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เทศบาลตำบลสามง่าม 

อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 



 
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ  

และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลสามง่าม อำเภอดอนตูม จังหวัดนครปฐม 

ประมวลจรยิธรรมของพนักงานทศบาล แนวทางปฏิบัต ิ

1.การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 1.1ปฏิบัตติามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่

กระทำการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีที่มีข้อสงสัย

หรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทำดังกล่าวของพนักงานเทศบาล

อาจขัดประมวลจริยธรรม พนักงานเทศบาลต้องหยุดการ

กระทำดังกล่าว 

1.2ไม่ละเมิดหลักสำคัญ ทางศีลธรรม ศาสนา และ

ประเพณีในกรณีทีมีข้อขัดแย้งระหว่างประมวลจริยธรรมน้ี

กับหลักสำคัญทางศัลธรรม ศาสนาหรือประเพณี 

1.3หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการ

ทุกระดับช้ันต้องปกครองผู้อยู่ไต้บังคับบัญชาด้วยความ

เที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว 

1.4หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการ

ทุกระดับช้ันต้องสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ไต้บังคับ

บัญชาที่มคีวามซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น 

1.5ไม่กระทำการใดอันอาจนำความเสื่อมเสียและไม่

ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือราชการโดยรวม 

2.การมีจติสำนึกที่ด ีซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 2.1ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่

มุ่ งหวังและแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากการ

ปฏิบัตงิาน 

2.2ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจดว้ยความยุติธรรม ตรงตาม

เจตนารมณ์ของกฎหมาย 

2.3รับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตน

ได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมยินดี

แก้ไขขอ้ผิดพลาดที่เกิดขึน้ 

2.4ควบคุม กำกับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ

ของตนไม่ให้กระทำการหรอืมีพฤติกรรมในทางมิชอบ 

2.5ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 

2.6อุทิศตนให้กับการปฏิบั ติ งานในหน้าที่ด้ วยความ

รอบคอบระมัดระวัง และเต็มกำลังความสามารถที่มีอยู่ ใน



กรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทำให้งาน

ในหน้าที่เสียหาย 

2.7ละเว้นจากการกระทำทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหาร

ต่อตำแหน่งหน้าที่ของตนเองหรือพนักงานเทศบาลคนอื่น 

2.8ใช้ดุลยพินิจและตัดสนิใจในการปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความรู้

ความสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัตใินวิชาชีพ 

2.9เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบ

แก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 

2.10ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่

ตรวจสอบกฎหมายหรือประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับ

หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย 

2.11ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเร่ืองที่อาจก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเร่ือง

ดังกล่าวให้ผู้ไต้บังคับบัญชาบันทึกเร่ืองเป็นลายลักษณ์

อักษรตามคำสั่งเพื่อให้ผู้ส่ังพิจารณาสั่งการต่อไป 

3.การยึดถอืประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า

ผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มผีลประโยชน์ทับซ้อน 

3.1ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะ

เป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว 

มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลน้ัน 

3.2ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สนิ บุคลากร บรกิาร หรือ

สิ่งอำนวยความสะดวกของทางราชการไปเพ่ือประโยชน์

ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบ

ดว้ยกฎหมาย 

3.3ไม่กระทำการ หรือดำรงตำแหน่ง หรือปฏิบัติการใดใน

ฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่า

จะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่  

3.4ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรง

หรือหน้าที่อื่นต้องยดึถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 

3.5ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ 

หรือยอมรับซึ่งของตอบแทนของตนหรือของญาติของตนไม่

ว่าก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือไม่เกี่ยวข้องกับการ

ปฏิบัตหิน้าที่แลว้ก็ตาม 

3.6ไม่ใช้ตำแหน่งหรือกระทำการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่

บุคคลใด เพราะมีอคติ 

3.7ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การดำเนินการ หรือการ



ทำนิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นไดป้ระโยชน์

อันมิควรได้โดยชอบดว้ยกฎหมาย 

4.การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูก

กฎหมาย 

4.1ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และ

ไม่กระทำการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ 

4.2เมื่อ รู้ห รือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมน้ี  

พนักงานส่วนตำบลต้องมีหน้าที่รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าว

พร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 

4.3ต้องรายงานการดำรงตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและ

ไม่ได้ รับค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่ งมิ ใช่ส่วนราชการ 

รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อ

หัวหน้าส่วนราชการในกรณีที่การดำรงตำแหน่งน้ันๆอาจ

ขัดแยง้กับการปฏิบัตหิน้าที่ 

4.4ในกรณีที่พนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามี

การกระทำซึ่งมีลักษณะตามข้อ ๔.๒ หรือข้อน้ีพนักงาน

ส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระทำดังกล่าว 

4.5ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะใน

การดำเนินงานปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยง

ธรรมถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ 

4.6ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชน์

สุขของประชาชน รวมทั้งละเว้นการแสวงหาตำแหน่ง 

บำเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ 

4.7ตัดสินใจและกระทำการใดๆโดยยึดประโยชน์ส่วนรวม

ของประเทศชาต ิประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 

4.8ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ไต้บังคับบัญชายึด

มั่นความถูกต้อง เที่ยงธรรม ยึดถอืผลประโยชน์ของชาติ 

๕.การให้บรกิารแก่ประชาชนดว้ยความรวดเร็ว มี

อัธยาศัย และไม่เลอืกปฏิบัติ 

 

๕.๑ ปฏิบัติให้ลุล่วง โดยไม่หลีเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น 

การใช้อำนาจเกินกว่าที่มอียู่ตามกฎหมาย 

๕.๒ ปฏิบัติหน้าที่ หรือดำเนินการอื่น โดยคำนึงศักดิ์ศรี

ความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่กระทำการ

ให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นก่อภาระหรือหน้าที่ให้

บุคคลโดยไม่มอีำนาจตามกฎหมาย 

๕.๓  ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมี

อัธยาศัยที่ด ีปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้

มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเร่ืองถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา 

เพศ อายุ ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของ



บุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรืสังคม ความเช่ือทางศาสนา 

การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัด

ต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะดำเนินการตามมาตรการที่รัฐกำ

หนหด เพ่ือขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้

สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเป็นการ

เลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกัน

ทั่วไป 

๕.๔ ละเว้นการให้สัมภาษณ์  การอภิปราย การแสดง

ปาฐกถา การบรรยาย หรือการวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบ

ต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความ

คิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา 

๕.๕ ไม่เอือ้ประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวก

เพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

เที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

๕.๖ ไม่ลอกหรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดย

มิไดร้ะบุแหลงที่มา 

๕.๗ ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้

เกียรติผู้รับบริการ 

๕.๘ สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความ

สะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี 

๕.๙ ให้บริการด้วยภาษาถ้อยคำสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย 

หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิค หรือถ้อยคำภาษากฎหมายที่

ผู้รับบริการไม่เข้าใจ 

๕.๑๐ ปฏิบัตงิานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว 

ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสยีหรือกระทบสทิธิของบุคคลอื่น 

๕.๑๑ เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้

มีส่วนได้เสยีในสถานที่ให้บริการและนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้

ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและการ

ให้บรกิารประชาชน 

๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง

ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจรงิ 

๖.๑ ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดำเนินงานไปเพ่ือการอื่น 

อันไม่ ใช่การปฏิบั ติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างย่ิงเพ่ือเอื้อ

ประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 

๖.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่

กระทำการอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่น ไม่

อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามคำขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคล



ร้องขอตามกฎหมายเว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครองได้กำหนดยกเว้นไว้ ทั้งน้ี จะต้อง

ดำเนินการภายในสิบห้าวันทำการ นับแต่กระทำการ

ดังกล่าวหรือได้รับการร้องขอ 

๖.๓  เปิดเผยหลัก เกณ ฑ์  ขั้นตอน วิธีปฏิบั ติงาน ให้

ผู้รับบรกิารไดรั้บทราบ รวมถึงให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาร้อง

ขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย 

๖.๔  ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่ เป็ น

ประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูล

ข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ 

๖.๕ ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความ

รับผิดชอบของหน่วยงาน 

๗.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มี

คุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

๗.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ

งานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มกำลังความสามารถ 

๗.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทาง

ราชการจัดให้ ดว้ยความประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 

๗.๓ ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการ

ปฏิบั ติหน้าที่  ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดย

เคร่งครัด 

๗.๔ อุทิศตนให้กับการปฏิบั ติงานในหน้าที่ด้วยความ

รอบคอบระมัดระวัง และเต็มกำลังความสามารถที่มีอยู่ ใน

กรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทำให้งาน

ในหน้าที่เสียหาย 

๗.๕ ละเว้นจากการกระทำทั้งปวงที่ก่อให้ เกิดความ

เสียหายต่อตำแหน่งหน้าที่ของตนหรือของพนักงานส่วน

ตำบลอื่น ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของ

พนักงานส่วนตำบลอื่นโดยมิชอบ 

๗.๖ ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ดว้ยความรู้ 

ความสามารถ เย่ียงที่ปฏิบั ติ ในวิชาชีพตรงไปตรงมา

ปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความ

เหมาะสมของแต่ละกรณี 

๗.๗ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้อง

รีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ

โดยพลัน 

๗.๘ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่



ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนต้องให้ความร่วมมือ

กับหน่วยงานที่มีห น้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ

ประชาชนในการตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลที่ เป็นจริงและ

