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ประกาศเทศบาลเมืองล าพูน 

เรื่อง  มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

*********************** 

โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศ ก.ถ .           
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556  เพ่ือให้ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ยึดถือเป็น
หลักการ  แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  15  และ  23  วรรคหก  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน เรื่อง 
มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ลงวันที่  5  พฤศจิกายน  2558                    
เพ่ือยึดถือเป็นหลักการ  แนวทางปฏิบัติ  และเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ และมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไป            
ตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน              
ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  ดังนี้ 

1. การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 

2. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 

3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 

5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ทั้งนี้  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 

    ประกาศ   ณ    วันที่    2   ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕60 
 
 
 

     (นายประภัสร์  ภู่เจริญ) 
     นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 

 
 



 
 
 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลเมืองล าพูน 
เรื่อง  มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

*********************** 

โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศ ก.ถ.           
เรื่อง   ก าหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                    
ลงวันที่  11  มิถุนายน  2556  เพ่ือให้ข้าราชการ  พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                
ยึดถือเป็นหลักการ  แนวทางปฏิบัติ  และเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 23 วรรคท้ายประกอบกับมาตรา 13 (4) แห่งพระราชบัญญัติ  
ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 และคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล  ในการประชุมครั้ง
ที่ 6/2558  เมื่อวันที่  25  มิถุนายน 2558  มีมติเห็นชอบให้ก าหนดมาตรฐานต าแหน่งทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรม
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือยึดถือเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ  และเป็นเครื่อง
ก ากับความประพฤติพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาล  และประกาศคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน  เรื่อง  มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  
ลงวันที่  5  พฤศจิกายน  2558                     

พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของเทศบาล  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ   อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน               
ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  ดังนี้ 

1. การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 
2. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3. การยึดถอืประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 

       ประกาศ   ณ   วันที่          ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕60 
 

 
 

(นายประภัสร์  ภู่เจริญ) 
นายกเทศมนตรีเมืองล าพูน 



 

 
 

-ร่าง- 
- 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลแม่ตืน 
เรื่อง  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาล   

ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง 

*********************** 

ตามที่  คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศ ก.ถ .           
เรื่อง ก าหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ลง
วันที่ 11 มิถุนายน 2556 และประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดล าพูน เรื่อง มาตรฐานจริยธรรม
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558                    ประกาศ
เทศบาลต าบลแม่ตืน  เรื่อง มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และพนักงาน
จ้าง ลงวันที่  4  ตุลาคม  2560  เพ่ือยึดถือเป็นแนวทาง และยึดเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ และมีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและให้บริการ
แก่ประชาชน ตามหลักธรรมภิบาล ยึดหลักมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้ 

1. การยึดมั่นในคุณธรรมจริยธรรม 

2. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 

3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัว และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 

5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 

8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ทัง้นี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 

    ประกาศ   ณ   วันที่          ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕60 


