
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ 
เรื่อง นโยบายคุณธรรมจริยธรรม 

ตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล และพนักงานจ้าง 
---------------------------------- 

 

  เนื่องด้วยเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ มีกรอบยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณธรรมจริยธรรม โดยมุ่ง
เสริมสร้างคุณภาพบุคลากรในสังกัดเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ ให้เคารพศักดิ์ศรีคุณค่าความเป็นมนุษย์ ส่งเสริม
คนดีที่มีจิตบริการ และด าเนินชีวิตพอเพียงโดยมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพ้ืนฐานภายใต้องค์กรธรรมาภิบาล เพ่ือ
ตอบสนองนโยบายของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ จึงขอประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้  
  1. พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง จะต้องพึงปฏิบัติงานด้วยความตั้งใจ มุ่งมั่น มีความ
ซื่อสัตย์ สุจริต โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้  
  2. พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง จะต้องพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ    
เอาใจใส่ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถ 
  3. พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง จะพึงปฏิบัติตนต่อผู้รวมงานด้วยความสุภาพเรียบร้อย 
รักษาความสามัคคี และไม่กระท าการใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน 
  4. พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้าง จะพึงต้อนรับให้ความเป็นธรรม และสงเคราะห์แก่
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตนเองโดยไม่ชักช้า และด้วยความสุภาพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่น 
เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ  
  และให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ มีหน้าที่ด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัด
เชียงราย เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ดังนี้  
  1. ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
  2. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
  3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
  5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
  6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใน และตรวจสอบได้ 
  8. การยึดมั่นในประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
  9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  ทั้งนี้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นกระท าผิดวินัย 
 
 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ  ณ  วันที่  27   เดอืน  เมษายน  พ.ศ.  2560 
       
 
                       (นายเฉลิม ตาวิยะ) 
                       นายกเทศมนตรีต าบลเวียงเชียงของ 



แนวปฏิบัติตามนโยบายคุณธรรมจริยธรรม 
ของเทศบาลต าบลเวียงเชียงของ อ าเภอเชียงของ จังหวัดเชียงราย 

 
ที ่ ประมวลจริยธรรม 

ของพนักงานเทศบาล 
แนวทางปฏิบัติ 

1 ยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 1.1 การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา 
และไม่กระท าการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อ
สงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระท าดังกล่าวของพนักงาน
ส่วนต าบลอาจขัดประมวลจริยธรรม พนักงานเทศบาลต้อง
หยุดการกระท าดังกล่าว 
1.2 ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรม ในกรณีที่มีขัดแย้ง
ระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักส าคัญทางศีลธรรม 
ศาสนา หรือประเพณ ี
1.3 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการ
ทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยง
ธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว 
1.4 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในศูนย์ราชการ
ทุกระดับชั้นต้องสนับสนุนส่งเสริม และยกย่องผู้อยู่บังคับ
บัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น 
1.5 ไม่กระท าการใด ๆ อันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่
ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือราชการโดยรวม 

2 การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และ
รับผิดชอบ 

2.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เที่ยงธรรม ไม่
มุ่งหวังและแสวงหาผลประโยชน์ อันมิควรได้จากการ
ปฏิบัติงาน 
2.2 ใช้ดุลพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย 
2.3 รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตน
ได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและถูกต้องชอบธรรม พร้อมยินดี
แก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน 
2.4 ควบคุม ก ากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบ
ของตนเองไม่ให้กระท าการหรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ 
2.5 ไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาเป็นของตนเอง 
2.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความ
รอบคอบระมัดระวัง และเต็มก าลังความสามารถที่มีอยู่ ใน
กรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งาน
ในหน้าที่เสียหาย 
2.7 ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อต าแหน่งหน้าที่ของตนเองหรือพนักงานส่วนต าบลอ่ืน 
2.8 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรู้ความสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ 
2.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบ
แก้ไขให้ถกูต้องและแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบ 



2.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่
ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน ต้องให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย 
2.11 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่อง
ดังกล่าวให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์
อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป  

3 การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เหนือกว่ าประโยชน์ส่ วนตนและไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

3.1 ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะ
เป็นญาติ พ่ีน้องพรรคพวก เพ่ือฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมา
ประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลนั้น 
3.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือ
สิ่งอ านวยความสะดวกของทางราชการไปเพ่ือประโยชน์
ส่วนตนหรือผู้อ่ืน เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 
3.3 ไม่กระท าการหรือด ารงต าแหน่ง หรือปฏิบัติการใดใน
ฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะ
ขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ ในความรับผิดชอบของ
เจ้าหน้าที ่
3.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรง
หรือหน้าที่อ่ืน ต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็น
หลัก 
3.5 ไม่เรียกรับหรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้ อ่ืนเรียกรับ
หรือยอมรับ ซึ่งของตอบแทนของตนหรือของญาติของตนไม่
ว่าก่อนหรือหลังด ารงต าแหน่ง หรือไม่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตาม 
3.6 ไม่ใช้ต าแหน่งหรือกระท าการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
บุคคลใดเพราะมีอคต ิ
3.7 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การด าเนินการ หรือการ
กระท านิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอ่ืนได้
ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย 

