ประกาศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของขาราชการ
ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๕๒
______________________
ตามที่ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของ
พนักงาน และลูกจางของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ลงวันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕๑ ตามนัยมาตรา ๗๗
แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไปแลว นั้น
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให
มีประมวลจริยธรรม
เพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ
หรือเจาหนาทีข่ องรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
กําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา ทั้งนี้ การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย
เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๗๙ เทศบาลตําบลเวียงพางคํา จึงใหยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่อางถึง
และใหจัดทําเปนประมวลจริยธรรมของขาราชการ ของเทศบาลตําบลเวียงพางคําแทน เพื่อเปนเครื่องกํากับ
ความประพฤติของขาราชการในสังกัด ตามประมวลจริยธรรม แนบทายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑๔ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๒

(นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง)
นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ
ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. ๒๕๕๒
_______________
ประมวลจริยธรรมของขาราชการ นี้ จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเปนสากล
๒. ยึดถือเปนหลักการ และแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกร และระดับ
บุคคล และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนทีย่ อมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมัน่ ใจแกผูรับ
บริการและประชาชนทัว่ ไป ตลอดจนผูมีสว นไดเสีย
๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกร และขาราชการ ในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใช
อํานาจในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการ และลูกจางตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับ
บัญชา ตอประชาชน และตอสังคม ตามลําดับ
๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึน้
รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบตั ิงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกร และขาราชการ ทุกคน
พึงยึดถือ
เปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบ และกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
หมวด ๑
บททัว่ ไป
ขอ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ

ของเทศบาลตําบล

เวียงพางคํา
“ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการสวนทองถิ่น ขาราชการสวนทองถิ่นสามัญ ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา
ตามทีบ่ ัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น รวมถึง
พนักงานจาง ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

“คณะกรรมการจริยธรรม”

หมายถึง

คณะกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาลตําบล

เวียงพางคํา
ขอ ๒ ใหนายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้

หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
สวนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก
สําหรับขาราชการ ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ขอ ๓ ขาราชการ ของเทศบาลตําบลเวียงพางคําทุกคน
มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) การยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับ
ซอน
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
(๙) การยึดมัน่ ในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
(๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี รวมกัน
พัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิง่ แวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบัน

สวนที่ ๒

จรรยาวิชาชีพขององคกร
ขอ ๔ ขาราชการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
ขอ ๕ ขาราชการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไว และ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ขอ ๖ ขาราชการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
ขอ ๗ ขาราชการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความ
เสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่
ขอ ๘ ขาราชการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความ
สามารถดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จ และมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหนาทีท่ ี่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติ และประชาชน
ตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของ
ขอ ๙ ขาราชการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน และประชาชน
ขอ ๑๐ ขาราชการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ เรียบรอย
มีอัธยาศัย
ขอ ๑๑ ขาราชการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ตองรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติ
หนาที่ การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยขาราชการ/พนักงาน จะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่และไดรับ
อนุญาตจากผูบ ังคับบัญชา หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเทานัน้
ขอ ๑๒ ขาราชการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ตองรักษา และเสริมสรางความสามัคคี
ระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ขอ ๑๓ ขาราชการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหา
ประโยชนที่มคิ วรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่น ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสนิ หรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรบั
ของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อประโยชนตา งๆ อันอาจเกิด
จากการปฏิบัติหนาทีข่ องตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี
ขอ ๑๔ ขาราชการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ตองปฏิบัติตนใหสามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลที่จาํ เปนในการปฏิบัติงานของเพื่อน
รวมงาน และไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน

สวนที่ ๓

จรรยาวิชาชีพ
ขอ ๑๕ ขาราชการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ที่ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและบัตร
ประจําตัวประชาชน จะตองถือแนวทางปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จรรยาบรรณขาราชการ
และผูปฏิบัติงานทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕
ขอ ๑๖ ขาราชการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ที่ปฏิบัติงานในตําแหนงครูผูดูแลเด็ก
จะตองถือแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๓๙
ขอ ๑๗ ขาราชการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ที่ปฏิบัติงานในงานวิศวกรรมโยธา จะตอง
ถือแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม ตามขอบังคับสภาวิศวกรรม วาดวยจรรยาบรรณแหง
วิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แหงวิชาชีพ พ.ศ.
๒๕๔๓
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
สวนที่ ๑
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๑๘ ใหสํานักปลัดเทศบาล เปนหนวยงานควบคุมกํากับการใหมกี ารปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดี และติดตาม
สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ
(๒) สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ในเบื้องตน เพื่อรายงานผลให
นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา หรือคณะกรรมการมจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผูรองขอหรือ
อาจดําเนินการตามทีน่ ายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่
เห็นเองก็ได
(๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการ ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อยางตรง ไป
ตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีทเี่ ห็นวา นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา
หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไมตองผาน
นายกเทศมนตรี หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได
(๔) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่น
แกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม
การดําเนินการตอขาราชการ ที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขัน้ เงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวน

ขอเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว
(๕) ทําหนาทีฝ่ ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๖) ดําเนินการอื่นตามทีก่ ําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือคณะกรรมการจริยธรรมหรือ
ปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัดเทศบาล
ขอ ๑๙ ใหนายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม
กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบดวย
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือ
สองคน
(๓) กรรมการ ซึ่งเปนขาราชการในเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ที่ไดรับเลือกตั้ง
จากขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา จํานวนสองคน
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒภิ ายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกใหเหลือสองคน
ใหหวั หนาสํานักปลัดเทศบาล เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจ
แตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม
คณะกรรมการมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน
ขอ ๒๐ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ ใน
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา
(๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ในกรณีที่มขี อสงสัย หรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ การ
ลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรม หรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอํานาจ
หนาที่ ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอืน่ ของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท
ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือใหถอยคํา
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๔) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนีม้ าชีแ้ จง หรือใหถอยคํา หรือ
ใหสงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน

(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ ใน
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
โดยพลัน ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวนิ ิจฉัยเปนอยางอื่นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด
(๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้น เปนเรื่อง
สําคัญ หรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๗) คุมครองขาราชการ ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหผู
บังคับบัญชาใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการ ผูนั้น
(๘) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามทีผ่ ูตรวจการแผนดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม
ใหนาํ กฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใชบังคับ
สวนที่ ๒
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๒๑ กรณีมีการรองเรียน หรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรม ใหนายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ
ขอ ๒๒ การดําเนินการตามขอ ๒๑ ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
จํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ขอ ๒๓ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรง
หรือไม ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับ
ตําแหนง ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต
สภาพ
แวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน และเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา
ขอ ๒๔ หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ ๒๒ แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๒๑ สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จ
จริงวาเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ
ตามขอ ๒๑ สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๗ แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย
ขอ ๒๕ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๑ ขอ ๒๒
และขอ ๒๓ ใหนาํ แนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ดําเนินการทางวินัย ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๒๖ การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๔ ใหดําเนินการตามนั้น เวนแตจะ
ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป

หมวด ๔
ขัน้ ตอนการลงโทษ
ขอ ๒๗ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามควรแกกรณี เพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนินการทีถ่ ูกตองหรือตักเตือน
หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนขัน้ เงินเดือน
หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนัน้ ปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี
ขอ ๒๘ เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๔แลว ให
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา
ขอ ๒๙ ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๗ สามารถรองทุกข หรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมของ
เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ
ผูถูกลงโทษ ตามขอ ๒๐ (๒) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหาร
งานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ
ขอ ๓๐ เมื่อผลการพิจารณาเปนที่สุดแลว ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว

บทเฉพาะกาล
ขอ ๓๑ จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พรอมดําเนินการปรับปรุง
แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี) และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และผูตรวจการ
แผนดินทราบตอไป
ขอ ๓๒ กรณีที่มีการยกเลิกใชประมวลจริยธรรม เพื่อการปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสม
(ถามี) หากระหวางนั้น เกิดกรณีตามขอ ๒๑ ใหใชประมวลจริยธรรมฉบับเดิมไปพลางกอน
******************************

คําสั่งเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ที่ ๗๖๗/๒๕๕๑
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําประมวลจริยธรรมของขาราชการ
***************************
ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติใหมี
ประมวลจริยธรรม เพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการแตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบใน
การบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขัน้ ตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา ประกอบ
กับกระทรวงมหาดไทย โดยสํานักงาน ก.ถ. ไดยกรางตัวอยางประมวลจริยธรรม เพื่อใหองคกรปกครองสวน
ทองถิ่นจัดทําใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน
ดังนั้น เพื่อใหการจัดทําประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนไปดวยความ
เรียบรอย จึงแตงตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําประมวลจริยธรรมของขาราชการ ประกอบดวย
ก. ผูบริหารทองถิน่
๑) นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง
เปนหัวหนาคณะทํางาน
ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา
ข. ขาราชการ พนักงาน และลูกจาง
๒) วาที่รอยเอกเทพพิทักษ สวางเต็ม
คณะทํางาน
ตําแหนง หัวหนากองชาง
๓) นางกุหลาบ ขาเลศักดิ์
คณะทํางาน
ตําแหนง หัวหนากองคลัง
๔) นางสาวณัฐดา จับใจนาย
คณะทํางาน
ตําแหนง เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร ๖ว รักษาการ หัวหนากองการศึกษา
๕) น.ส.แพรวพรรณ บรรเลงกาศ
คณะทํางาน
ตําแหนง หัวหนาศูนยพฒ
ั นาเด็กเล็กตําบลเวียงพางคํา
ผูแทนประชาชน
๖) นายอํานวย แกวตาติ๊บ
คณะทํางาน
ตําแหนง กํานันตําบลเวียงพางคํา

-๒๗) นายเสริมจิตต บุญยวง
คณะทํางาน
ตําแหนง ประธานประชาคมตําบลเวียงพางคํา
๘) นายอุดม พนาพิทักษทอง
คณะทํางาน
ตําแหนง ประธานสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
ค. เลขานุการและผูชวยเลขานุการ
๙) รอยโทกิตติชัย เจริญยิ่ง
เปนเลขานุการ
ตําแหนง ปลัดเทศบาลตําบลเวียงพางคํา
๑๐) นางดารินทร ตารินทร
เปนผูชวยเลขานุการ
ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล
ใหคณะทํางานเพื่อจัดทําประมวลจริยธรรมของขาราชการมีหนาที่ ดังนี้
๑. จัดทํารางประมวลจริยธรรมของขาราชการ
ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซึ่งมีองคประกอบสําคัญ ๓ สวน ไดแก
๑.๑ มาตรฐานทางจริยธรรม
๑.๒ กลไกและระบบในการดําเนินการ
เพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ
๑.๓ ขั้นตอนการลงโทษ
๒. ในการจัดทํารางประมวลจริยธรรมใหถือปฏิบัติตามแนวทางที่สาํ นักงาน ก.ถ. ยกราง และ
คูมือแนวทางการจัดทําประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
๓. เมื่อคณะทํางานยกรางเสร็จแลวใหนาํ รางประมวลจริยธรรมเสนอตอที่ประชุมขาราชการ/
พนักงานสวนทองถิ่น และลูกจาง เพื่อใหทกุ คนไดแสดงความคิดเห็น เนื่องจากทุกคนในองคกรจะตองถือเปน
แนวทางปฏิบัติ
๔. รายงานผลการจัดทําประมวลจริยธรรมตอผูบริหารทองถิ่นพิจารณาใหความเห็นชอบและ
ลงนามในประกาศใชบังคับตอไป
ทั้งนี้ จัดทําใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑
สั่ง ณ วันที่ ๒๙ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๑
(ลงชื่อ)
(นายศิลาฤทธิ์ กวางทอง)
นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา

