
 

 

 

 
ประกาศเทศบาลต าบลเวียงสา 

เรื่อง   นโยบายการพัฒนาบุคลากรเทศบาลต าบลเวียงสาด้านคุณธรรม  จริยธรรม 
…………………………………. 

เทศบาลต าบลเวียงสา ได้ตระหนักและเห็นความส าคัญท่ีจะสนับสนุนให้บุคลากร  ได้รับการพัฒนา  
คุณธรรม จริยธรรมที่ดีงาม สามารถปฏิบัติงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ   มีผลงานที่บริสุทธิ์ ยุติธรรม และ 
ให้บริการประชาชนอย่างเต็มก าลังสติปัญญา  ตลอดจนสามารถน าเอาหลักธรรม ค าสอนของสัมมาสัมพุทธเจ้า และ
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ ในการด าเนินชีวิตได้อย่างถูกต้อง และมีความสุข  จึงประกาศนโยบายด้านคุณธรรม 
จริยธรรมของเทศบาลต าบลเวียงสา ดังนี้ 
 

1. สร้างเสริมคุณธรรม จริยธรรมที่ดีงามให้เป็นวิถีชีวิตในการเจริญสติโดยการใช้หลักธรรม ค าสอน 
ของสัมมาสัมพุทธเจ้ามาใช้ในการด าเนินชีวิต  
 

 2. ยกย่องเชิดชูผู้มีคุณธรรมและจริยธรรมที่ดี ให้เป็นแบบอย่างในการด าเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาท 
 3. สืบทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงาม   
 4. ด าเนินรอยตามเบื้องพระยุคลบาทในการใช้ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
 5. การบริหารงานในองค์กรมีความโปร่งใส  ตรวจสอบได้  บุคลากรได้รับความเป็นธรรม  มีความเสมอภาค  
 6. บุคลากรในองค์กรได้รับการส่งเสริมความรู้ด้านจริยธรรมและพัฒนาสภาวะจิตอย่างต่อเนื่อง  
 

ค่านิยมองค์กร 
0 ท างานเป็นทีม 
0 แสวงหาความรู้ 
0 การมุ่งเน้นคุณภาพ 
0  มีความรักในองค์กรและวิชาชีพ 

0 เคารพจรรยาบรรรณในวิชาชีพ 
0  การตรงต่อเวลา 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  ประกาศ  ณ  วันที่   10  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ.  2561 
 
 
      
        (นายวิโรจน์  หวั่นท๊อก) 
     นายกเทศมนตรีต าบลเวียงสา 



 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลเวียงสา 
เรื่อง   มาตรฐานทางคุณธรรม  จริยธรรมส าหรับพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้าง 

ของเทศบาลต าบลเวียงสา 
 ………………………………… 

โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศ ก.ถ. เรื่อง ก าหนด- 
มาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 
มิถุนายน พ.ศ. 2556 เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดถือเป็นหลักการ 
แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 13 มาตรา 14 และ
มาตรา 23 วรรคเจ็ด แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542, ประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน เรื่อง มาตรฐานเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 
ลงวันที่ 8 ตุลาคม 2558 และมติคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดน่าน ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 
23 กันยายน 2558  เห็นชอบให้ก าหนดมาตรฐานเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้าง เพ่ือยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ  
 

พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของเทศบาล มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม 
กฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 
 

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
2. การมีจิตส านึกท่ีดี  ซื่อสัตย์  สุจริต เสียสละ อดทน และมีความรับผิดชอบ  
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบครัน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร และปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส ตรวจสอบได้ 
10. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถของตนเองอย่างสม่ าเสมอและทันสมัย 

ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 

ประกาศ   ณ   วันที่  10  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. 2561 

 
 

(นายวิโรจน์ หวั่นท๊อก) 
 นายกเทศมนตรีต าบลเวียงสา 
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