4 การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม 
และถูกกฎหมาย 

4.1 การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา 
และไม่กระท าการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ 
4.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้
พนักงานส่วนต าบลต้องมีหน้าที่รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าว
พร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ 
4.3 ต้องรายงานการด ารงต าแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและ
ไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่ งมิใช่ส่วนราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อ
หัวหน้าส่วนราชการในกรณีที่การด ารงต าแหน่งอาจขัดแย้ง
กับการปฏิบัติหน้าที่ 
4.4 ในกรณีที่พนักงานส่วนต าบลเข้าร่วมประชุมหรือพบว่า
มีการกระท าซึ่งมีลักษณะตามข้อ 4.2 หรือข้อนี้ พนักงาน
ส่วนต าบลมีหน้าที่ต้องคัดค้านเรื่องดังกล่าว 



4.5 ปฏิบัติหน้าที่มีความรู้ ความสามารถ และทักษะในการ
ด าเนินงาน โดยยึดมั่นในความถูกต้อง เที่ยงธรรมตามหลัก
กฎหมาย และระเบียบปฏิบัติ 
4.6 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมเพ่ือประโยชน์
สุขของประชาชน รวมทั้งละเว้นการแสวงหาต าแหน่ง 
บ าเหน็จความชอบ และประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืนโดยมิ
ชอบ 
4.7 ตัดสินใจและกระท าการใด ๆ โดยยึดประโยชน์
ส่วนรวมของประเทศชาติและประชาชน มากกว่าประโยชน์
ส่วนตน 
4.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชา ยึด
มั่นความถูกต้อง เที่ยงธรรม ยึดถือผลประโยชน์ของชาติ 

5 การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ
รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

5.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละ
เว้นการใช้อ านาจเกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย 
5.2 ปฏิบัติหน้าที่หรือด าเนินการอ่ืน โดยค านึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่กระท าการ
ให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอ่ืน ก่อภาระหรือหน้าที่ให้
บุคคลอื่นโดยไม่มีอ านาจตามกฎหมาย 
5.3 ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมี
อัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้
มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่อง ถิ่นก าเนิด เชื้อชาติ ภาษา 
อายุ ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล 
ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา 
การศึกษา หรือความคิดเห็นทางการเมือง อันไม่ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการที่รัฐก าหนด 
เพ่ือขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิ
เสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่
มีเหตุผลเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 
5.4 ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอธิบาย การแสดงปาฐกถา 
การบรรยาย หรือการวิพากษ์วิจารณ์ อันกระทบต่อความ
เป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็น
ทางวิชาการตามหลักวิชา 
5.5 ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติ พ่ีน้อง พรรคพวก 
เพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณ จะต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียง
ธรรม ไม่เห็นแก่หน้าที่ผู้ใด 
5.6 ไม่ลอกหรือน าผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นของตนเอง 
หรือมิได้ระบุแหล่งที่มา 
5.7 ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่ และให้
เกียรติแก่ผู้รับบริการ 
5.8 สอดส่อง ดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความ
สะดวกรวดเร็ว เสมอภาค และยุติธรรม  



5.9 ให้บริการด้วยภาษาถ้อยสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย 
หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์เทคนิคหรือค าภาษากฎหมายที่
ผู้รับบริการไม่เข้าใจ 
5.10 ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว 
ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือกระทบสิทธิของผู้อื่น 
5.11 เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย ในสถานที่ให้บริการ และน าข้อมูลดังกล่าว
มาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง พัฒนาหน่วยงาน และ
การให้บริการประชาชน 

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้ วน  ถู กต้ อ ง  และไม่บิ ด เบื อน
ข้อเท็จจริง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

6.1 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืนอัน
มิใช่การปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพ่ือประโยชน์แก่
ตนเองหรือบุคคลอื่น 
6.2 ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วน ในกรณีที่
กระท าการอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพคนอ่ืน ไม่อนุญาต
หรือไม่อนุมัติตามค าขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอ
ตามกฎหมาย เว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองได้ก าหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้  จะต้อง
ด าเนินการภายในสิบห้าวันท าการนับแต่การกระท าผิด
ดังกล่าว หรือได้รับการร้องขอ 
6.3 เปิด เผยหลักเกณฑ์  ขั้นตอน วิธีปฏิบัติ งาน ให้
ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้ข้อมูลแก่ผู้มาร้องขอตาม
กรอบของระเบียบกฎหมาย 
6.4 ให้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่ เป็ น
ประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูล
ข่าวสารที่เป้นความลับของทางราชการ 
6.5 ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันมิควรเปิดเผยอยู่ในความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน 

