แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง
ประจาปี 2562

ของ
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย

ประกาศเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
.....................................................................................
ตามที่ เ ทศบาลต าบลสิ ริ เ วี ย งชั ย ได้ ป ระกาศประมวลจริ ย ธรรมของข้ า ราชการของเทศบาล
ตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561 ลงวันที่ 13 ตุลาคม 2559 โดยมีวัตถุประสงค์
ดังนี้
๑. เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐาน ในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล และ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔. ให้ เกิดพัน ธะผู กพัน ระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ ฝ่ายบริห ารใช้อานาจ
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อ
สังคม ตามลาดับ
๕. ป้ อ งกั น การแสวงหาประโยชน์ โ ดยมิช อบ และความขัด แย้ งทางผลประโยชน์ ที่อ าจเกิ ดขึ้ น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐาน
และมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ จึงกาหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ
ข้า ราชการของเทศบาลตาบลสิ ริ เ วีย งชั ย อาเภอเวีย งชัย จั งหวัด เชี ย งราย พ.ศ. 2562 รายละเอีย ดปรากฏ
ตามแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2561

(ลงชื่อ)..............................................
(นายประเวช ราชชมภู)
นายกเทศมนตรีตาบลสิริเวียงชัย

ประกาศเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานเทศบาล จาและพนักงานจ้าง
ของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
_______________
ตามที่เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ
พนั กงาน และลูกจ้ างของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ลงวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ.2559 ตามนัยมาตรา 77 แห่ ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไปแล้ว นั้น
เนื่ อ งจากรั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พุท ธศัก ราช 2550 มาตรา 279 บั ญญัติ ให้ มี
ประมวลจริยธรรมเพื่อกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของ
รัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกาหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระทา ทั้งนี้ การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่า เป็นการ
กระทาผิดทางวินัย
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา
279 เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย จึงให้ปรับปรุงประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่อ้างถึง และให้จัดทา
เป็ น ประมวลจริ ย ธรรมของข้า ราชการเทศบาลตาบลสิ ริ เวี ยงชัย แทน เพื่อ เป็ นเครื่ องกากับ ความประพฤติ ของ
ข้าราชการในสังกัด ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที 1 เดือน มกราคม พ.ศ. 2562
(นายประเวช ราชชมภู)
นายกเทศมนตรีตาบลสิริเวียงชัย

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการพนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข

2. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

3. การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ

แนวทางปฏิบัติ
1.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือสนับสนุนให้นาการปกครอง
ระบอบอื่นที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศ
ไทย
1.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์
พระมหากษัตริย์ พระราชินี และ พระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย
หรือทางวาจา
2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่
กระทาการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้
ทักท้วงว่าการกระทาดังกล่าวของพนักงานเทศบาลอาจขัด
ประมวลจริยธรรม พนักงานเทศบาลต้องหยุดการกระทาดังกล่าว
2.2 ไม่ละเมิดหลักสาคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีใน
กรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสาคัญทาง
ศีลธรรม ศาสนาหรือประเพณี
2.3 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุก
ระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม
โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว
2.4 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุก
ระดับชั้นต้องสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มี
ความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น
2.5 ไม่กระทาการใดอันอาจนาความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้
เกิดแก่ส่วนราชการหรือราชการโดยรวม
3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวัง
และแสวงหาผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน
3.2 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย
3.3 รับผิดชอบต่อผลการกระทาของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้
ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมยินดีแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
3.4 ควบคุม กากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตน
ไม่ให้กระทาการหรือ มีพฤติกรรมในทางมิชอบ
3.5 ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง
3.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวังและเต็มกาลังความสามารถที่มีอยู่
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4. การยึดถือประโยชน์ของ
ประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์
ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน

5. การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้องเป็น
ธรรมและถูกกฎหมาย

