
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๑. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการ 
ที ่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและเป็นสากล 
 ๒. ย ึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัต ิอย่าง
สม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล และเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆของเทศบาล
ตำบลน้ำเชี ่ยว เพื ่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓. ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที ่ยอมรับ เพ่ิม
ความน่าเชื ่อถือ เกิดความมั ่นใจแก่ผู ้ร ับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 ๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการ
ในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจในขอบเขต สร้าง
ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อ
องค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคม 
ตามลำดับ 
 ๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และ
ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที ่อาจเกิดขึ ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 
 

 
 
 
  
 ข ้าราชการ หมายถ ึง   พน ักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบล
น้ำเชี่ยว พึงยึดม่ันในค่านิยมหลัก  10 ประการ ดังนี้ 
 1.  การย ึดม ั ่ น ในระบอบประชาธ ิป ไตยอ ันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 2. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 3. การมีจิตสำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
 4. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า

ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 5. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูก

กฎหมาย 
 6. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มี

อัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
 7. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน 

ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 8. การมุ ่งผลสัมฤทธิ ์ของงาน รักษามาตรฐาน มี

คุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 10. การสร ้างจ ิตสำนึกให ้ประชาชนในท้องถิ่น

ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชน
ให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้
สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

 
 
    

 
 
 
  
 1. ข ้าราชการของเทศบาลตำบลน้ำเช ี ่ยว ต ้อง

จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
 2. ข้าราชการของเทศบาลตำบลน้ำเชี ่ยว ต้องเป็น

แบบอย่างที ่ด ีในการรักษาไว ้และปฏิบัต ิตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

 3. ข้าราชการของเทศบาลตำบลน้ำเชี ่ยว ต้องเป็น
แบบอย่างที ่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 4. ข้าราชการของเทศบาลตำบลน้ำเชี ่ยว ต้องไม่
ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ
เกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าที่ 

 5. ข้าราชการของเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว ต้องปฏิบัติ
หน้าที ่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความ
เสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้
บ ร รจ ุ ผ ลสำ เ ร ็ จ และม ี ป ระส ิ ทธ ิ ภ าพตาม
ภาระหน้าท ี ่ท ี ่ ได ้ร ับมอบหมาย เพ ื ่อให้ เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

 6. ข้าราชการของเทศบาลตำบลน้ำเชี ่ยว ต้องมุ่ง
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความ
เป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจ
อันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

 7. ข้าราชการของเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 

 
 

จริยธรรมของข้าราชการแนวทางปฏบิัติตาม 
ประมวลจริยธรรม 

วัตถุประสงค์

จรรยาวิชาชีพองค์กร



 
8. ข้าราชการของเทศบาลตำบลน้ำเชี ่ยว ต้องรักษา

ความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูล
ที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทำได้
ต ่อเม ื ่อม ีอำนาจหน ้าท ี ่และได ้ร ับอน ุญาตจาก
ผู ้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
เท่านั้น 

9. ข้าราชการของเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว ต้องรักษาและ
เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับ
ให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 

10. ข้าราชการของเทศบาลตำบลน้ำเชี ่ยว ต้องไม่ใช้
สถานะหรือตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทาง
ทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของ
กำนัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคล
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการ
ปฏ ิบ ัต ิหน ้ าท ี ่ ของตน เว ้นแต ่ เป ็นการให ้ โดย
ธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

11. ข้าราชการของเทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว ต้องประพฤติ
ตนให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มี
น้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่
จำเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และไม่นำ
ผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
  
 ประกาศ ก.ท.จ. ตราด เรื่องหลักเกณฑ์และเงื ่อนไข
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง  ลงวันที่  22  ตุลาคม  2558  
 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง  
ต้องยึดม่ันในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 
 1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 2. การมีจิตสำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
 3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่า

ประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชย์ทับซ้อน 
 4. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูก

กฎหมาย 
 5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มี

อัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
 6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนด้วยความ

รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
 7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มี

คุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 
 
 

 

 
 
 

จริยธรรมของข้าราชการ 
เทศบาลตำบลน้ำเชี่ยว 

 
สำหรับ 

 
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ 

และพนักงานจ้าง 
 

 
 
 
 
 

มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม
ของพนักงานเทศบาล 

ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง


