การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร
ประจําป 2564

เทศบาลตําบลศรีษะเกษ
อําเภอนานอย จังหวัดนาน

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรประจําป 2564
เทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย จังหวัดนาน มีการดําเนินการเสริมสราง
วัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาที่ของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยม ในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต
อยางชัดเจนโดยมีการดําเนินการดังตอไปนี้
☞ การประกาศกํ า หนดนโยบายด า นคุ ณ ธรรม โดยกํ า หนดนโยบายด า นคุ ณ ธรรม
จริยธรรม ดังนี้
๑. สงเสริมใหเจาหนาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามและ ใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต
๒. สรางทัศนคติที่ดีงามในการสืบทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามขององคกร
๓. ส งเสริ มการน อ มนํ าปรั ช ญาเศรษฐกิจ พอเพีย งมานํ าทางชี วิ ต มีความขยั น ประหยั ด และ
ซื่อสัตย
๔. การบริหารองคกรโปรงใส ตรวจสอบได บุคลากรไดรับความเปนธรรมและเสมอภาค
๕. สรางความสามัคคี พัฒนาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเครือขายทุกภาคสวน
☞การประกาศประมวลจริยธรรมของขาราชการของเทศบาลตําบลศรีษะเกษ พ.ศ.2564
โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐาน ในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล
๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล
และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆของ เทศบาลตําบลศรีษะเกษเพื่อใหการดําเนินงานเปนไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทํ า ให เ กิ ด รู ป แบบองค ก รอั น เป น ที่ ย อมรั บ เพิ่ ม ความน า เชื่ อ ถื อ เกิ ด ความมั่ น ใจแก
ผูรับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
๔.ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชน และ
ตอสังคม ตามลําดับ
๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
☞ขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณของขาราชการ เทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย
จังหวัดนาน
-จรรยาบรรณตอตนเอง จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชาผูรวมงานจรรยาบรรณ
ตอหนวยงานอื่น ประชาชนและสังคม

ประกาศเทศบาลตําบลศรีษะเกษ
เรื่อง การกําหนดนโยบายดานคุณธรรมจริยธรรม
**************************
เทศบาลตําบลศรีษะเกษ อําเภอนานอย จังหวัดนาน มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตรการพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม โดยมุงสงเสริมสรางคุณภาพบุคลากรเทศบาลตําบลศรีษะเกษ ใหเคารพศักดิ์ศรีคุณคาความ
เปนมนุษยสงเสริมคนดีมีจิตบริการและดําเนินชีวิตพอเพียงโดยมีคุณธรรม จริยธรรมเปนพื้นฐานภายใตองคกร
ธรรมาภิบาล เพื่อเปนการตอบสนองนโยบาย จึงขอประกาศนโยบายดานคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้
๑. สงเสริมใหเจาหนาที่มีคุณธรรม จริยธรรม ที่ดีงามและ ใชหลักธรรมในการดําเนินชีวิต
๒. สรางทัศนคติที่ดีงามในการสืบทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีที่ดีงามขององคกร
๓. สงเสริมการนอมนําปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมานําทางชีวิตมีความขยันประหยัดและ
ซื่อสัตย
๔. การบริหารองคกรโปรงใส ตรวจสอบได บุคลากรไดรับความเปนธรรมและเสมอภาค
๕. สรางความสามัคคี พัฒนาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเครือขายทุกภาคสวน
เพื่อเปนศูนยกลางในการศึกษาวิจัย และเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายทางดานจริยธรรมในระบบ
ราชการ และมีบทบาทสําคัญในการปฏิบัติหนาที่ตามนโยบายของรัฐ และใหบริการแกประชาชน
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕63

( นายเสนห จันทรผง )
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตําบลศรีษะเกษ

ประกาศเทศบาลตําบลศรีษะเกษ
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของขาราชการ
เทศบาลตําบลศรีษะเกษจังหวัดนาน
พ.ศ. 2563
*************************
ตามที่ เทศบาลตําบลศรีษะเกษไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ
และลูกจางของเทศบาลตําบลศรีษะเกษลงวันที่ 25 กุมภาพันธ 2560 ตามนัยมาตรา ๗๗ แหงรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไปแลว นั้น
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติใหมี
ประมวลจริ ย ธรรมเพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริ ย ธรรมของผู ดํ ารงตํ าแหน งทางการเมือง ขาราชการ หรื อ
เจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา ทั้งนี้ การฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกลาว ใหถือวา เปนการกระทําผิดทางวินัย
เพื่อใหเ ปนไปตามเจตนารมณของรัฐ ธรรมนู ญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐
มาตรา ๒๗๙ เทศบาลตําบลศรีษะเกษจึงใหยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่อางถึง
และใหจัดทําเปนประมวลจริยธรรมของขาราชการพนักงานเทศบาลตําบลศรีษะเกษแทน เพื่อเปนเครื่องกํากับ
ความประพฤติของขาราชการในสังกัด ตามประมวลจริยธรรมแนบทายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่

1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2563

( นายเสนห จันทรผง )
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตําบลศรีษะเกษ

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ
ของเทศบาลตําบลศรีษะเกษ จังหวัด นานพ.ศ. 2563
ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕60 มาตรา 76 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐาน ในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล
๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล
และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆของ เทศบาลตําบลศรีษะเกษเพื่อใหการดําเนินงานเปนไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทํ า ให เ กิ ด รู ป แบบองค ก รอั น เป น ที่ ย อมรั บ เพิ่ ม ความน า เชื่ อ ถื อ เกิ ด ความมั่ น ใจแก
ผูรับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
๔.ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชน และ
ตอสังคม ตามลําดับ
๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึงประมวลจริยธรรมของขาราชการของ เทศบาลตําบล
ศรีษะเกษ
“ข า ราชการ”หมายถึ ง ข า ราชการส ว นท อ งถิ่ น ข า ราชการส ว นท อ งถิ่ น สามั ญ
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น
รวมถึงพนักงานจาง และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจํา เทศบาลตําบล
ศรีษะเกษ
ขอ ๒ ให นายกเทศมนตรีตําบลศรีษะเกษ รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้

