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_________________________________ 

                        ตามท่ี  เทศบาลต าบลศรีสงคราม  ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ขา้ราชการ  พนกังาน และลูกจา้งของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  ลงวนัท่ี   ๒๒  ธันวาคม  ๒๕๕๑     ตามนัย
มาตรา ๗๗  แหง่รฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทย    พทุธศกัราช   ๒๕๔๐  ไปแลว้นัน้   
                       
                         เน่ืองจากรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บญัญัติใหมี้
ประมวลจริยธรรมเพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม  ของผู้ด  ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจา้หนา้ท่ีของรฐัแต่ละประเภท   โดยมีกลไกและระบบในการบังคบัใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทัง้ก าหนด
ขั้นตอนการลงโทษ  ตามความรา้ยแรงแห่งการกระท า   ทั้งนีก้ารฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จรยิธรรมดงักลา่ว  ใหถื้อวา่กระท าผิดวินยั     
 

                         เพ่ือใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช ๒๕๕๐  
มาตรา  ๒๗๙   เทศบาลต าบลศรีสงคราม  จึงใหย้กเลิกประกาศมาตรฐานทางคณุธรรมและจริยธรรมท่ีอา้งถึง 
และใหจ้ดัท าเป็นประมวลจริยธรรมของขา้ราชการ  เทศบาลต าบลศรีสงครามแทน เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความ
ประพฤตขิองขา้ราชการในสงักดัตามประมวลจริยธรรมแนบทา้ยนี ้
 

                         ทัง้นี ้ ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป   
 
 

                                                                        ประกาศ     ณ    วนัท่ี   ๕  สิงหาคม     พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
                               

                                                                                                      
                                                                                              (นางสาวนวรตัน ์  ลิจว้น) 
                                                                                           ปลดัเทศบาล  ปฏิบตัิหนา้ท่ี 
                   นายกเทศมนตรีต  าบลศรีสงคราม 

 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม   จังหวัดนครพนม 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
                       ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการนีจ้ดัท าตามเจตนารมณข์องรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย 
พทุธศกัราช ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ 

๑. เป็นเคร่ืองมือก ากบัความประพฤติของขา้ราชการ  ท่ีสรา้งความโปรง่ใส  มีมาตรฐานในการ 
ปฏิบตังิานท่ีชดัเจนและเป็นสากล 

๒. ยดึถือเป็นหลกัการและแนวทางปฏิบตัอิย่างสม ่าเสมอ ทัง้ในระดบัองคก์รและระดบับคุคล  
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานดา้นต่างๆ  ของเทศบาลต าบลศรีสงคราม   เพ่ือใหก้ารด าเนินงาน
เป็นไปตามหลกัคณุธรรม    จรยิธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ท าใหเ้กิดรูปแบบองคก์รอนัเป็นท่ียอมรบั  เพิ่มความนา่เช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผูร้บับรกิาร 
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมี้สว่นไดเ้สีย 

๔. ใหเ้กิดพนัธะผกูพนัระหวา่งองคก์รและขา้ราชการในทกุระดบั  โดยใหฝ่้ายบรหิารใชอ้  านาจ 
ในขอบเขต  สรา้งระบบความรบัผิดชอบของขา้ราชการตอ่ตนเอง  ตอ่องคก์ร ตอ่ผูบ้งัคบับญัชา ตอ่ประชาชน และ
ตอ่สงัคม  ตามล าดบั 

๕. ปอ้งกนัการแสวงหาประโยชนโ์ดยมิชอบ  และความขดัแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดขึน้ 
รวมทัง้เสรมิสรา้งความโปรง่ใสในการปฏิบตังิาน 

           ทัง้นี ้ รวมถึงเพื่อใชเ้ป็นคา่นิยมรว่มส าหรบัองคก์รและขา้ราชการทกุคน  พงึยดึถือเป็นแนวทาง 
ปฏิบตัคิวบคูไ่ปกบัระเบียบและกฎขอ้บงัคบัอ่ืนๆ  อยา่งทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดงันี ้
 

หมวด  ๑ 
บทท่ัวไป 

           ขอ้ ๑  ในประมวลจรยิธรรมนี ้
                     “ประมวลจรยิธรรม” หมายถึง  ประมวลจรยิธรรมของขา้ราชการของเทศบาลต าบล 

ศรีสงคราม 
                      “ขา้ราชการ”  หมายถึง ขา้ราชการสว่นทอ้งถ่ิน  ขา้ราชการสว่นทอ้งถ่ินสามญั  ขา้ราชการ 

ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ตามท่ีบัญญัติไวใ้นพระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน รวมถึง
พนกังานจา้ง และลกูจา้งขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

                      “คณะกรรมการจรยิธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจรยิธรรมประจ าเทศบาลต าบล 
ศรีสงคราม 

 



 
-๒- 

           ขอ้ ๒ ใหน้ายกเทศมนตรีต  าบลศรีสงครามรกัษาการตามประมวลจรยิธรรมนี ้
หมวด ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 
ส่วนที ่ ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักส าหรับข้าราชการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม 
          ขอ้ ๓  ขา้ราชการของเทศบาลต าบลศรีสงครามทกุคน  มีหนา้ท่ีด  าเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  

เพ่ือรกัษาประโยชนส์ว่นรวม   เป็นกลางทางการเมือง    อ านวยความสะดวกและใหบ้รกิารประชาชนตามหลกั 
ธรรมาภิบาล  โดยยดึมั่นในคา่นิยมหลกั  ๑๐ ประการ ดงันี ้

                 (๑) การยดึมั่นในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ 
(๒) การยดึมั่นในคณุธรรมและจรยิธรรม 
(๓) การมีจิตส านกึท่ีดี  ช่ือสตัย ์และรบัผิดชอบ 
(๔) การยดึถือประโยชนข์องประเทศชาตเิหนือกวา่ประโยชนส์ว่นตน  และไมมี่ 

ผลประโยชนท์บัซอ้น 
(๕) การยืนหยดัท าในสิ่งท่ีถกูตอ้ง เป็นธรรม และถกูกฎหมาย 
(๖) การใหบ้รกิารแก่ประชาชนดว้ยความรวดเรว็ มีอธัยาศยั  และไมเ่ลือกปฏิบตัิ 
(๗) การใหข้อ้มลูขา่วสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง  และไมบ่ดิเบือน 

ขอ้เท็จจรงิ 
(๘) การมุง่ผลสมัฤทธ์ิของงาน  รกัษามาตรฐาน  มีคณุภาพ โปรง่ใส  และตรวจสอบได ้
(๙) การยดึมั่นในหลกัจรรยาวิชาชีพขององคก์ร 
(๑๐)การสรา้งจิตส านกึใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดีรว่มกนัพฒันา 

ชมุชนใหน้า่อยูคู่ค่ณุธรรมและดแูลสภาพสิ่งแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งรฐัธรรมนูญฉบบัปัจจบุนั 
 

ส่วนที ่ ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององคก์ร 

        ขอ้  ๔  ขา้ราชการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม   ตอ้งจงรกัภกัดีตอ่ชาต ิ   ศาสนาและ 
พระมหากษัตรยิ ์

         ขอ้  ๕  ขา้ราชการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม ตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการรกัษาไวแ้ละ 
ปฏิบตัติามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยทกุประการ 

        ขอ้ ๖  ขา้ราชการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  ตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการเป็นพลเมืองดี   
เคารพและปฏิบตัติามกฎหมายอยา่งเครง่ครดั 

        ขอ้ ๗  ขา้ราชการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม ตอ้งไมป่ระพฤตตินอนัอาจก่อใหเ้กิดความเส่ือม 
เสียตอ่เกียรตภิมูิของต าแหนง่หนา้ท่ี 
 



-๓- 
        ขอ้ ๘  ขา้ราชการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  ตอ้งปฏิบตัหินา้ท่ีอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถ 

ดว้ยความเสียสละ  ทุม่เทสตปัิญญา  ความรูค้วามสามารถ ใหบ้รรลผุลส าเรจ็และมีประสิทธิภาพตามภาระหนา้ท่ี
ท่ีไดร้บัมอบหมาย  เพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ประชาชนและประเทศชาต ิ

       ขอ้ ๙  ขา้ราชการของเทศบาลต าบลศรีสงครามตอ้งมุง่แกปั้ญหาความเดือดรอ้นของประชาชน 
ดว้ยความเป็นธรรม รวดเรว็ และมุง่เสรมิสรา้งความเขา้ใจอนัดีระหวา่งหนว่ยงานและประชาชน 

       ขอ้ ๑๐ ขา้ราชการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม ตอ้งปฏิบตัหินา้ท่ีดว้ยความสภุาพ  เรียบรอ้ย  
มีอธัยาศยั   

