
 

 
 

 
ประกาศเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  

เร่ือง ประมวลจริยธรรมของขาราชการ  
ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย   

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
______________________ 

ตามท่ี  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   เพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ        

หรือเจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภท  โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง

กําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา   ทั้งน้ี การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทาง

จริยธรรมดังกลาว  ใหถือวาเปนการกระทาํผิดทางวนัิย   

เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย       พุทธศักราช ๒๕๕๐  

มาตรา ๒๗๙  เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  จึงใหยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรมที่อางถึง 

และใหจัดทําเปนประมวลจริยธรรมของขาราชการ ของเทศบาลตําบลเวียงพางคําแทน     เพ่ือเปนเครื่องกํากับ

ความประพฤติของขาราชการในสังกัด ตามประมวลจริยธรรม   แนบทายนี้    

ทั้งนี ้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศ ณ วันที ่ ๑๔   เดือน  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 

(นายศิลาฤทธิ ์   กวางทอง) 

นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา 

 

 
 



 

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ  
ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา อําเภอแมสาย จังหวัดเชียงราย  

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
_______________ 

 

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ น้ี  จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร 

ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ      ที่สรางความโปรงใส  มีมาตรฐานใน 

การปฏิบัติงานที่ชัดเจน  และเปนสากล 

๒. ยึดถือเปนหลักการ และแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ      ทั้งในระดับองคกร   และระดับ 

บุคคล และเปนเคร่ืองมือการตรวจสอบการทาํงานดานตางๆ ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา เพ่ือใหการ

ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนทีย่อมรับ   เพ่ิมความนาเช่ือถือ      เกิดความมัน่ใจแกผูรับ 

บริการและประชาชนทัว่ไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกร และขาราชการ   ในทกุระดับ       โดยใหฝายบริหารใช 

อํานาจในขอบเขต   สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการ   และลูกจางตอตนเอง  ตอองคกร  ตอผูบังคับ

บัญชา ตอประชาชน  และตอสังคม  ตามลําดับ 

๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ   และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึน้    

รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบติังาน     

ทั้งนี ้  รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกร    และขาราชการ ทกุคน           พึงยึดถือ 

เปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบ และกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ   ดังนี ้

 
หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

ขอ ๑ ในประมวลจริยธรรมน้ี 

“ประมวลจริยธรรม”   หมายถึง       ประมวลจริยธรรมของขาราชการ        ของเทศบาลตําบล 

เวียงพางคํา 

   “ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการสวนทองถิ่น ขาราชการสวนทองถิ่นสามัญ ขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา  ตามทีบ่ัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น รวมถึง

พนักงานจาง ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

   



 

“คณะกรรมการจริยธรรม”        หมายถึง          คณะกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาลตําบล 

เวียงพางคํา 

ขอ ๒ ใหนายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา รักษาการตามประมวลจริยธรรมน้ี 
 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจรยิธรรม 

 
สวนที ่๑ 

มาตรฐานจรยิธรรมอันเปนคานยิมหลัก 
สําหรบัขาราชการ ของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

 
ขอ ๓ ขาราชการ ของเทศบาลตําบลเวียงพางคําทุกคน         มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตาม 

กฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน

ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้ 

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษตัริยทรงเปนประมุข 

(๒) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 

(๓) การมีจิตสํานึกที่ดี  ซ่ือสัตย และรับผิดชอบ 

(๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับ 

      ซอน 

(๕) การยนืหยัดทําในส่ิงที่ถกูตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 

(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 

(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

(๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 

(๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

(๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี  รวมกนั 

        พัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพส่ิงแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญ   

        ฉบับปจจุบัน 
 
 
 

สวนที ่๒ 



 

จรรยาวิชาชีพขององคกร 
ขอ ๔ ขาราชการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา         ตองจงรักภักดีตอชาติ    ศาสนา     และ 

พระมหากษัตริย 

ขอ ๕ ขาราชการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา      ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไว และ 

ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทกุประการ 

ขอ ๖ ขาราชการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา     ตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี   

เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

ขอ ๗ ขาราชการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา     ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความ 

เส่ือมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที ่

ขอ ๘ ขาราชการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา           ตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความ  

สามารถดวยความเสียสละ  ทุมเทสติปญญา  ความรูความสามารถ  ใหบรรลุผลสําเร็จ และมีประสิทธิภาพ

ตามภาระหนาทีท่ี่ไดรับมอบหมาย  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติ และประชาชน 

ขอ ๙ ขาราชการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา             ตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของ 

ประชาชนดวยความเปนธรรม  รวดเร็ว  และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน และประชาชน 

ขอ ๑๐ ขาราชการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ เรียบรอย  

มีอัธยาศัย 

ขอ ๑๑ ขาราชการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา        ตองรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติ 

หนาท่ี การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยขาราชการ/พนักงาน จะกระทําไดตอเม่ือมีอํานาจหนาท่ีและไดรับ

อนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดเทาน้ัน 

  ขอ ๑๒ ขาราชการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา ตองรักษา และเสริมสรางความสามัคคี

ระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกนัในทางที่ชอบ 

ขอ ๑๓ ขาราชการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา    ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหา 

ประโยชนท่ีมคิวรไดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับ

ของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวของ เพ่ือประโยชนตางๆ อันอาจเกิด

จากการปฏิบัติหนาทีข่องตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี 

ขอ ๑๔  ขาราชการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา     ตองปฏิบัติตนใหสามารถทํางานรวมกับ 

ผูอื่นดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนษุยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลท่ีจาํเปนในการปฏิบัติงานของเพื่อน

รวมงาน และไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน   
 
 

สวนที ่๓ 



 

จรรยาวิชาชพี 
  ขอ ๑๕ ขาราชการของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา     ที่ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและบัตร

ประจําตัวประชาชน จะตองถือแนวทางปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ือง 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

วิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซึ่งความเส่ือมเสียเกียรติศักด์ิแหงวชิาชีพ พ.ศ. 

๒๕๔๓ 
หมวด ๓ 

กลไกและระบบบงัคับใชประมวลจริยธรรม 
 

สวนที ่๑ 
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

ขอ ๑๘ ใหสํานักปลัดเทศบาล    เปนหนวยงานควบคุมกํากับการใหมกีารปฏิบัติตามประมวล 

จริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด  โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี ้

(๑) ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดี    และติดตาม 

สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 

(๒) สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ในเบ้ืองตน     เพ่ือรายงานผลให 

นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา    หรือคณะกรรมการมจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้   โดยอาจมีผูรองขอหรือ

อาจดําเนินการตามทีน่ายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา  หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่

เห็นเองก็ได 

(๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการ ซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้      อยางตรง ไป 

ตรงมา มิใหถูกกล่ันแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีท่ีเห็นวา นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา 

หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควร อาจยื่นเร่ืองโดยไมตองผาน

นายกเทศมนตรี หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได 

   (๔) คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา       มิใหถูกกล่ัน

แกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม         การดําเนินการตอขาราชการ ที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมน้ี      อันมีผลกระทบตอการแตงต้ัง    โยกยาย  เลื่อนขัน้เงินเดือน  ต้ังกรรมการสอบสวน 



 

ขอเท็จจริงหรือวินัย      หรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูน้ัน จะกระทํามไิด เวนแตจะไดรับความ

เห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 

  (๕) ทําหนาทีฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

 (๖) ดําเนินการอ่ืนตามทีก่ําหนดในประมวลจริยธรรมนี ้ หรือคณะกรรมการจริยธรรมหรือ 

ปลัดมอบหมาย ท้ังนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานกัปลัดเทศบาล     

ขอ ๑๙ ใหนายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา  แตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น  เพ่ือควบคุม   

กํากับ   ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบดวย 

(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ไดรับมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการจากขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือ 

สองคน 

(๓) กรรมการ ซ่ึงเปนขาราชการในเทศบาลตําบลเวียงพางคํา      ที่ไดรับเลือกต้ัง 

จากขาราชการ    พนักงานจาง   และลูกจางของเทศบาลตําบลเวียงพางคํา   จํานวนสองคน   

(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒภิายนอก  ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอช่ือและ 

คัดเลือกใหเหลือสองคน   

ใหหวัหนาสํานักปลัดเทศบาล    เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม      และอาจ 

แตงต้ังผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม 

คณะกรรมการมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน 

ขอ ๒๐ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาท่ี  ดังน้ี 

(๑) ควบคุม  กํากบั สงเสริมและใหคําแนะนาํในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้  ใน 