แนวทางปฏิบัติ
4.1 ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่มีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรค
พวกเพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้
โทษแก่บุคคลนั้น
4.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอานวยความ
สะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับ
อนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
4.3 ไม่กระทาการหรือดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัวซึ่ง
ก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความ
รับผิดชอบของหน้าที่
4.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่นต้อง
ยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
4.5 ไม่เรียก รับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียกด้วย รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบแทนของ
ตนหรือของญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงตาแหน่งหรือไม่เกี่ยวข้องกับการ
ปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตาม
4.6 ไม่ใช้ตาแหน่งหรือกระทาการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใดเพราะมี
อคติ
4.7 ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การดาเนินการ หรือการทานิติกรรมหรือสัญญา
ด้วยตนเองหรือบุคคลอื่นได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย
5.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทาการเลี่ยง
ประมวลจริยธรรมนี้
5.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานเทศบาลต้องมี
หน้าที่รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ
5.3 ต้องรายงานการดารงตาแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทน
ในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น
ต่อหัวหน้าส่วนราชการในกรณีที่การดารงตาแหน่งนั้นๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติ
หน้าที่
5.4 ในกรณีทพี่ นักงานเทศบาลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระทาซึ่งมี
ลักษณะตามข้อ
5.2 หรือข้อนี้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระทาดังกล่าว
5.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการดาเนินงานปฏิบัติ
หน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรมถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบ
ปฏิบัติ
5.6 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน
รวมทั้งละเว้นการแสวงหาตาแหน่ง บาเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจาก
บุคคลอื่นโดยมิชอบ
5.7 ตัดสินใจและกระทาการใดๆโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ
ประชาชนมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
5.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชายึดมั่นความถูกต้อง เที่ยง
ธรรม ยึดถือผลประโยชน์ของชาติ
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6. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ
รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ

7. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง

แนวทางปฏิบัติ
6.1 ปฏิบัติให้ลลุ ่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้อานาจเกินกว่าที่มี
อยู่ตามกฎหมาย
6.2 ปฏิบัติหน้าที่หรือดาเนินการอื่น โดยคานึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิ
เสรีภาพของบุคคล ไม่กระทาการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นก่อภาระ
หรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอานาจตามกฎหมาย
6.3 ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจาก
อคติและไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อ
ชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจและสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม หรือความคิดเห็น
ทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่การดาเนินการตามมาตราที่รัฐกาหนด
เพื่อขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้
เช่นเดียวกับบุคคลอืน่ หรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่
ยอมรับกันทั่วไป
6.4 ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือ
การวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดง
ความคิดเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา
6.5 ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณ
และต้องปฏิบตั ิหน้าทีด่ ้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด
6.6 ไม่ลอกหรือนาผลงานของผูอ้ ื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา
6.7 ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติผู้รับบริการ
6.8 สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอ
ภาค ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี
6.9 ให้บริการด้วยภาษาถ้อยคาสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้โทรศัพท์
เทคนิคหรือถ้อยคาภาษากฎหมายที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ
6.10 การปฏิบัติดว้ ยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสีย
หรือกระทบสิทธิของบุคคลอื่น
6.11 เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้สว่ นเสียใน
สถานที่ให้บริการและนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนา
หน่วยงานและการให้บริการประชาชน
7.1 ไม่ใช้ข้อมูลทีไ่ ด้จากการดาเนินงานไปเพื่อการอื่น อันมิใช้การการปฏิบัติหน้าที่
โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์ต่อตนเองหรือบุคคลอื่น
7.2 ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระทาการอันกระทบต่อ
สิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่นไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามคาขอของบุคคล หรือเมื่อ
บุคคลร้องขอตามกฎหมาย เว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองได้กาหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการภายในสิบห้าวันทาการ นับแต่
กระทาการดังกล่าวหรือได้รับการ ร้องขอ
7.3 เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึง
ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย
7.4 ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความ
ระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ
7.5ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน่วยงาน
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แนวทางปฏิบัติ

8. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มี
คุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้

8.1 ปฏิบัตงิ านโดยมุง่ ประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุด
จนเต็มกาลังความสามารถ
8.2 ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ทที่ างราชการจัดให้ ด้วย
ความประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย
8.3 ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตาม
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด
8.4 อุทิศตนให้กับการปฏิบัตงิ านในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง
และเต็มกาลังความสามารถที่มอี ยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอืน่ ของรัฐด้วย
จะต้องไม่ทาให้งานในหน้าที่เสียหาย
8.5 ละเว้นจากการกระทาทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตาแหน่ง
หน้าที่ของตนหรือของพนักงานเทศบาลอืน่ ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการ
ปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเทศบาลอื่นโดยมิชอบ
8.6 ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ
เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูล
พยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี
8.7 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึน้ จากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง
และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน
8.8 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตาม
กฎหมายหรือประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานทีมีหน้าที่ตรวจสอบ
โดยใช้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับคาร้องขอในการตรวจสอบ
8.9 ไม่สงั่ ราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ
ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่อง
ลายลักษณ์อักษรตามคาสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป
8.10 ปฏิบัตงิ านด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่
เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กาหนดงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลลาเร็จ
ตามเป้าหมายภายในเวลาได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย คุม้ ค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้อง
ที่กาหนด โดยวิธีการกระบวนการ ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สงู สุดต่อ
ประเทศชาติ ประชาชน
8.11 ปฏิบัตงิ านอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และ
หน่วยงานโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง
รอบคอบ ระมัดระวัง เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ
8.12 พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถทักษะ
ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
8.13 พัฒนาระบบการทางานให้ได้ผลงานทีด่ ี มีคุณภาพประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลและเป็นแบบอย่างได้
8.14 จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้เป็นระเบียบเอื้อ
อานวยต่อการทางานให้สาเร็จตามเป้าหมาย
8.15 ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สนิ ของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า
เหมาะสม ด้วยความระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็น
ทรัพย์สินของตนเอง
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9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

