
 
 
 
 
 
 

ข้อบังคับว่าด้วยการจรรยาข้าราชการ เทศบาลต าบลห้างฉัตร พ.ศ.2564 
.................................. 

 เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลห้างฉัตร อ าเภอห้างฉัตร จังหวัดล าปาง                
ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ       
อันจะท าให้ได้รับการยอมรับ เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไป  และเพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึก                    
ของข้าราชการในการปฏิบัติหน้าที่ ให้มีประสิทธิภาพประสิทธิผลตามวิสัยทัศน์ อันจะน ามาซึ่งประโยชน์สุข                  
ของประชาชน และเป็นการรักษามาตรฐานแห่งความดี ธ ารงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรี สร้างความเลื่อมใส 
ศรัทธา และได้รับการยกย่องเชื่อถือจากสังคมและบุคคลทั่วไป  

 ดังนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหาร   
งานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.  2542 เทศบาลต าบลห้างฉัตร จึงก าหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 
เทศบาลต าบลห้างฉัตร พ.ศ. 2564 เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานในการปฏิบัติและประพฤติตนของพนักงาน
เทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
ให้เป็นแบอย่างที่ดี ธ ารงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีของความเป็นข้าราชการเทศบาลต าบลห้างฉัตร ดังต่อไปนี้ 
  ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับว่าด้วยการจรรยาข้าราชการ เทศบาลต าบลห้างฉัตร    
พ.ศ.2564” 
  ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป 
  ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ ค าว่า “จรรยาข้าราชการ” หมายความว่า ความประพฤติ หรือกิริยา            
ที่ควรปฏิบัติที่ส่วนราชการก าหนดขึ้น เพ่ือเป็นข้อที่พนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลห้างฉัตร พึงปฏิบัติในการรักษาไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรี
ความเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  ข้อ 4 ข้าราชการ ให้รวมถึง พนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา 
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลต าบลห้างฉัตร 
  ข้อ 5 จรรยาข้าราชการ  

