
 

 
แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

ของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง 
ประจ าปี 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

เทศบาลต าบลเวียงเทิง 
อ าเภอเทิง   จังหวัดเชียงราย 

 



 
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลเวียงเทิง 

  เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้าง ของเทศบาลต าบลเวียงเทิง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

_______________ 
 

  ตามตามนัยมาตรา 76 วรรค 3 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
กําหนดให้ "รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกําหนดประมวล
จริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ เทศบาลตําบลเวียงเทิง ได้จัดทําประกาศมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างของเทศบาลตําบล
เวียงเทิง ประจําปี 2562 ลงวันที่ 2  ตุลาคม  พ.ศ.2561  ไปแล้วนั้น  

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
มาตรา 76 วรรค 3  การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐาน
และมาตรฐานเดียวกัน เทศบาลตําบลเวียงเทิง จึงประกาศแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้าง ประจําปี 2562 เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
เพ่ือเป็นเครื่องกํากับความประพฤติของข้าราชการพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้างในสังกัด 
ตามแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้ 

 
ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่ 3   เดอืน  ตุลาคม    พ.ศ. 2561 
 

                      
 

 (นายสิงห์ทอง  หนุนนําสิริสวัสดิ์) 
นายกเทศมนตรีตําบลเวียงเทิง 

 
 

 



 

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ของข้าราชการพนักงานเทศบาล  
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างเทศบาลต าบลเวียงเทิง อ าเภอเทิง จังหวัดเชียงราย 

 
ประมวลจริยธรรม แนวทางปฏิบัติ 

1.การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 1.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่
กระทาการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้
ทักท้วงว่าการกระทาดังกล่าวของพนักงานส่วนตําบลอาจขัด
ประมวลจริยธรรม พนักงานส่วนตําบลต้องหยุดการกระทํา
ดังกล่าว  
1.2 ไม่ละเมิดหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีใน
กรณีท่ีมีข้อขัดแย้งระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสําคัญทาง
ศีลธรรม ศาสนาหรือประเพณี  
1.3 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุก
ระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม 
โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว  
1.4 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุก
ระดับชั้นต้องสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มี
ความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น  
1.5 ไม่กระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้
เกิดแก่ส่วนราชการหรือราชการโดยรวม 

2. การมีจิตสานึกท่ีดี ซื่อสัตย์สุจริตและรับผิดชอบ 2.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวัง
และแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน  
2.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย  
2.3 รับผิดชอบต่อผลการกระทําของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้
ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมยินดีแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น  
2.4 ควบคุม กํากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตน
ไม่ให้กระทําการหรือ มีพฤติกรรมในทางมิชอบ  
2.5 ไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง  
2.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวังและเต็มกําลังความสามารถที่มีอยู่ 
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ประมวลจริยธรรม  แนวทางปฏิบัติ 
3. การยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่า
ผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

3.1 ไม่นําความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือน
ฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลนั้น  
3.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอานวยความสะดวกของ
ทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย  
3.3 ไม่กระทําการหรือดารงตําแหน่งหรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน้าที่  
3.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนต้องยึดถือ
ประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก  
3.5 ไม่เรียก รับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกด้วย รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบแทนของตนหรือ
ของญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงตําแหน่งหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่
แล้วก็ตาม  
3.6 ไม่ใช้ตําแหน่งหรือกระทําการที่เปน็คุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมีอคติ  
3.7 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การดําเนินการ หรือการทํานิติกรรมหรือสัญญาด้วย
ตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

4. การยืนหยัดทําในสิ่งที่
ถูกต้องเป็นธรรมและถูก
กฎหมาย  

4.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทําการเลี่ยงประมวล
จริยธรรมนี้  
4.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานส่วนตําบลต้องมีหน้าที่
รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ  
4.3 ต้องรายงานการดํารงตําแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติ
บุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อหัวหน้า
ส่วนราชการในกรณีที่การดํารงตําแหน่งนั้นๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่  
4.4 ในกรณีที่พนักงานส่วนตําบลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระทําซึ่งมีลักษณะ
ตามข้อ 5.2 หรือข้อนี้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระทําดังกล่าว  
4.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการดําเนินงานปฏิบัติหน้าที่
โดยยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรมถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ  
4.6 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้ง
ละเว้นการแสวงหาตําแหน่ง บําเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืนโดยมิ
ชอบ  
4.7 ตัดสินใจและกระทําการใดๆโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ประชาชน
มากกว่าประโยชน์ส่วนตน  
4.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นความถูกต้อง เที่ยงธรรม 
ยึดถือผลประโยชน์ของชาติ  
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5. การให้บริการแก่ประชาชน
ด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย 
และไม่เลือกปฏิบัติ 

 5.1 ปฏิบัติให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้อํานาจเกินกว่าที่มีอยู่
ตามกฎหมาย  
5.2 ปฏิบัติหน้าที่หรือดาเนินการอ่ืน โดยคํานึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ไม่กระทําการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืนก่อภาระหรือ
หน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอํานาจตามกฎหมาย  
5.3 ให้บริการและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ
และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นกําเนิด เชื้อชาติ ภาษา 
เพศ อายุ ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจ
และสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่
ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่การดาเนินการตามมาตราที่รัฐกําหนด เพ่ือขจัดอุปสรรค หรือ
ส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืนหรือเป็นการเลือก
ปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป  
5.4 ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความ
คิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา  
5.5 ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและ
ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด  
5.6 ไม่ลอกหรือนําผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา  
5.7 ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติผู้รับบริการ  
5.8 สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค 
ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี  
5.9 ให้บริการด้วยภาษาถ้อยคําสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์
เทคนิคหรือถ้อยคําภาษากฎหมายที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ  
5.10 การปฏิบัติด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือ
กระทบสิทธิของบุคคลอ่ืน  
5.11 เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในสถานที่
ให้บริการและนําข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและ
การให้บริการประชาชน 
 

