
 

 

 

ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร 
เร่ือง  เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจรติคอรัปชั่น 

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

  ตามท่ีรัฐบาลของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ (คสช.)  ได้ชูนโยบาย
ปราบปรามคอร์รัปชั่น  ปลุกคนไทยเฝ้าระวังการโกงต้องไม่ทนต่อการทุจริตและมีจิตส านึกที่ถูกต้อง        
โดยมองปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาอุปสรรคในการพัฒนาประเทศ และเป็น “สนิมเนื้อ
ใน” ท่ีต้องการความร่วมมือกันสอดส่องดูแลสังคมบ้านเมืองให้ปราศจาก “เชื้อโรคทุจริต
คอร์รัปชั่น” ให้ได้ 
  เพื่อเป็นการสนองนโยบายของรัฐบาลในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต  
และการสร้างระบบราชการท่ีใสสะอาด  เทศบาลเมืองมุกดาหาร  จึงขอประกาศตัวเป็นหน่วยงาน
ใสสะอาด ตามเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  ดังนี้ 
  1. ไม่ท าพฤติกรรมใดท่ีแสดงให้เห็นว่าเป็นการรับสินบนหรือติดสินบนแก่ผู้มีส่วนได้                 
เสียในเรื่องท่ีตนท าหน้าท่ีรับผิดชอบท้ังทางตรงหรือทางอ้อม  เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์นางมิ
ชอบโดยปฏิบัติดังนี้ 
   1.1  ไม่รับหรือให้ของขวัญ ของท่ีระลึก ท่ีเป็นเงินสด เช็ค พันธบัตร               
หุ้น ทองค า   อัญมณี อสังหาริมทรัพย์  หรือสิ่งของในท านองเดียวกันกับผู้มีส่วนเกี่ยวข้องท่ีตนได้
เข้าไปติดต่อประสานงาน  ท้ังหน่วยงานราชการและหน่วยงานเอกชน 
   1.2  ไม่รับทรัพย์สิน สิ่งของ ของขวัญ ของก านันใดๆ หรือประโยชน์อื่น               
อันเป็นการชักน าให้เกิดการละเว้นการปฏิบัติหน้าท่ีของตน  ท้ังนี้  ก่อนการรับของท่ีระลึกควร
ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ปฏิบัติถูกต้องตามกฎหมาย  และข้อบังคับของเทศบาล  โดยสิ่งของหรือ
ของขวัญที่ให้แก่กันในหน้าท่ีการงานควรมีราคาไม่มากและเหมาะสมแต่ละโอกาส 
   1.3  ไม่เป็นตัวกลางรับหรือน าเสนอ เงิน ทรัพย์สิน ส่ิงของ หรือประโยชน์
อื่นใดกับผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการหรือองค์กรใดๆ  เพื่อแลกกับสิทธิพิเศษที่ไม่ควรได้ หรือ
ท าให้เจ้าหน้าท่ีของรัฐละเว้นการปฏิบัติตามกฎระเบียบ  ข้อบังคับ  และข้อปฏิบัติทางกฎหมาย
ตามท่ีก าหนดไว้ 
  2.  ในการจัดซื้อ จัดจ้าง  ต้องด าเนินการผ่านขั้นตอนตามระเบียบของทางราชการ                
มีความโปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
  3.  พนักงานไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าหรือพฤติกรรมท่ีเข้า
ข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่น  หรือส่อไปในแนวทางทุจริตคอร์รัปชั่นท่ีมีผลเกี่ยวเนื่องกับองค์กร  โดย
ท้ังทางตรงหรือทางอ้อมพนักงานต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลท่ีรับผิดชอบทราบ  และให้
ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 
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 4.  ผู้ท่ีกระท าทุจริตและคอร์รัปชั่น  จะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยตาม
ระเบียบท่ีทางราชการก าหนดไว้  นอกจากนี้อาจจะได้รับโทษทางกฎหมาย  หากการกระท านั้นผิด
กฎหมาย 

 5.  พนักงานเทศบาล  ตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแผ่  ให้ความรู้  ให้
ค าปรึกษาและท าความเข้าใจกับบุคลากรในองค์กร  และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการต่อต้านการทุจริตและ
คอร์รัปชั่น เพื่อให้บุคคลกรและผู้ท่ีเกี่ยวข้องปฏิบัติให้เป็นไปตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น
ฉบับนี้ รวมถึงเป็นแบบอย่างท่ีดีในเร่ืองการมีความซื่อสัตย์จริยธรรมและจรรยาบรรณ 