-2หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
สวนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก
สําหรับขาราชการ ของ เทศบาลตําบลศรีษะเกษ
ขอ ๓ ขาราชการของ เทศบาลตําบลศรีษะเกษ ทุกคน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี
ผลประโยชนทับซอน
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง
(๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบได
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
(๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดีรวมกันพัฒนาชุมชน
ใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
สวนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององคกร
ขอ ๔ ข า ราชการของเทศบาลตํ า บลศรี ษ ะเกษ ต อ งจงรั ก ภั ก ดี ต อ ชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย
ขอ ๕ ขาราชการของเทศบาลตําบลศรีษะเกษ ตองเป นแบบอยางที่ดีในการรั กษาไว และ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ขอ ๖ ขาราชการของเทศบาลตําบลศรีษะเกษ ตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
ขอ ๗ ขาราชการของเทศบาลตําบลศรีษะเกษ ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความ
เสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่
ขอ ๘ ข า ราชการของเทศบาลตํ า บลศรี ษ ะเกษ ต อ งปฏิ บั ติ ห น า ที่ อ ย า งเต็ ม กํ า ลั ง
ความสามารถดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน
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ประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน
ขอ ๑๐ ขาราชการของเทศบาลตําบลศรีษะเกษ ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ เรียบรอยมี
อัธยาศัย
ขอ ๑๑ ขาราชการของเทศบาลตําบลศรีษะเกษ ตองรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่
การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่และไดรับอนุญาต
จากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น
ขอ ๑๒ ขา ราชการของเทศบาลตํ า บลศรี ษ ะเกษ ต องรั ก ษา และเสริ ม สร า งความสามั ค คี
ระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ขอ ๑๓ ขาราชการของเทศบาลตํ าบลศรีษะเกษ ตองไมใช สถานะหรือตําแหน งไปแสวงหา
ประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่น ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับ
ของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนตางๆอันอาจเกิด
จากการปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี
ขอ ๑๔ ขาราชการของเทศบาลตําบลศรีษะเกษ ตองประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของเพื่อน
รวมงาน และไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน
สวนที่ ๓
จรรยาวิชาชีพ (ถามี)
ขอ 15 ขาราชการในหนว ยงานเทศบาลตําบลศรีษะเกษ สําหรับตําแหนงที่มีใบประกอบ
วิชาชีพสําหรับตําแหนงเชน ตําแหนงแพทย , พยาบาลและนิติกรในหนวยงาน
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
สวนที่ ๑
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๑๖ ให สํานักปลัดเทศบาลตําบลศรีษะเกษ มีหนาที่ควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดีและ
ติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ
(๒) สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให
นายกมนตรีตําบลศรีษะเกษหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการตามที่
นายกเทศบาลตําบลศรีษะเกษหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได
(๓) ให ความช วยเหลื อและดู แลขาราชการซึ่งปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมนี้อยาง
ตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีที่เห็นวา นายกมนตรีตําบลศรีษะเกษ
หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควรอาจยื่นเรื่องโดยไมตองผาน นายก
มนตรีตําบลศรีษะเกษหรือคณะกรรมการจริยธรรมไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได
(๔) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิใหถูก
กลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม การดําเนินการตอขาราชการที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติ
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ขอเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิไดเวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแลว
(๕) ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๖)ดําเนิน การอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริย ธรรมนี้ หรื อตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด
ขอ ๑๗ ให นายกเทศมนตรีตําบลศรีษะเกษแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพื่อควบคุม
กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบดวย
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือ
สองคน
(๓) กรรมการ ซึ่งเปนขาราชการที่ไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในเทศบาล
ตําบลศรีษะเกษ.ที่ไดรับเลือกตั้งจากขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางของเทศบาลตําบลศรีษะเกษนั้นจํานวน
สองคน
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกใหเหลือสองคน ใหหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลเปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมและอาจแตงตั้ง
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสมกรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัย
มากอน
ขอ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีขอรองเรี ยนวามีการฝ าฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ การ
ลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจ
หนาที่ ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท
ชี้แจงขอเท็จ จริ ง ส งเอกสารและหลั กฐานที่เ กี่ยวของ ส งผูแทนหรื อบุคคลในสังกัดมาชี้ แจงหรื อใหถอยคํา
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๔) เรีย กผูถูกกลาวหา หรื อขาราชการของหน วยงานนี้ มาชี้ แจง หรื อใหถอยคํา
หรือใหสงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๕) พิจ ารณาวิ นิ จ ฉัย ชี้ ขาดป ญหาอัน เกิดจากการใช บั งคับ ประมวลจริ ยธรรมนี้ ใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
โดยพลัน ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด
(๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่อง
สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๗) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา
มิใหผูบังคับบัญชาใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น
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การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับ
สวนที่ ๒
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๑๙ กรณีมี การร องเรี ย นหรื อ ปรากฏเหตุ ว า มีเ จ า หน า ที่ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ฝ าฝ น ประมวล
จริยธรรม ใหนายกมนตรีตําบลศรีษะเกษเปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ
ขอ ๒๐ การดําเนินการตามขอ ๑๙ ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
จํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ขอ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรง
หรือไม ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับ
ตําแหนง ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอม
แหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน และเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา
ขอ ๒๒ หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ ๒๐ แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปน
การฝาฝนประมวลจริยธรรม แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙
สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๕ แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย
ขอ ๒๓ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๑๙ ขอ ๒๐
และขอ ๒๒ ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ดําเนินการทางวินัย ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๒๔ การสั่งการของผูรับผิ ดชอบดําเนินการตามขอ ๒๒ ใหดําเนิน การตามนั้ นเวนแตจ ะ
ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ขอ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนินการที่ถูกตอง หรือตักเตือน
หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนงการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี
ขอ ๒๖ เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๒ แลว
ให เทศบาลตําบลศรีษะเกษดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา
ขอ ๒๗ ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๕ สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมของ
เทศบาลตําบลศรีษะเกษภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ
ผู ถู ก ลงโทษตามข อ ๑๘ (๒) สามารถร อ งทุ ก ข ห รื อ อุ ท ธรณ ต อ คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ
ขอ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเปนที่สุดแลว ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว
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ขอ ๒๙ จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พรอมดําเนินการปรับปรุง
แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี) และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และผูตรวจการ
แผนดินทราบตอไป

ขอบังคับวาดวยจรรยาบรรณของขาราชการ
เทศบาลตําบลศรีษะเกษ
อําเภอนานอยจังหวัดนาน
***************************
โดยที่ขาราชการของเทศบาลตําบลศรีษะเกษ มีหนาที่และความรับผิดชอบสําคัญในการพัฒนาประเทศ
รวมทั้งการใหบริการแกประชาชนซึ่งจําเปนตองทํางานรวมกันหลายฝายฉะนั้นเพื่อใหขาราชการพลเรือนมีความ
ประพฤติสํานึกในหนาที่สามารถประสานงานกับทุกฝายตลอดจนปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้นจึงสมควรใหมีขอบังคับ เทศบาลตําบลศรีษะเกษวาดวยจรรยาบรรณของขาราชการไวเปน
ประมวลความประพฤติเพื่อรักษาไวซึ่งศักดิ์ศรีและสงเสริมชื่อเสียงเกียรติคุณเกียรติฐานะของขาราชการเทศบาล
ตําบลศรีษะเกษ จะยังผลใหผูประพฤติเปนที่เลื่อมใสศรัทธาและยกยองของบุคคลโดยทั่วไป จึงออกขอบังคับวา
ดวยจรรยาบรรณของขาราชการเทศบาลตําบลศรีษะเกษ ไวโดยตอไปนี้

จรรยาบรรณตอตนเอง
๑. ปฏิบัติตนอยูในศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ละเวนจากอบายมุข ความชั่วทั้งปวง
๒. มีความอดทนขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถดวย ความเสียสละทุมเท
สติปญญา ความรู ความคิด ใหบรรลุผลสําเร็จตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย
๓. ปฏิบัติตนอยูในระเบียบวินัยตรงตอเวลารวมทั้งสํารวจแกไขขอบกพรองของตนเองเพื่อพัฒนาการทา
งาน
ใหดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
๔.ปฏิบัติงานดวยความซื่อสัตยสุจริต ละเวนการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบใหกับตนเอง และ/หรือ
พวกพองหมูคณะ จากหนวยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวของ
๕. ตองเปนผูใฝรูในวิทยาการใหมๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู ทักษะในการทํางาน มีความคิดริเริ่มสรางสรรค
มีวิสัยทัศนกวางไกล พรอมรับฟงความคิดเห็นของผูอื่นจรรยาบรรณตอหนวยงาน
๖. ยึดมั่นรักษาในเกียรติภูมิของเทศบาลตําบลศรีษะเกษ ไมประพฤติปฏิบัติในทางที่เทศบาลตําบล
ศรีษะเกษ เสื่อมเสียชื่อเสียง
๗. รั ก ษา เสริ ม สร างความสามั คคี ร ะหว า งผู ร ว มงานในหน ว ยงานและหมู คณะ พร อ มกั บ ให ค วาม
ชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
๘. หลีกเลี่ยงการนําขอมูลหรือเรื่องราวของเจาหนาที่ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเรื่องสวนตัว
และ/หรือเรื่องความเปนไป เทศบาลตําบลศรีษะเกษ ออกไปเปดเผยหรือวิจารณในลักษณะที่จะกอใหเกิดความ
เสียหายแกเจาหนาที่และ ภาพลักษณโดยรวมของเทศบาลตําบลศรีษะเกษ
๙. ดู แลทรั พยสิ น และการใชทรั พย สิ น ของหน ว ยงานให เป น ไปอย างประหยั ด คุมคาและด ว ยความ
ระมัดระวังไมใหเกิดความเสียหายหรือ สิ้นเปลือง
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จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชาผูใตบังคับบัญชาผูรวมงาน
๑๐. ร ว มมือ ในการปฏิ บั ติ งานที่ได รั บ มอบหมาย ตลอดจนร ว มกัน คิด ศึ กษากับ เพื่อนร ว มงาน เพื่ อ
วิเคราะห
หาแนวทางในการแกไข และพัฒนาปรับปรุงงานใหมีคุณภาพมากขึ้น
๑๑. ปฏิบัติตอผูใตบังคับบัญชาดวยความเมตตาและยุติธรรม ดูแลเอาใจใสและพัฒนาผูใตบังคับบัญชา
ใหมี
ความกาวหนาในหนาที่การงาน โดยสนับสนุนใหไดรับการอบรมและเพิ่มพูนความรู ประสบการณอยูเสมอ
๑๒. รั บ ฟงความคิด เห็ น หรื อขอเสนอแนะของผู ใต บั งคับ บั ญชาเกี่ย วกับ งานในหน าที่และพิจ ารณา
นําไปใชใน
ทางที่เปนประโยชนตอราชการ
๑๓. รั บ ฟ ง คํ า แนะนํ า และยอมรั บ ในการสั่ ง การของผู บั ง คับ บั ญ ชาในสิ่ ง ที่ ถู ก ที่ค วร หลี ก เลี่ ย งการ
ปฏิบัติงาน
ที่ขามขั้นตอนการบังคับบัญชา
๑๔. ปรับตนใหสามารถทํางานรวมกับบุคคลอื่นดวยความสุภาพ มีน้ําใจและมีมนุษยสัมพันธอันดี ไม
ปดบัง
ขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของ ผูรวมงาน และไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน

จรรยาบรรณตอหนวยงานอื่น ประชาชนและสังคม
๑๕. ปฏิบัติงานในหนาที่ความรับผิดชอบใหเกิดประโยชนสูงสุดตอประเทศชาติและประชาชน ดวย
ความเสมอภาค โปรงใสและเปนธรรม
๑๖. รักษาไวซึ่งความเปนอิสระเที่ยงธรรมและความเที่ยงตรงในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากอคติและ
ไมตก
อยูภายใตอิทธิพลใดๆ
๑๘. ไมแสดงอาการใชอํานาจหรือดูถูกหนวยงานอื่น ในลักษณะเทศบาลตําบลศรีษะเกษ มีอํานาจ
เหนื อกว า ให เ กี ย รติ ขา ราชการหน ว ยงานอื่น โดยใช ถอ ยคํา ที่ สุ ภ าพเรี ย บร อ ย ชี้ แ จง อธิ บ ายให ข า ราชการ
หนวยงานอื่นซึ่งตองประสานงานดวยใหเขาใจเหตุผล
๑๙. ไมใชอํานาจหนาที่ของตนในการหาประโยชนจากขาราชการของหนวยงานอื่นในลักษณะของการ
ตอนรับหรือการใหบริการจนเกินขอบเขต
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 15 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕63

( นายเสนห จันทรผง )
รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน
นายกเทศมนตรีตําบลศรีษะเกษ

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกรประจําป 2564
เทศบาลตํ า บลศรี ษ ะเกษ อํ า เภอนาน อ ย จั ง หวั ด น า น มี กิ จ กรรมเสริ ม สร า ง
วัฒนธรรมองคกรใหเจาหนาที่ของหนวยงานมีทัศนคติ คานิยม ในการปฏิบัติงานอยางซื่อสัตยสุจริต
ดังตอไปนี้
☞ กิจกรรมปลูกฝงใหบุคลากรในสังกัดทุกคนมีจิตสาธารณะ เปนผูเสียสละทําประโยชน
เพื่อสวนรวม และเปนแบบอยางที่ดีตอองคกร ตอสังคม และตอประเทศชาติ ดังนี้
-โครงการจิตอาสา “เราทําดีดวยหัวใจ” เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีตอสถาบัน
พระมหากษัตริย

-2☞ กิ จ กรรมปลู ก ฝ ง ให บุ ค ลากรในสั ง กั ด ทุ ก คนมี จิ ต สาธารณะ เป น ผู เ สี ย สละทํ า ประโยชน
เพื่อสวนรวม และเปนแบบอยางที่ดีตอองคกร ตอสังคม และตอประเทศชาติ ดังนี้
-เทศบาลตําบลศรีษะเกษ รวมชวยเหลือผูประสบภัยในตําบลใกลเคียง โดยรวบรวมบริจาคเงิน
สิ่งของเครื่องใช จากพนักงานในเทศบาลตําบลศรีษะเกษ เพื่อนําไปมอบใหแกผูประสบภัย

☞ กิ จ กรรมการประชุ ม พนั ก งานทุ ก เดื อ น เพื่ อ แจ ง นโยบาย ข อ ราชการ เป น ประจํ า ทุ ก เดื อ น
เปนการสงเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร คานิยม ในการปฏิบัติงานอยางโปรงใส ซื่อสัตย อยางชัดเจน

