติตนเปนแบบอยางที่ดีแกผูใตบังคับ 
บัญชา ในการนอมนําปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
สูการปฏิบัติ 
๗.๖ ดูแลเอาใจใสผูใตบังคบับัญชา ทั้งในดานการ 
ปฏบิัติงาน ขวัญกําลังใจ สวัสดิการ และรับฟงความ 
คิดเห็นของผูใตบังคับบัญชา ตลอดจนปกครอง 
ผูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตอง 
ตามทํานองคลองธรรม 
 

ขอ ๘. รักศักดิ์ศรีของตนเองและเกียรติภูมิของ
องคกร  
ประพฤติปฏิบัติตนใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการ
ที่ด ีเสริมสรางภาพลักษณขององคกร  
ใหเปนที่เชื่อถือ ศรัทธา และไววางใจของประชาชน 

๘.๑ รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให
เหมาะสมกับการเปนขาราชการที่ดี อยูในระเบียบ 
วินัย กฎหมาย และเปนผูมีคุณธรรม จริยธรรม 
ศีลธรรมอันด ีเพ่ือใหเปนที่เชื่อถือศรัทธา และไววางใจ
ของประชาชน  
๘.๒ สงเสริมภาพลักษณเพ่ือเกียรติภูมิขององคกรดวย
ความภูมิใจในความเปนขาราชการทองถิ่น สรางความ
เชื่อมั่นใหสังคมภายนอก ยอมรับการปฏิบัติงานของ 
องคกร 
๘.๓ สรางความสามัคคีในองคกร โดยเคารพตอ 
ความเชื่อและคานิยมของบุคคลหรือเพ่ือนรวมงาน 
 - ยอมรับความคิดเห็นที่แตกตาง และบริหารจัดการ 
ความขัดแยงอยางมีเหตุผล 
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 - ไมผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเก่ียงงาน อันอาจทํา 
ใหเกิดการแตกความสามัคคใีนหนวยงาน  
- ประสานงานกับทุกผายท่ีเกี่ยวของดวยการรักษา 
สัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 
 
 

 