 6.  เทศบาลเมืองมุกดหาร  มุ่งมั่นท่ีจะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรท่ียึดมั่นว่า              
การทุจริต คอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระท าท่ียอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการ
กระท ากับบุคคลใดก็ตาม หรือการท าธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 

 7.  นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่นฉบับนี้ ใช้ครอบคลุมไปถึงกระบวนการ
บริหารงานบุคคล  ตั้งแต่สรรหาหรือการคัดเลือกบุคคลกร  การเลือนต าแหน่ง  การฝึกอบรม  การ
ประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานและการเลื่อนขั้นเงินเดือน  โดยก าหนดให้ผู้บังคับบัญชาทุก
ระดับสื่อสารและท าความเข้าใจกับพนั กงานเพื่อใช้ในหน้าท่ี ท่ีอยู่ในความรับผิดชอบและ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีระสิทธิภาพ 

 8.  การรับแจ้งเบาะแส  หรือร้องเรียนการคอร์รัปชั่น 
เทศบาลเมืองมุกดาหาร  ได้มอบหมายให้มีผู้พิจารณารับเรื่องแจ้งเบาะแส  ข้อร้องเรียนการกระท า
ท่ีม ีข้อสงสัยว่าเป็นการทุจริตและคอร์รัปชั่นท่ีเกิดขึ้นกับเทศบาล  ท้ังทางตรงและทางอ้อมโดยผ่าน
ช่องทางการรับเรื่องท่ีได้ก าหนดไว้ในประกาศฉบับนี้   โดยผู้ร้องเรียนจะต้องระบุรายละเอียดของ
เรื่อง ท่ีจะแจ้งเบาะแส  หรือข้อร้องเรียน  พร้อมหลักฐานหรือข้อมูลท่ีเพียงพอต่อการตรวจสอบ
และแจ้งชื่อ ท่ีอยู่  และหมายเลขโทรศัพท์  ท่ีสามารถติดต่อกันได้  ส่งมาทางช่องทาง  042-611-
227  หรือ ทางเว็บไซด์ของทางเทศบาลเมืองมุกดาหาร www.muangmuk.go.th  หรือทาง 
facebook  เทศบาลเมืองมุกดาหาร 

 8.2  แจ้งทางไปรษณย์ีจ่าหน้าซองถึง  หรือย่ืนส่งโดยตรงท่ี 
 นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร 
 ส านักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร 
 เลขที่  80  ถนนสองนางสถิตย์    
 อ าเภอเมืองมุกดาหาร  จังหวัดมุกดาหาร  

490000 
 8.3  แจ้งผ่านช่องทางเว็บไซด์ของส านักงาน  ป.ป.ช.  www.necc.go.th 

 9.  มาตรการเมืองมุกดาหาร  จะปกปิดชื่อ  ที่อยู่  หรือข้อมูลใดๆท่ีสามารถระบุตัว             
ผู้ร้องเรียนหรือผู้ให้ข้อมูล  และเก็บรักษาข้อมูลของผู้ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ  โดย
จ ากัดเฉพาะผู้ท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบในการด าเนินการตรวจสอบเรื่องร้องเรียนเท่านั้น  ท่ีสามารถ
เข้าถึงข้อมูลดังกล่าวได้  เพ่ือเป็นการคุ้มครองผู้แจ้งเบาะแสหรือผู้ร้องเรียน  พยาน  และบุคคลท่ีให้
ข้อมูลในการสืบสวนหรือหาข้อเท็จจริงไม่ให้ได้รับความเดือดร้อนอันตรายใดหรือความไม่ชอบธรรม 

/อันใดอันเกิดมาจาก... 
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อันใดอันเกิดมาจากการแจ้งเบาะแส  ร้องเรียน การเป็นพยานหรือให้ข้อมูล  โดยขอให้ผู้ร้องเรียน
ส่งเรื่องร้องเรียนมายังนายกเทศมนตรีต าบลเวียงโดยตรง  ท้ังนี้  ผู้ได้รับข้อมูลจากการปฏิบัติหน้าที
ท่ีเกี่ยวข้องกับเร่ืองการร้องเรียน  มีหน้าท่ีเก็บรักษาข้อมูล  ข้อร้องเรียนและเอกสารหลักฐานของผู้
ร้องเรียนและผู้ให้ข้อมูลไว้เป็นความลับ  ห้ามเปิดเผยข้อมูลแก่บุคคลอื่นท่ีไม่มีหน้าท่ีเกี่ยวข้อง  เว้น
แต่เป็นการเปิดเผยหน้าท่ีท่ีกฎหมายก าหนด 

 10.  การเผยแพร่นโยบายต่อต้านการทุจริต และคอร์รัปชั่น เพื่อให้ทุกคนใน
เทศบาลเมืองมุกดาหาร  และประชาชนได้รับทราบเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการ
คอร์รัปชั่น  เทศบาลเมืองมุกดาหาร  ได้ด าเนินการ  ดังต่อไปนี้ 

 10.1  ติดประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น  ให้
ทุกคนในองค์การได้รับทราบ 

 10.2  เผยแพร่เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการคอร์รัปชั่น  ผ่าน
ช่องทางการสื่อสารของเทศบาลเมืองมุกดาหาร  อาทิ  ทางเว็บไซต์  www.muangmuk.go.th  
และบอร์ดประชาสัมพันธ์ของเทศบาลเมืองมุกดาหาร 

  ท้ังนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ  วันท่ี  28  เดือน ธันวาคม  พ.ศ.  2561 
 

         สุวรรณี  ตั้งปณิธานนท์      
 (นางสุวรรณี  ตั้งปณิธานนท์) 

 นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร 
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ประกาศเทศบาลเมืองมุกดาหาร 
เร่ือง   การก าหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมของ พนักงานเทศบาล                          

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล   
********************************** 

ตามท่ีเทศบาลเมืองมุกดาหารได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างของเทศบาล เทศบาลเมืองมุกดาหาร อ าเภอเมือง
มุกดาหาร จังหวัดมุกดาหาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างของเทศบาล ยึดถือเป็นหลักการหรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องก ากับความ
ประพฤติของตนหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ ส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรของเทศบาลเมือง
มุกดาหาร ให้อยู่ในความถูกต้องดีงาม  มีจิตบริการและด าเนินชีวิตพอเพียง โดยมีคุณธรรม 
จริยธรรมเป็นพื้นฐานภายใต้องค์กรธรรมาภิบาล  

จึงขอประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 
1. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความชื่อสัตย์ สุจริต 

เสียสละและมีความรับผิดชอบ   
2. พึงปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึด

ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
4. พึงปฏิบัติหน้าท่ีโดยยึดผลสัมฤทธ์ิของงานอย่างคุ้มค่า 
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

  ท้ังนี้  เพื่อให้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อัน
ก่อให้เกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้  จึงก าหนด
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของ
เทศบาลเมืองมุกดาหาร  อ าเภอเมืองมุกดหาร จังหวัดมุกดาหาร เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็น
กลางทางการเมือง อ านวยความสะดวก และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดย
จะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการ  รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้ 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  28  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2561 
 

                   สุวรรณี  ตั้งปณิธานนท์ 
 (นางสุวรรณี  ตั้งปณิธานนท์) 

 นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร 
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  ข้อบังคับเทศบาลเมืองมุกดาหาร 
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการ  

********************************** 
เทศบาลเมืองมุกดาหาร  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบส าคัญในการพัฒนาและการ

ให้บริการแก่ประชาชน ซึ่งจ าเป็นต้องท างานร่วมกัน  ฉะนั้น เพื่อเป็นการสร้างจิตส านึกของ
พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของเทศบาล  ให้สามารถปฏิบัติหน้าท่ีราชการ
ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเป็นธรรม จึงเห็นสมควรก าหนดให้มี
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาของข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้าง 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 48 เตรส แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 
2496 แก้ไขเพิ่มเติม ถึง (ฉบับท่ี 13 ) พ.ศ.2552 เทศบาลเมืองมุกดาหาร  จึงได้ก าหนด
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้างของเทศบาลเมืองมุกดาหาร  เพื่อเป็น
กรอบมาตรฐานในการประพฤติตนของข้าราชการหรือพนักงานและลูกจ้าง ให้มีความรับผิดชอบใน
การปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความเป็นธรรม ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติยศของข้าราชการหรือพนักงาน
และลูกจ้าง อันจะท าให้ได้รับการยอมรับ เช่ือถือและศรัทธาจากประชาชนท่ัวไป ดังต่อไปนี้ 

ข้อ 1  ความชื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
 1.1  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความชื่อสัตย์ สุจริต 
 1.2  ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด และโปร่งใส เพ่ือให้เกิด

ประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
 1.3  ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลังความรู้ ความสามารถ โดยค านึงถึง

ประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
 1.4  รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตน และมุ่งมั่น แก้ไขเมื่อเกิด

ข้อผิดพลาด 
ข้อ 2 การมีจิตส านึกมุง่บริการและให้ค าปรึกษา 
 2.1  การบริการแก่ส่วนราชการและประชาชนอย่างเท่าเทียมกันด้วยความ                    

เต็มใจ 
 2.2  ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่ข้าราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและ

ครบถ้วน 
ข้อ 3  การมุ่งผลสมัฤทธิข์องงาน 
 3.1  ปฏิบัติหน้าท่ีโดยมุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพ่ือให้เกิดผล

ดีและเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม 
 3.2  ขยัน อุทิศตน และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าท่ีให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
 3.3  ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสามัคคี มีน้ าใจ เพ่ือให้บรรลุภารกิจของ

หน่วยงาน 
 3.4  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 
 

/ข้อ 4 ปฏิบัติหน้าที…่ 
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ข้อ 4 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม 
 4.1  ตัดสินใจบนหลักการข้อเท็จจริง เหตุผล เพ่ือความยุติธรรม 

4.2  ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าท่ี 
  ข้อ 5  การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกจิพอเพียง 
   5.1  วางแผนการด ารงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย พร้อมท่ีจะเผชิญต่อการ
เปลี่ยนแปลง 
   5.2  ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า มีเหตุผล และไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเอง 
   5.3  ปฏิบัติตนตามหลักศาสนา รู้จักพึ่งตนเอง และลด ละ เลิกอบายมุข 

  ข้อ 6  การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถกูต้อง 
   6.1  ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
   6.2  กล้าหาญ และยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
   6.3  ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เพื่อ
ข้าราชการ 
  ข้อ 7  ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได ้
   7.1  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตกฎหมาย 
   7.2  พร้อมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 
  ข้อ  ๑  เป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ 
  ข้อ  ๒  พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความซื่อสัตย์  และไม่แสวงหา
ประโยชน์โดยมิชอบ  ในกรณีท่ีวิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพก าหนดไว้ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้น
ด้วย 
  ข้อ ๓  พึงมีทัศนคติท่ีดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมและจริยธรรม รวมท้ัง
เพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการท างานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าท่ีราชการมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น 

จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
  ข้อ  ๔  พึงปฏิบัติหน้าท่ีราชการด้วยความสุจริต  เสมอภาคและปราศจากอคติ 
  ข้อ ๕ พึงปฏิบัติหน้าท่ีราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ  รอบคอบ  รวดเร็ว  
ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุผล  โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 

ข้อ ๖  พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อ
ทางราชการอย่างเต็มที่ 
  ข้อ ๗  พึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า  โดย
ระมัดระวังมิให้เสียหาย หรือ สิ้นเปลืองเย่ียงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 

/จรรยาบรรณต่อ…. 
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  จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา  ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา  และผู้ร่วมงาน 
  ข้อ ๘  พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่ม
งานของตนท้ังในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยท างาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมท้ังการ
เสนอแนะในส่ิงท่ีเห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 
  ข้อ ๙  ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ท้ังในด้านการ
ปฏิบัติงาน ขวัญก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตลอดจน
ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลท่ีถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
  ข้อ ๑๐  พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางท่ีชอบ รวมท้ังส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดความ
สามัคคีร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าท่ีเพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
  ข้อ ๑๑  พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้ท่ีเกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มีน้ าใจและ
มนุษย์สัมพันธ์อันดี 
  ข้อ ๑๒  พึงละเว้นจากการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 
  จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
  ข้อ ๑๓  พึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังความสามารถ ด้วยความเป็นธรรม 
เอื้อเฟื้อ   มีน้ าใจ  และใช้กิริยาวาจาท่ีสุภาพอ่อนโยน  เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้  
หรือไม่อยู่ในอ านาจหน้าท่ีของตนจะต้องปฏิบัติ  ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงาน
หรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจหน้าท่ีเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ต่อไป 
  ข้อ ๑๔  พึงประพฤติตนให้เป็นท่ีเช่ือถือของบุคคลท่ัวไป 
  ข้อ ๑๕  พึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยท่ี
วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ  หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติ
หน้าท่ีราชการนั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดท่ีรับไว้ มี
มูลค่าเกินปกติวิสัยก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพ่ือด าเนินการตามสมควรแก่กรณี 

  ให้พนักงานเทศบาลเมืองมุกดาหาร ถือปฏิบัติจรรยาข้าราชการดังกล่าวข้างต้น
อย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่ความผิดทางวินั ยให้ผู้บังคับบัญชา
ตักเตือน และน าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งให้ข้าราชการผู้นั้นได้รับ
การพัฒนาเอง ท้ังนี้ ให้ผู้บังคับบัญชา พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง ในสังกัด
เทศบาลเมืองมุกดาหาร ปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ
เทศบาลเมืองมุกดาหาร   

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   28  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2561 
  

       สุวรรณี  ตั้งปณิธานนท์ 
         (นางสุวรรณี  ตั้งปณิธานนท์ ) 

  นายกเทศมนตรีเมืองมุกดาหาร 
   