ครบถ้วน เมื่อได้รับคำรอ้งขอในการตรวจสอบ 

๗.๙ ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเร่ืองที่อาจก่อให้เกิดความ

เสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเร่ือง

ดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเร่ืองลายลักษณ์อักษร

ตามคำสั่งเพื่อให้ผู้ส่ังพิจารณาสั่งการต่อไป 

๗.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่น

และปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กำหนดงานใน

ความรับผิดชอบให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายภายใน

เวลาได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย คุ้มค่าดว้ยวิธีการที่ถูกต้องที่

กำหนด โดยวิธีการ กระบวนการ ถูกต้องชอบธรรม เกิด

ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาต ิประชาชน 

๗.๑๑ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ 

ความสามารถ และหน่วยงาน โดยใช้ทรัพยากรอย่าง

ประหยัดและอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ 

ระมัดระวัง เพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็ม

ความสามารถ 

๗.๑๒ พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ 

ความสามารถทักษะ ในการปฏิบัตงิานในหน้าที่ 

๗.๑๓ พัฒนาระบบการทำงานให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพ

ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นแบบอย่างได้ 

๗.๑๔ จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่

ให้เป็นระบบระเบียบ เอื้ออำนวยต่อการทำงานให้สำเร็จ

ตามเป้าหมาย 

๗.๑๕ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่าง

ประหยัด คุ้มค่าเหมาะสม ด้วยความระมัดระวัง มิให้

เสยีหายหรือสิ้นเปลอืงเสมอืนเป็นทรัพย์สนิของตนเอง 

8.การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 

8.1ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย

อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือสนับสนุนให้นำการ

ปกครองระบอบอื่นที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

มาใช้ในประเทศไทย 

8.2จงรักภัคดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์

พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัชทายาทไม่ว่าทาง



กาย หรือทางวาจา 

 

๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร ๙.๑ จงรักภักดีต่อชาต ิศาสนา พระมหากษัตริย์ 

๙.๒ เป็นแบบย่างที่ ดี ในการรักษาไว้และปฏิบั ติตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการไม่ละเมิด

รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมตคิณะรัฐมนตรีที่

ชอบด้วยกฎหมายในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่า

การกระทำไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎข้อบังคับ

หรือมติคณะรัฐมนรีที่ชอบดว้ยกฎหมายพนักงานส่วนตำบล

ต้องแจ้งให้หั วห น้าส่วนราชการและคณ ะกรรมการ

จริยธรรมพิจารณา และจะดำเนินการต่อได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติ

จากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่แลว้ 

๙.๓ เป็นแบบอย่างที่ดีในการพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติ

ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

๙.๔ ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ

เกียรติภูมขิองตำแหน่งหน้าที่ 

- รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับ

การเป็นพ นักงานส่วนตำบลที่ ดี  อ ยู่ในระเบียบวิ นั ย 

กฎหมาย และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี 

๙.๕ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความ

เสียสละ ทุ่ม เทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้

บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ

มอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและ

ประชาชน 

๙.๖ มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความ

เป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดี

ระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

๙.๗ ปฏิบัตหิน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบรอ้ย มีอัธยาศัย 

๙.๘ รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผย

ข้อมูลที่เป็นความลับโดยพนักงานส่วนตำบล/พนักงานจะ

กระทำได้ต่อเมื่อมีอำนาจหน้าท่าและได้รับอนุญาตจาก

ผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไปตามกฎหมายกำหนดเท่าน้ัน 

๙.๑๐ รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน

พร้อมกับให้ความช่วยเหลอืเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

-เคารพต่อความเช่ือ และค่านิยมของบุคคลหรือเพ่ือน



ร่วมงาน 

- ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความ

ขัดแยง้อย่างมีเหตุผล 

- ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงาน อันอาจทำให้เกิด

การแตกความสามัคคีในหน่วยงาน 

- ประสานงานกับทุกฝ่ายที่ เกี่ยวข้องด้วยการรักษา

สัมพันธภาพในการปฏิบัตงิาน 

๙.๑๑ ไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิ

ควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทาง

ทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดคนไม่ รับของขวัญหรือ

ประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือ

ประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้น

แต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

๙.๑๒ ประพฤติตนให้สามรถทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความ

สุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่

จำเป็นในการปฏิบั ติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่นำ

ผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

 

 

 

 

        ลงช่ือ  ผู้เห็นชอบ 

                    ( นายสมรัก  มีใจดี ) 

                       นายกเทศมนตรีตำบลสามง่าม 

 