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  

(๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในเทศบาลตําบลเวียงพางคํา  

ในกรณีท่ีมขีอสงสัย หรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ การ

ลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี ้ จะตองไตสวนขอเท็จจริง  และมีคําวนิิจฉัยโดยเร็ว 

    (๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรม หรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  มีอํานาจ

หนาท่ี  ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ   หนวยงานอ่ืนของรัฐ     หรือหางหุนสวน   บริษัท  

ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ  สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาช้ีแจงหรือใหถอยคํา

เกี่ยวกับเร่ืองที่สอบสวน 

(๔) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนีม้าช้ีแจง   หรือใหถอยคํา  หรือ 

ใหสงเอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเร่ืองที่สอบสวน 



 

(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้       ใน 

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวนิิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวดั

โดยพลัน ถาคณะกรรมการบริหารงานบคุคลระดับจังหวัดมิไดวนิิจฉัยเปนอยางอื่นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเร่ือง ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด  

    (๖) สงเร่ืองใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเร่ืองนั้น   เปนเร่ือง

สําคัญ หรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๗) คุมครองขาราชการ ซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางตรงไปตรงมา   มิใหผู 

บังคับบัญชาใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการ ผูน้ัน  

(๘) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี ้ หรือตามทีผู่ตรวจการแผนดินมอบหมาย   

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม         ใหนาํกฎหมายวาดวยวธีิปฏิบัติราชการทาง 

ปกครองมาใชบังคับ 
 

สวนที ่๒ 
ระบบบงัคับใชประมวลจริยธรรม 

ขอ ๒๑  กรณีมีการรองเรียน       หรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล 

จริยธรรม  ใหนายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา  เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 

ขอ ๒๒ การดําเนินการตามขอ ๒๑   ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการ 

จํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ขอ ๒๓ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี ้  จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรง 

หรือไม ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน  ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ  ความสําคัญและระดับ

ตําแหนง  ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน  อาย ุประวัติ และความประพฤติในอดีต      สภาพ

แวดลอมแหงกรณี   ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 

ขอ ๒๔ หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ ๒๒ แลว       ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝน  

ประมวลจริยธรรม     ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๒๑   ส่ังยุติเร่ือง     แตหากปรากฏขอเท็จ

จริงวาเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม  แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ

ตามขอ ๒๑ ส่ังลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๗  แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวนิัยใหดําเนินการทางวินัย 

ขอ ๒๕ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม     และการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๑   ขอ ๒๒  

และขอ ๒๓  ใหนาํแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวนิัย และการรักษาวนิัย และการ

ดําเนินการทางวินัย ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ ๒๖ การส่ังการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๔ ใหดําเนินการตามนั้น      เวนแตจะ 

ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทาํใหผลของการส่ังการนั้นเปล่ียนแปลงไป 



 

หมวด ๔ 
ข้ันตอนการลงโทษ 

 
ขอ ๒๗ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี ้    ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวนิัย  

หรือความผิดทางอาญา  ใหดําเนินการตามควรแกกรณี เพ่ือใหมีการแกไขหรือดําเนินการทีถู่กตองหรือตักเตือน 

หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงต้ัง   การเขาสูตําแหนง  การพนจากตําแหนง การเลื่อนขัน้เงินเดือน  

หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการส่ังใหผูฝาฝนนัน้ปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 

ขอ ๒๘ เม่ือมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการส่ังลงโทษตามขอ ๒๔แลว    ให 

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา  ดําเนินการใหเปนไปตามคําส่ังดังกลาวโดยไมชักชา 

ขอ ๒๙ ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๗ สามารถรองทุกข หรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมของ 

เทศบาลตําบลเวียงพางคํา ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ 

ผูถูกลงโทษ ตามขอ ๒๐ (๒)    สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหาร  

งานบุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ   

ขอ ๓๐ เมื่อผลการพิจารณาเปนที่สุดแลว    ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว  
 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ ๓๑ จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี ้       พรอมดําเนินการปรับปรุง   

แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี) และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  

คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น    และผูตรวจการ

แผนดินทราบตอไป 

  ขอ ๓๒ กรณีที่มีการยกเลิกใชประมวลจริยธรรม เพ่ือการปรับปรุงแกไขใหมีความเหมาะสม 

(ถาม)ี หากระหวางนั้น เกิดกรณีตามขอ ๒๑ ใหใชประมวลจริยธรรมฉบับเดิมไปพลางกอน  
 

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



 

 
 
 