6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่
ประชาชนอย่างครบถ้วน 
ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  

6.1 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้จากการดําเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันมิใช้การการปฏิบัติหน้าที่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือเอ้ือประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น  
6.2 ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีท่ีกระทําการอันกระทบต่อสิทธิ
และเสรีภาพบุคคลอ่ืนไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามคําขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้อง
ขอตามกฎหมาย เว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้กําหนด
ยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องดําเนินการภายในสิบห้าวันทําการ นับแต่กระทําการดังกล่าวหรือ
ได้รับการ ร้องขอ   
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 6.3 เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้

ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย  
6.4 ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความ
ระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ  
6.5ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงา 

7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ 
โปร่งใส และตรวจสอบได้  

7.1 ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็ม
กําลังความสามารถ  
7.2 ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความ
ประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย  
7.3 ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและ
มาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด  
7.4 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็ม
กําลังความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐด้วย จะต้องไม่ทําให้
งานในหน้าที่เสียหาย  
7.5 ละเว้นจากการกระทําทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตําแหน่งหน้าที่ของตน
หรือของพนักงานส่วนตําบลอ่ืน ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของ
พนักงานส่วนตําบลอ่ืนโดยมิชอบ  
7.6 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ เยี่ยงที่
ปฏิบัติในวิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและ
ความเหมาะสมของแต่ละกรณี  
7.7 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้ง
ให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน  
7.8 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทีมีหน้าที่ตรวจสอบโดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริง
และครบถ้วน เมื่อได้รับคําร้องขอในการตรวจสอบ  
7.9 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องท่ีอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่
สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณ์อักษร
ตามคําสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป  
7.10 ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งม่ันและปฏิบัติหน้าที่เสร็จ
สมบูรณ์ภายในเวลาที่กําหนดงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลลําเร็จตามเป้าหมาย
ภายในเวลาได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่กําหนด โดยวิธีการ
กระบวนการ ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชน  
7.11 ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และหน่วยงาน
โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง 
เพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ  
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 7.12 พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถทักษะ ใน

การปฏิบัติงานในหน้าที่  
7.13 พัฒนาระบบการทางานให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลและเป็นแบบอย่างได้  
7.14 จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้เป็นระเบียบเอ้ืออา
นวยต่อการทํางานให้สําเร็จตามเป้าหมาย  
7.15 ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเหมาะสม 
ด้วยความระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง 

8. การยึดมั่นในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข  

8.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
เป็นประมุข หรือสนับสนุนให้นาการปกครองระบอบอื่นที่ไม่มีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย  
8.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี 
และ พระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา  

9. การยึดมั่นในหลักจรรยา
วิชาชีพขององค์กร  

9.1 จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  
9.2 เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือ
มติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการ
กระทาไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญกฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบ
ด้วยกฎหมายพนักงานส่วนตําบลต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและ
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะดําเนินการต่อได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจาก
หน่วยงานที่มอํีานาจหน้าที่แล้ว  
9.3 เป็นแบบอย่างที่ดีในการพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด  
9.4 ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อเกียรติภูมิของตําแหน่ง
หน้าที่ รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงาน
ส่วนตําบลที่ด ีอยู่ในระเบียบวินัย กฎหมาย และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี  
9.5 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเท
สติปัญญาความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลลําเร็จและมีประสิทธิภาพตาม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและ
ประชาชน  
9.6 มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว 
และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน  
9.7 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย  
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 9.8 รกัษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับ

โดยพนักงานส่วนตําบล/พนักงานจะกระทําได้ต่อเมื่อมีอํานาจหน้าที่และได้รับ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไปตามกฎหมายกําหนดเท่านั้น  
9.9 รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ  
- เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพ่ือนร่วมงาน  
- ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล  
- ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน  
9.10 ไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สําหรับตนเอง
หรือผู้อื่น 
 9.11 ประพฤติตนให้สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ําใจ มี
มนุษย์สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จําเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อน
ร่วมงาน และไม่นําผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

 
 
 

                      
 

 (นายสิงห์ทอง  หนุนนําสิริสวัสดิ์) 
นายกเทศมนตรีตําบลเวียงเทิง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเวียงเทิง 
เรื่อง  มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2562  
 ........................................................... 

                   

  อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ( ก.ถ. ) ได้กําหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่ง
ได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมี
วัตถุประสงค์เพ่ือใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องกํากับความประพฤติ มีหน้าที่ดําเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนร่วมและประเทศชาติ อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์

ทับซ้อน 
4. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร   
เทศบาลตําบลเวียงเทิง ขอประกาศให้มาตรฐานทั้ง ๕ ประการดังกล่าวข้างต้นเป็น 

“มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจําและพนักงานจ้างของเทศบาลตําบล
เวียงเทิง” โดยให้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

                                   ประกาศ  ณ  วันที่ ๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖1    
  

                                             ลงชื่อ             
             (นายสิงห์ทอง  หนุนนําสิริสวัสดิ์ ) 

            นายกเทศมนตรีตําบลเวียงเทิง 
 