    5.1  การยึดมั่นและยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง 
   ข้าราชการเทศบาลต าบลห้างฉัตร พึงยึดมั่นในระบบคุณธรรม ปฏิบัติหน้าที่                    
ตามกรอบนโยบายด้วยความถูกต้องตามหลักวิชาการ กฎหมาย รวมทั้งปฏิบัติตามขนบธรรมเนียมประเพณี                
อันดีงามด้วยความภาคภูมิใจ ดังนี้ 
   5.1.1  จิตสาธารณะ : ต้องยึดมั่นในประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าส่วนตน                 
ยึดหลักคุณธรรมโดยยึดมั่นในความถูกต้อง ดีงาม ซื่อสัตย์ จริงใจ ขยัน อดทน อดกลั้นและอดออม มีระเบียบ
วินัย ปฏิบัติตามกฎและข้อบังคับโดยเคร่งครัด พร้อมรักษาเกียรติศักดิ์ศรีในวิชาชีพของข้าราชการ 
   5.1.2  การรักษาสัญญา : ต้องพูดจริงและท าจริงด้วยความเที่ยงธรรม ปฏิบัติหน้าที่
ถูกต้องตามภารกิจหน้าที่อย่างชอบธรรม ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือผลประโยชน์ส่วนตน 
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   5.1.3  ความกล้าหาญทางจริยธรรม : ต้องอุทิศตน ยุติธรรม ปฏิบัติหน้าที่                   
อย่างถูกต้องตามค าสั่งของผู้บังคับบัญชาที่ถูกกฎหมาย กฎเกณฑ์ เหตุผลอันชอบธรรม 
   5.1.4  การจัดการกับความขัดแย้งระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนและส่วนรวม :              
ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเที่ยงตรง ปราศจากผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่ เ พ่ือให้ได้มา                                 
เพ่ือผลประโยชน์ส่วนตน ไม่ว่าจะเป็นของขวัญรางวัลหรือประโยชน์ในรูปแบบใด ๆ  
      5.2  ความซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 
   ข้าราชการเทศบาลต าบลห้างฉัตรพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตไม่แสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ ตระหนักและส านึกในหน้าที่ความรับผิดชอบของตนเองหน่วยงานและต่อสังคม ดังนี้ 
   5.2.1  ซื่อสัตย์สุจริต : ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงตรงและ     
เที่ยงธรรม โดยยึดหลักตามรัฐธรรมนูญ กฎหมายและหลักจริยธรรมเหนือประโยชน์ส่วนตน การปฏิบัติงาน  
ต้องค านึงถึงผลประโยชน์ของราชการและส่วนรวมเป็นส าคัญ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อราชการหรือ
การด าเนินการใด ๆ อันเป็นการแสวงหาประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่นโดยทุจริต 
   5.2.2  ความรับผิดชอบ : ยึดหลักความรับผิดชอบโดยตระหนักในสิทธิหน้าที่ของตน 
และมีความส านึกในความรับผิดชอบต่อส่วนรวม โดยอุทิศตนและเวลาให้กับทางราชการ ปฏิบัติหน้าที่ความ
รับผิดชอบของตนเต็มความสามารถ ด้วยความอุตสาหะ พากเพียร และรับผิดชอบต่อการกระท าของตน 
รับผิดชอบต่อผลที่มีต่อประชาชนและเทศบาลต าบลห้างฉัตร ไม่ว่าจะอยู่ในหรือนอกหน้าที่ 
      5.3  การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้  
   ข้าราชการเทศบาลต าบลห้างฉัตรพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เปิดเผย               
อย่างมีเหตุผลด้วยความบริสุทธิ์ใจ พร้อมรับการตรวจสอบ ดังนี้ 
   5.3.1  ความโปร่งใส เปิดเผย : ต้องปรับปรุงกลไกในการท างานให้มีความโปร่งใส
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารในขอบเขตกฎหมาย โดยยึดหลักความโปร่งใสและสุจริตไม่แสวงหาผลประโยชน์ใส่ตน
หรือพวกพ้องในทางมิชอบ เปิดเผยการด าเนินการอย่างมีเหตุผล เป็นขั้นตอนสามารถแจ้งล าดับขั้นตอน               
การปฏิบัติงาน ผู้รับผิดชอบ และระยะเวลาในการปฏิบัติให้ผู้ติดต่อทราบเพ่ือสามารถติดตามความรับผิดชอบ
และหลีกเลี่ยงต่อการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน ด าเนินการให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลของหน่วยงาน                
ตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร ด้วยความถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว ไม่พึงรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใด                 
ที่ผิดธรรมจรรยาตามประกาศคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์การรับ
ทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นโดยธรรมจรรยาของเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ.2543  
   5.3.2  สามารถตรวจสอบได้ : ต้องพร้อมรับการตรวจสอบและพร้อมรับผิดในการ
ตัดสินใจและการกระท า โดยพร้อมให้สาธารณชนที่มีหน้าที่เข้าตรวจสอบตามกฎหมาย โดยไม่ขัดขวาง                 
การด าเนินการ พร้อมชี้แจงและให้ข้อมูลแก่บุคคลดังกล่าวอย่างถูกต้องครบถ้วน 
      5.4  การปฏิบัติหน้าที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรม 
   ข้าราชการเทศบาลต าบลห้างฉัตรพึงปฏิบัติหน้าที่บริการประชาชนด้วยความ                 
เสมอภาคเป็นธรรม รวดเร็ว ถูกต้อง ปฏิบัติต่อผู้รับบริการด้วยความมีน้ าใจสุภาพ เอ้ืออาทร และปฏิเสธระบบ
อุปถัมภ์ทุกรูปแบบ ดังนี้ 
   5.4.1  ความยุติธรรมและเสมอภาค : ต้องปฏิบัติตามหลักแห่งความเสมอภาค 
หลีกเลี่ยงการปฏิบัติที่ไม่ยุติธรรม ปฏิบัติต่อบุคคลทั่วไปอย่างมีเหตุผล สุภาพ และเท่าเทียมกัน 
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   5.4.2  การปฏิเสธระบบอุปถัมภ์ทุกรูปแบบ : ต่อต้านการคุกคามหรือใช้อิทธิพล                          
ทุกรูปแบบ ไม่กระท าการช่วยเหลือ อุปถัมภ์หรือเลือกปฏิบัติต่อบุคคลอย่างไม่ยุติธรรม หรือเพ่ือผลประโยชน์
บางอย่าง 
      5.5  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
   ข้าราชการเทศบาลต าบลห้างฉัตรจะต้องปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายให้เสร็จสมบูรณ์
ตามก าหนดเวลา ได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย คุ้มค่า ด้วยวิธีการที่ถูกต้อง ชอบธรรมโดยรักษาและใช้ทรัพยากร  
เป็นประโยชน์สูงสุดประชาชนและชาติ ดังนี้ 
   5.5.1  ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล : ต้องปฏิบัติงานให้ส าเร็จ โดยยึดผลลัพธ์ของงาน
ที่เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม ปฏิบัติงานด้วยความรอบคอบ ใส่ใจระมัดระวังถูกต้อง รักษา
ผลประโยชน์ของราชการอย่างเต็มความสามารถ ใช้กลยุทธ์ป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น และใช้งบประมาณ
อย่างซื่อสัตย์ ประหยัด คุ้มค่า มุ่งม่ันท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
   5.5.2  การพัฒนางานและทีมงาน : ปฏิบัติงานและพัฒนางานเพ่ือให้ได้ผลงาน                 
ที่มีคุณภาพและมีมาตรฐานสูงขึ้น รวมทั้งปรับปรุงวิธีการ กระบวนการตลอดจนกฎเกณฑ์ที่ไม่ชอบธรรม                 
เป็นอุปสรรคต่อการให้บริการประชาชน และรวมพลังสามัคคีในการปฏิบัติงาน เพ่ือปฏิบัติภารกิจให้บรรลุผล
เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
      5.6 การปฏิบัติหน้าที่ในฐานะพลเมืองของประเทศ 
   ข้าราชการเทศบาลต าบลห้างฉัตรต้องยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ความยุติธรรม 
เคารพกฎหมายกติกาของสังคม เคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์และคุณค่าของประชาชนทุกคน กระท า                
เพ่ือส่วนรวมและประเทศชาติ ดังนี้ 
   5.6.1  การเคารพกฎหมายและกฎสังคม : จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา 
พระมหากษัตริย์ปฏิบัติตามกฎหมาย กฎข้อบังคับของทางราชการในอันที่จะให้โอกาสแก่ประชาชน                    
อย่างเท่าเทียมกันหลีกเลี่ยงการกระท าหน้าที่ที่ส่อไปในทางละเมิดกฎหมาย หรือมาตรฐานพฤติกรรมตาม
จรรยาข้าราชการ 
   5.6.2  การเคารพบุคคลและสิ่งแวดล้อม : ต้องเคารพสิทธิและเสรีภาพ ศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ของตน บุคคลอ่ืนอย่างเท่าเทียมกันและต่อต้านการคุกคามทุกรูปแบบ ใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและต่อต้านการท าลายทรัพยากรธรรมชาติ 
       5.7  การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   ข้าราชการเทศบาลต าบลห้างฉัตรควรยึดหลัก “ความพอเพียง” ในการด ารงชีวิต                 
ด้วยองค์ประกอบ 3 ประการ คือ ความพอประมาณ มีเหตุผล สร้างภูมิคุ้มกันที่ดีแก่ตัวเองและด ารงชีวิต              
ด้วยความมีคุณธรรม มีความรู้ สติ ปัญญา ดังนี้ 
   5.7.1  พอประมาณ : พัฒนาตนเองให้มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด           
ไม่ฟุ่มเฟือยเกินศักยภาพของตน 
   5.7.2  มีเหตุผล : พิจารณาหรือตัดสินใจอย่างมีเหตุผล โดยใช้ความเป็นกลาง                
เป็นธรรม เที่ยงตรง ปราศจากอคติ สอดคล้องกับสถานการณ์จริงและบริบททางสังคม 
   7.3  การสร้างภูมิคุ้มกัน : ประหยัด อดออม มัธยัสถ์ ด ารงชีวิตโดยมีเป้าหมาย             
การวางแผนด าเนินการไปสู่เป้าหมายด้วยความรอบคอบ อดทน พยายามเพ่ือให้บรรลุผลส าเร็จ 
   7.4  ยึดมั่นหลักคุณธรรมในการด ารงชีวิตชอบ : พัฒนาตนเองเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ             
เพ่ือประโยชน์ในการท างานและด ารงอย่างต่อเนื่อง 

/ ทั้งนี ้ 
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 ทั้งนี้ ให้พนักงานเทศบาล พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 
สังกัดเทศบาลต าบลห้างฉัตร ปฏิบัติตามข้อบังคับว่าด้วยการจรรยาข้าราชการ เทศบาลต าบลห้างฉัตร                
พ.ศ.2564 โดยเคร่งครัด 

ประกาศ  ณ  วันที่  1   เดือน ตุลาคม  พ.ศ.2563 

 

พันจ่าอากาศเอก 
                            (ณัฐวุฒิ   สุวรรณรัตน์) 
                                 ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่              
                                นายกเทศมนตรีต าบลห้างฉัตร 

 
 
 