คําส่ังเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

ที่  ๗๖๗/๒๕๕๑ 

เร่ือง  แตงต้ังคณะทํางานเพ่ือจัดทําประมวลจริยธรรมของขาราชการ 
*************************** 

 
  ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติใหมี

ประมวลจริยธรรม เพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการแตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบใน

การบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา ประกอบ

กับกระทรวงมหาดไทย โดยสํานักงาน ก.ถ. ไดยกรางตัวอยางประมวลจริยธรรม เพ่ือใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่นจัดทําใหเปนไปในแนวทางเดียวกัน 

  ดังนั้น  เพ่ือใหการจัดทําประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนไปดวยความ

เรียบรอย จึงแตงต้ังคณะทํางานเพ่ือจัดทําประมวลจริยธรรมของขาราชการ ประกอบดวย 

ก. ผูบริหารทองถิน่ 

๑) นายศิลาฤทธ์ิ  กวางทอง   เปนหัวหนาคณะทํางาน 

ตําแหนง นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา 

ข. ขาราชการ พนักงาน และลูกจาง   

๒) วาที่รอยเอกเทพพิทักษ  สวางเต็ม  คณะทํางาน 

ตําแหนง หัวหนากองชาง 

๓) นางกหุลาบ  ขาเลศักด์ิ   คณะทํางาน 

ตําแหนง หัวหนากองคลัง 

๔) นางสาวณัฐดา  จับใจนาย  คณะทํางาน 

ตําแหนง เจาหนาที่ระบบงานคอมพิวเตอร ๖ว รักษาการ หัวหนากองการศึกษา 

๕) น.ส.แพรวพรรณ  บรรเลงกาศ  คณะทํางาน 

ตําแหนง หัวหนาศูนยพัฒนาเด็กเล็กตําบลเวียงพางคํา  

ผูแทนประชาชน 

๖) นายอํานวย  แกวตาต๊ิบ   คณะทํางาน 

ตําแหนง กํานนัตําบลเวียงพางคํา 



 

-๒- 

๗) นายเสริมจิตต  บุญยวง   คณะทํางาน 

ตําแหนง ประธานประชาคมตําบลเวียงพางคํา 

๘) นายอุดม  พนาพิทักษทอง  คณะทํางาน 

ตําแหนง ประธานสภาเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

ค. เลขานุการและผูชวยเลขานกุาร 
๙) รอยโทกิตติชัย  เจริญยิ่ง   เปนเลขานุการ 

ตําแหนง ปลัดเทศบาลตําบลเวียงพางคํา 

                               ๑๐) นางดารินทร   ตารินทร   เปนผูชวยเลขานุการ 

ตําแหนง หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 

  ใหคณะทาํงานเพ่ือจัดทําประมวลจริยธรรมของขาราชการมีหนาท่ี ดังนี ้

๑. จัดทํารางประมวลจริยธรรมของขาราชการ              ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง 
ราชอาณาจกัรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ซ่ึงมีองคประกอบสําคัญ ๓ สวน ไดแก 

   ๑.๑ มาตรฐานทางจริยธรรม 

   ๑.๒ กลไกและระบบในการดําเนินการ                เพ่ือใหการบังคับใชเปนไปอยางมี

ประสิทธิภาพ 

   ๑.๓ ขั้นตอนการลงโทษ 

  ๒. ในการจัดทํารางประมวลจริยธรรมใหถือปฏิบัติตามแนวทางที่สํานักงาน ก.ถ. ยกราง และ

คูมือแนวทางการจัดทาํประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 

  ๓.  เม่ือคณะทํางานยกรางเสร็จแลวใหนาํรางประมวลจริยธรรมเสนอตอที่ประชุมขาราชการ/

พนักงานสวนทองถิ่น และลูกจาง เพ่ือใหทกุคนไดแสดงความคิดเห็น เน่ืองจากทกุคนในองคกรจะตองถือเปน

แนวทางปฏิบัติ 

  ๔. รายงานผลการจัดทําประมวลจริยธรรมตอผูบริหารทองถิ่นพิจารณาใหความเหน็ชอบและ

ลงนามในประกาศใชบังคับตอไป 

  ทั้งนี้  จัดทําใหแลวเสร็จภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๑ 

   ส่ัง  ณ  วันที่  ๒๙  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕๕๑ 

                                                   (ลงชื่อ) 

(นายศิลาฤทธ์ิ  กวางทอง) 

นายกเทศมนตรีตําบลเวียงพางคํา 