แนวทางปฏิบัติ
9.1 จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์
9.2 เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย
กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีทมี่ ี
ข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระทาไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ
กฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย
พนักงานเทศบาลต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณา และจะดาเนินการต่อได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจาก
หน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่แล้ว
9.3 เป็นแบบอย่างที่ดีในการพลเมืองดี เคารพและปฏิบัตติ าม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด
9.4 ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความสูญเสียต่อเกียรติภูมิของ
ตาแหน่งหน้าที่
-รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น
พนักงานเทศบาลที่ดี อยู่ในระเบียบวินัย กฎหมาย และเป็นผู้มี
คุณธรรมที่ดี
9.5 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ
ทุ่มเทสติปัญญาความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลลาเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ทไี่ ด้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สงู สุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
9.6 มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน ของประชาชนด้วยความเป็น
ธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน
และประชาชน
9.7 ปฏิบัติหน้าที่ดว้ ยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย
9.8 รักษาความลับทีไ่ ด้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่
เป็นความลับโดยพนักงานเทศบาล/พนักงานจะกระทาได้ต่อเมื่อมี
อานาจหน้าที่และได้รบั อนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไปตาม
กฎหมายกาหนดเท่านัน้
9.9 รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับ
ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางทีช่ อบ
-เคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพื่อนร่วมงาน
-ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้ง
อย่างมีเหตุผล
-ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพใน
การปฏิบัติงาน
9.10 ไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
สาหรับตนเองหรือผู้อื่น
9.11 ประพฤติตนให้สามารถทางานร่วมกับผู้อนื่ ด้วยความสุภาพ
มีน้าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และไม่นาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้าง
เป็นผลงานของตน
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10. การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่น
ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้
น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพแวดล้อมให้
สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

แนวทางปฏิบัติ
10.1 ปลูกฝังจิตใจให้ประขาชนมีความรับผิดชอบต่อ
ตนเองและสังคม สร้างคุณธรรม จริยธรรม รู้จักเสียสละ
ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการทาประโยชน์เพื่อ
ส่วนรวม ช่วยลดปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนา
คุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการดาเนินชีวิต ช่วย
แก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุขแก่สังคม
10.2 สร้างจิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
-สร้างวินัยในตนเองตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบ
ประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ความ
รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม
-ให้ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือ
ส่วนหนึ่งของสังคมต้องมีความรับผิดชอบในการรักษา
สิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อประเทศชาติและ
โลกใบนี้
-ยึดหลักธรรมในการดาเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคาสั่ง
สอนในทุกศาสนาที่นับถือสอนให้คนทาความดี
10.3 การดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
ดาเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดยยึดหลักความพอประมาณ
ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม
-ยึดหลักความพอประมาณ โดยดารงชีวิตเหมาะสมกับฐานะ
ของตนเองและสังคม พัฒนาตนเองให้มีความอุตสาหะ
ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีขึ้นเป็นลาดับ
-ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน
อย่างมีระบบ มีเหตุผล ถูกต้องโปร่งใส เป็นธรรม ก่อน
ตัดสินใจดาเนินการใดๆต้องคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้น
ต่อส่วนรวมและต่อตนเอง
-ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการดาเนินชีวิตและ
ปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมายมีการวางแผนดาเนินการไปสู่
เป้าหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บน
พื้นฐานความรู้และคุณธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
-ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการน้อมนาปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ
10.4 ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย

(นายประเวช ราชชมภู)
นายกเทศมนตรีตาบลสิริเวียงชัย