       ขอ้ ๑๑ ขา้ราชการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  ตอ้งรกัษาความลบัท่ีไดจ้ากการปฏิบตัิหนา้ท่ี 
การเปิดเผยขอ้มลูท่ีเป็นความลบั โดยขา้ราชการ/พนกังานจะกระท าไดต้อ่เม่ือมีอ านาจหนา้ท่ีและไดร้บัอนุญาต
จากผูบ้งัคบับญัชา  หรือเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดเทา่นัน้ 

       ขอ้ ๑๒  ขา้ราชการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  ตอ้งรกัษา  และเสรมิสรา้งความสามคัคี 
ระหวา่งผูร้ว่มงาน  พรอ้มกบัใหค้วามชว่ยเหลือเกือ้กลูซึ่งกนัและกนัในทางท่ีชอบ 

       ขอ้ ๑๓  ขา้ราชการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม ตอ้งไมใ่ชส้ถานะหรือต าแหนง่ ไปแสวงหา 
ประโยชนท่ี์มิควรไดส้  าหรบัตนเองหรือผูอ่ื้นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรพัยส์ินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รบั
ของขวญั ของก านลั  หรือประโยชนอ่ื์นใดจากผูร้อ้งเรียน  หรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้ง  เพ่ือประโยชนต์า่งๆ   อนัอาจเกิด
จากการปฏิบตัหินา้ท่ีของตน  เวน้แตเ่ป็นการใหโ้ดยธรรมจรรยา หรือการใหต้ามประเพณี 

       ขอ้ ๑๔  ขา้ราชการของเทศบาลต าบลศรีสงคราม  ตอ้งประพฤตตินใหส้ามารถท างานรว่มกบัผูอ่ื้น 
ดว้ยความสภุาพ  มีน า้ใจ  มีมนษุยส์มัพนัธอ์นัดี  ตอ้งไม่ปิดบงัขอ้มลูท่ีจ  าเป็นในการปฏิบตัิงานของเพ่ือนรว่มงาน  
และไมน่  าผลงานของผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน   
 

ส่วนที ่ ๓ 
จรรยาวิชาชีพ 

     ขอ้  ๑๕  ขา้ราชการของเทศบาลต าบลศรีสงครามพงึใชว้ิชาชีพในการปฏิบตัหินา้ท่ีราชการดว้ย 
ความช่ือสัตย ์และไม่แสวงหาประโยชนโ์ดยมิชอบ  ในกรณีท่ีวิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพก าหนดไวก็้พึงปฏิบัติ
จรรยาวิชาชีพนัน้   

หมวด  ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที ่๑ 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

        ขอ้ ๑๖  ใหส้  านกัปลดัเทศบาลมีหนา้ท่ี ควบคมุก ากบัการใหมี้การปฏิบตัติามประมวลจรยิธรรมนี ้
อยา่งทั่วถึงและเครง่ครดั  โดยมีอ านาจหนา้ท่ีดงันี ้

(๑)  ด  าเนินการเผยแพร ่ปลกูฝัง สง่เสรมิ ยกยอ่งขา้ราชการท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีและติดตาม 
สอดสอ่งการปฏิบตัติามประมวลจรยิธรรมนีอ้ยา่งสม ่าเสมอ 

(๒) สืบสวนหาขอ้เท็จจรงิ หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจรยิธรรมนี ้เพ่ือรายงานผลให ้



-๔- 
 

นายกเทศมนตรีต  าบลศรีสงคราม  หรือกรรมการจรยิธรรมพิจารณา   ทัง้นี ้โดยอาจมีผูร้อ้งขอหรืออาจด าเนินการ
ตามท่ี นายกเทศมนตรีต  าบลศรีสงคราม  หรือคณะกรรมการจรยิธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็ได ้

       (๓)  ใหค้วามชว่ยเหลือและดแูลขา้ราชการซึ่งปฏิบตัิตามประมวลจรยิธรรมนีอ้ยา่งตรงไปตรง 
มา  มิใหถ้กูกลั่นแกลง้ หรือถกูใชอ้  านาจโดยไมเ่ป็นธรรม  ในกรณีท่ีเห็นวา่นายกเทศมนตรีต  าบลศรีสงคราม  หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร  อาจย่ืนเรื่องโดยไม่ต้องผ่าน
นายกเทศมนตรตี  าบลศรีสงคราม   หรือคณะกรรมการจรยิธรรม  ไปยงัผูต้รวจการแผน่ดนิก็ได ้