7 ก า ร มุ่ ง ผ ล สั ม ฤ ท ธิ์ ข อ ง ง า น  รั ก ษ า
มาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่ ง ใน และ
ตรวจสอบได ้

7.1 ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
งาน ให้เกิดผลดีทีสุ่ดจนเต็มก าลังความสามารถ 
7.2 ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ ที่ทาง
ราชการจัดไว้ให้ด้วยความประหยัด คุ้มค่า 
7.3 ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวัง ในการปฏิบัติ
หน้าที่ ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด 
7.4 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความ
รอบคอบระมัดระวัง และความสามารถที่มีอยู่ในกรณีที่ต้อง
ไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐด้วย จะต้องไม่ท าให้งานในหน้าที่
เสียหาย 
7.5 ละเว้นการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ต าแหน่งหน้าที่ของตนหรือของพนักงานเทศบาลอ่ืน ไม่ก้าว
ก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาล
อ่ืนโดยมิชอบ 



7.6 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรู้ ความสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ ตรงไปตรงมา 
ปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความ
เหมาะสมของแต่ละกรณ ี
7.7 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบ
แก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดย
ทันท ี
7.8 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่
ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน ต้องให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนในการตรวจสอบ โดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริงและ
ครบถ้วน เมื่อได้รับค าร้องของในการตรวจสอบ 
7.9 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่อง
ดังกล่าวให้ผู้ ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์
อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 
7.10 ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะ พยายาม มุ่งมั่น 
และปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนดในความ
รับผิดชอบ ให้บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายภายในเวลา ได้
ผลลัพธ์ตามเป้าหมายคุ้มค่า ด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่ก าหนด 
โดยวิธีการ กระบวนการถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์
สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน 
7.11 ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ 
ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ 
7.12 พัฒนาระบบการท างานให้ได้ผลงานที่มีคุณภาพ 
ประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็นแบบอย่างได้ 
7.13 จัดระบบการจัดเก็บเอกสารข้อมูลรวมทั้งสถานที่ให้
เป็นระบบเพ่ืออ านวยความสะดวกต่อการท างานให้ส าเร็จ
ตามเป้าหมาย ดูแลรักษาและให้ทรัพยากรของทางราชการ
อย่างประหยัดคุ้มค่า เหมาะสมด้วยความระมัดระวังมิให้
เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตน  

8 กา รยึ ด มั่ น ใ นประช า ธิ ป ไ ตย  อั นมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข 
 

8 .1  ไม่ แสดงการต่ อต้ าน การปกครอง ในระบอบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ เป็นประมุข หรือ
ส นั บ ส นุ น ใ ห้ น า ก า ร ป ก ค ร อ ง ร ะ บ อ บ อ่ื น ที่ ไ ม่ มี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย 
8.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์
พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัชทายาท ไม่ว่าทาง
กายและวาจา 

9 การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของ
องค์กร 
 

9.1 จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ 
9.2 เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ ไม่ละเมิด
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมติคณะรัฐมนตรีที่
ชอบด้วยกฎหมาย พนักงานเทศบาลต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วน



ราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาและ
ด าเนินการต่อได้ เมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอ านาจ
หน้าที่แล้ว 
9.3 เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองที่ดี เคารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
9.4 ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ
เกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ รักศักดิ์ศรีของตนเองโดย
ประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนต าบลที่ดี 
อยู่ในระเบียบ วินัย กฎหมาย และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี 
9.5 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ และความ
เสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามรถให้บรรลุผล
ส า เร็จและมีประสิทธิภาพ ตามภาระหน้าที่ที่ ได้ รั บ
มอบหมายเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและ
ประชาชน 
9.6 มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความ
เป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
9.7 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
9.8 รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผย
ข้อมูลที่เป็นความลับโดยพนักงานส่วนต าบล จะกระท าได้
ต่อเมือมีอ านาจหน้าที่ และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา
หรือเป็นไปตามกฎหมายก าหนดเท่านั้น 
9.9 รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน 
พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่
ชอบ เคารพต่อความเชื่อและค่านิยมของบุคคลหรือเพ่ือน
ร่วมงาน ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างและบริหารจัดการ
ความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือ
เกี่ยงงาน อันอาจก่อให้ เกิดการแตกความสามัคคี ใน
หน่วยงาน ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยการรักษา
สัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 
9.10 ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิ
ควรส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทาง
ทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญหรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาโดยการให้ตามประเพณี 
9.11 ประพฤติตนให้สามารถร่วมงานกับผู้อ่ืนด้วยค าสุภาพ 
มีน้ าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นใน
การปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อื่น
มาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

 
 
 