(๔)  คุม้ครองขา้ราชการซึ่งปฏิบตัติามประมวลจริยธรรมนีอ้ยา่งตรงไปตรงมามิใหถ้กูกลั่น 
แกลง้หรือถูกใชอ้  านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อขา้ราชการท่ีอยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบตัิตาม
ประมวลจรยิธรรมนี ้ อนัมีผลกระทบตอ่การแตง่ตัง้ โยกยา้ย  เล่ือนขัน้เงินเดือน  ตัง้กรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริง
หรือวินัย  หรือกระทบต่อสิทธิหน้าท่ีของข้าราชการผู้นั้น  จะกระท ามิได ้ เวน้แต่ จะไดร้บัความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจรยิธรรมแลว้ 

(๕)  ท าหนา้ท่ีฝ่ายเลขานกุารของคณะกรรมการจรยิธรรมขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 
        (๖) ด าเนินการอ่ืนตามท่ีก าหนดในประมวลจรยิธรรมนี ้  หรือตามท่ีคณะกรรมการจรยิธรรม 

หรือปลดัมอบหมาย  ทัง้นี ้โดยไมก่ระทบตอ่ความเป็นอิสระของผูด้  ารงต าแหนง่ในส านกัปลดัเทศบาล 
 

                 ขอ้  ๑๗  ใหน้ายกเทศมนตรี แต่งตัง้คณะกรรมการจริยธรรมขึน้  เพ่ือควบคมุ ก ากับใหมี้การปฏิบตัิ
ตามประมวลจรยิธรรมนี ้

        คณะกรรมการจรยิธรรม  ประกอบไปดว้ย 
        (๑) ปลดัหรือรองปลดัท่ีไดร้บัมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ  
        (๒) กรรมการจากขา้ราชการซึ่งด  ารงต าแหนง่สายงานผูบ้รหิาร  เลือกกนัเองใหเ้หลือ  ๒  คน 

(๓) กรรมการ ซึ่งเป็นขา้ราชการท่ีไมไ่ดด้  ารงต าแหนง่สายงานผูบ้ริหารในเทศบาลต าบล 
ศรีสงคราม ท่ีไดร้บัเลือกตัง้จากขา้ราชการพนกังานจา้งและลกูจา้งของเทศบาลต าบลศรีสงคราม จ านวน  ๒  คน 

(๔) กรรมการผูท้รงคณุวฒุิภายนอก  ใหก้รรมการตาม (๑)-(๓)  รว่มกนัเสนอช่ือและคดั 
ใหเ้หลือ  ๒  คน 

  กรรมการจรยิธรรมตอ้งไมเ่คยถกูลงโทษทางวินยัมาก่อน 
               ขอ้  ๑๘   คณะกรรมการมีอ านาจหนา้ท่ี  ดงันี ้

           (๑)  ควบคมุ  ก ากบั  สง่เสรมิและใหค้  าแนะน าในการใชบ้งัคบัประมวลจรยิธรรมนีใ้น 
องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

   (๒) สอดสอ่งดแูลใหมี้การปฏิบตัติามประมวลจรยิธรรมในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 
ในกรณีท่ีมีขอ้สงสยัหรือมีขอ้รอ้งเรียนวา่มีการฝ่าฝืนจรยิธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีท่ีมีการอทุธรณ์    การลงโทษ
ผูฝ่้าฝืนตามประมวลจรยิธรรมนี ้  จะตอ้งไตส่วนขอ้เท็จจรงิ    และมีค  าวินิจฉยัโดยเรว็ 
 
 



-๕- 
 

(๓) ใหค้ณะกรรมการจรยิธรรมหรือผูท่ี้คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  มีอ านาจ 
หน้าท่ี  ขอให้กระทรวง  กรม  หน่วยงานราชการ  รฐัวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรฐั  หรือหา้งหุน้ส่วน  บริษัท  
ชีแ้จงข้อเท็จจริง  ส่งเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด  มาชีแ้จงหรือให้ถ้อยค า
เก่ียวกบัเรื่องท่ีสอบสวน 

(๔) เรียกผูถ้กูกลา่วหา  หรือขา้ราชการของหนว่ยงานนีม้าชีแ้จง  หรือใหถ้อ้ยค าหรือให ้
สง่เอกสารและหลกัฐานเก่ียวกบัเรื่องท่ีสอบสวน 

(๕) พิจารณาวินิจฉยัชีข้าดปัญหาอนัเกิดจากการใชบ้งัคบัประมวลจรยิธรรมนีใ้นองคก์ร 
ปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  เม่ือไดว้ินิจฉัยแลว้ใหส้ง่ค  าวินิจฉยัใหค้ณะกรรมการบรหิารงานบคุคลระดบัจงัหวดัโดยพลนั 
ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ี
คณะกรรมการบรหิารงานบคุคลระดบัจงัหวดัรบัเรื่องใหค้  าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นท่ีสดุ 

(๖) สง่เรื่องใหผู้ต้รวจการแผน่ดนิพิจารณาวินิจฉยัในกรณีท่ีเห็นวา่เรื่องนัน้เป็นเรื่อง 
ส าคญัหรือมีผลกระทบในวงกวา้งหลายองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

(๗) คุม้ครองขา้ราชการซึ่งปฏิบตัติามประมวลจริยธรรมนีอ้ยา่งตรงไปตรงมามิให ้
ผูบ้งัคบับญัชาใชอ้  านาจ  โดยไมเ่ป็นธรรมตอ่ขา้ราชการผูน้ัน้ 

(๘) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจรยิธรรมนี ้ หรือตามท่ีผูต้รวจการแผน่ดนิมอบหมาย 
                 การประชมุคณะกรรมการจรยิธรรมใหน้ ากฎหมายวา่ดว้ยวิธีปฏิบตัริาชการทางปกครอง 

มาใชบ้งัคบั 
ส่วนที ่ ๒ 

ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ขอ้  ๑๙ กรณีมีการรอ้งเรียนหรือปรากฏเหตวุา่มีหนา้ท่ีประพฤตปิฏิบตัฝ่ิาฝืนประมวลจริยธรรม 
ให ้นายกเทศมนตรีต  าบลศรีสงคราม เป็นผูร้บัผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 

ขอ้ ๒๐  การด าเนินการตามขอ้  ๑๙ ใหผู้ร้บัผิดชอบพิจารณาด าเนินการแตง่ตัง้คณะกรรมการไม่ 
นอ้ยกวา่สามคน เป็นผูด้  าเนินการสอบสวนทางจรยิธรรม 

ขอ้  ๒๑ การประพฤตปิฏิบตัฝ่ิาฝืนประมวลจรยิธรรมนี ้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจรยิธรรมรา้ยแรง 
หรือไม่ ใหพ้ิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน  ความจงใจหรือเจตนา  มลูเหตแุรงจงูใจความส าคญัและระดบั
ต าแหน่ง ตลอดจนหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน  อายุ   ประวัติ   และความประพฤติ   ในอดีต  
สภาพแวดลอ้มแหง่กรณี   ผลรา้ยอนัเกิดจากการฝ่าฝืน  และเหตอ่ืุนอนัควรน ามาประกอบการพิจารณา  

 ขอ้  ๒๒  หากการด าเนินการสอบสวนตาม  ขอ้ ๒๐ แลว้  ไมป่รากฏขอ้เท็จจรงิวา่มีการฝ่าฝืน 
ประมวลจริยธรรม  ใหผู้ร้ ับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามขอ้ ๑๙  สั่งยตุิเรื่อง แต่หากปรากฏขอ้เท็จจริงว่าเป็น
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินยั ใหผู้ร้ ับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามขอ้ ๑๙  
สั่งลงโทษผูฝ่้าฝืนตามขอ้  ๒๕  แตห่ากปรากฏวา่เป็นความผิดทางวินยัใหด้  าเนินการทางวินยั 
 
 



-๖- 
  ขอ้  ๒๓   การด าเนินการสอบสวนทางจรยิธรรมและการลงโทษผูฝ่้าฝืนตาม ขอ้ ๑๙   ขอ้ ๒๐  

และขอ้ ๒๒ ใหน้  าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัยและการรกัษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินยั  ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินมาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม 

  ขอ้  ๒๔  การสั่งการของผูร้บัผิดชอบด าเนินการตามขอ้  ๒๒  ใหด้  าเนินการตามนัน้เวน้แตจ่ะ 
ปรากฏขอ้เท็จจรงิในภายหลงัท่ีอาจท าใหผ้ลของการสั่งการนัน้เปล่ียนแปลงไป 
 

หมวด  ๔ 
ข้ันตอนการลงโทษ 

 

   ขอ้  ๒๕  การประพฤตปิฏิบตัฝ่ิาฝืนประมวลจรยิธรรมนี ้ ในกรณีอนัมิใชเ่ป็นความผิดทางวินยั 
หรือความผิดทางอาญา  ใหด้  าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือใหมี้การแกไ้ขหรือด าเนินการท่ีถกูตอ้ง  หรือตกัเตือน 
หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแตง่ตัง้  การเขา้สู่ต  าแหนง่  การพน้จากต าแหน่ง  การเล่ือนขัน้เงินเดือน  หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งใหผู้ฝ่้าฝืนนัน้ปรบัปรุงตนเองหรือไดร้บัการพฒันาแลว้แตก่รณี 

   ขอ้  ๒๖ เม่ือมีการด าเนินการสอบสวนทางจรยิธรรม    และมีการสั่งลงโทษตาม  ขอ้  ๒๒ แลว้ให ้
เทศบาลต าบลศรีสงคราม   ด  าเนินการใหเ้ป็นไปตามค าสั่งดงักลา่วโดยไมช่กัชา้ 

   ขอ้ ๒๗  ผูถ้กูลงโทษตาม ขอ้  ๒๕   สามารถรอ้งทกุขห์รืออทุธรณต์อ่คณะกรรมการจรยิธรรมของ 
เทศบาลต าบลศรีสงคราม   ภายในสามสิบวนั  นบัแตว่นัไดท้ราบการลงโทษ 

   ผูถ้กูลงโทษตามขอ้ ๑๘ (๒)  สามารถรอ้งทกุขห์รืออทุธรณต์อ่คณะกรรมการจรยิธรรมบรหิารงาน 
บคุคลระดบัจงัหวดั ภายในสามสิบวนั นบัแตว่นัไดท้ราบการลงโทษ 

   ขอ้  ๒๘  เม่ือผลการพิจารณาเป็นท่ีสดุแลว้  ใหร้ายงานผลตอ่ผูต้รวจการแผน่ดนิโดยเรว็ 
 

บทเฉพาะกาล 
 

     ขอ้  ๒๙   จดัใหมี้การประเมินการปฏิบตัติามประมวลจรยิธรรมนี ้ พรอ้มด าเนินการปรบัปรุง 
แก้ไขประมวลจริยธรรมใหมี้ความเหมาะสม (ถ้ามี)  และแจง้ใหค้ณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบัจงัหวัด  
คณะกรรมการขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ซึ่งเป็นองคก์รกลางการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน และผูต้รวจการ
แผน่ดนิทราบตอ่ไป 
 

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



 
 
 
ค่านิยมหลัก (Core  Value)  ของมาตรฐานจริยธรรม 
 

๑. การยดึมั่นในคณุธรรมและจรยิธรรม 
๒. การมีจิตส านกึท่ีดี  ช่ือสตัย ์ และรบัผิดชอบ 
๓. การยดึถือประโยชนข์องประเทศชาตเิหนือกวา่ประโยชนส์ว่นตนและไมมี่ผลประโยชนท์บัซอ้น 
๔. การยดึมั่นท าในสิ่งท่ีถกูตอ้ง  เป็นธรรม  และถกูกฎหมาย 
๕. การใหบ้รกิารแก่ประชาชนดว้ยความรวดเรว็  มีอธัยาศยั  และไมเ่ลือกปฏิบตัิ 
๖. การใหข้อ้มลูขา่วสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้น  ถกูตอ้ง  และไมบ่ดิเบือนขอ้เท็จจรงิ 
๗. การมุง่ผลสมัฤทธ์ิของงาน  รกัษามาตรฐาน  มีคณุภาพ  โปรง่ใส  และตรวจสอบได ้
๘. การยดึมั่นในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ 
๙. การยดึมั่นในหลกัจรรยาวิชาชีพขององคก์ร 

 
 

 
 
 
 
 
 



การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 
เทศบาลต าบลศรีสงคราม พ.ศ. 2564 

 

ประกาศเทศบาลต าบลศรีสงคราม  
เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  

ของพนักงานเทศบาล ลกูจ้างประจ า  
และพนักงานจ้าง พ.ศ. ๒๕62   

(ซึ่งมีผลบังคับใช้จนถึงปจัจุบัน) 









การส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัย 
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รายงานผลการด าเนินการตามประมวลจริยธรรม 
ประจ าปี 

  งบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
 
 
 














