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--------------------------------------------------------ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้ จัดทาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทยพุทธศักราช 2550 มาตรา 279 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.
เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของราชการ ที่สร้างความโปร่งใส่ มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
2.
ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคล และเป็นเครื่องมือตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.
ทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
4.
ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้
อานาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อ
ประชาชน และต่อสังคม ตามลาดับ
5.
ปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ผลประโยชน์ทับซ้อน และความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง เสริมสร้างความโปร่งใส่ในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงาน
จ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

“คณกรรมการจริยธรรม”หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจาเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
ข้อ 2 ให้นายกเทศมนตรีตาบลสิริเวียงชัยรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้
หมวด 2
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ 1
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก สาหรับข้าราชการของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
ข้อ 3 ข้าราชการของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัยทุกคน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนร่วม เป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้
(1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(3) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ
(4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(5) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(8) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส่ และตรวจสอบได้
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(10)การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ส่วนที่ 2
จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ 4 ข้าราชการของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
ข้อ 5 ข้าราชการของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และ
ปฎิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ

ข้อ 6 ข้าราชการของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมือง
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ 7 ข้าราชการของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความ
เสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตาแหน่งหน้าที่
ข้อ 8 ข้าราชการของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ
ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่
ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
ข้อ 9 ข้าราชการของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ต้องมุ่งแก่ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
ข้อ 10 ข้าราชการเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มี
อัธยาศัย
ข้อ 11 ข้าราชการเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ต้องรักษาความลับที่ได้รับจากการปฏิบัติหน้าที่
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงาน จะกระทาได้ต่อเมื่อมีอานาจหน้าที่ และได้รับอนุญาต
จากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น
ข้อ 12 ข้าราชการเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง
ผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ข้อ 13 ข้าราชการเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ต้องไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งไปแสวงประโยชน์
ที่มิควรได้สาหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ
ของกานัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการ
ปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี
ข้อ 14 ข้าราชการเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ต้องประพฤติตนให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
ด้วยความสุภาพ มีน้าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน
และไม่นาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
หมวดที่ 3
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ 1
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ 16 ให้สานักปลัดเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย มีหน้าที่ควบคุมกากับการให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้

(1) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี และ
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
(2) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝุาฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้
นายกเทศมนตรีตาบลสิริเวียงชัย หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดาเนินการ
ตามที่นายกเทศมนตรี หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองได้
(3) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมลจริยธรรมนี้ อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกเทศมนตรีตาบลสิริเวียง
ชัย หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่าน
นายกเทศมนตรีตาบลสิริเวียงชัยหรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดิน
(4) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมาให้ถูกกลั่น
แกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม การดาเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
หรือวินัย หรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
(5) ทาหน้าที่ฝุายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(6) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้โดยไม่กระทบต่อความความเป็นอิสระของผู้ดารงตาแหน่งในสานักปลัด
ข้อ 17 ให้นายกเทศมนตรีตาบลสิริเวียงชัยแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม
กากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย
(1) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(2) กรรมการซึ่งดารงตาแหน่งบริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน
(3) กรรมการ ซองเป็นข้าราชการในเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ที่ได้รับเลือกจากข้าราชการ
พนักงานจ้างและลูกจ้างของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย จานวนสองคน
(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม ข้อ (1) – (3) ร่วมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกให้ได้สองคน
ให้หัวหน้าสานักปลัดเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และ
อาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม
กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน
ข้อ 18 คณะกรรมการจริยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้

(1) ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
กรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝุาฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษ
ผู้ฝุาฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคาวินิจโดยเร็ว
(3) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย ให้มีอานาจ
หน้าที่ขอให้กระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นๆของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน
บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังคมในสังกัดมาชี้แจงหรือ
ให้ถ้อยคาที่เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(4) เรียกผู้ถูกกล่าว หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคาหรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคาวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
พิจารณาโดยพลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด มิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวัน
นับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม
เป็นที่สุด
(6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจราชการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเป็นเรื่องสาคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(7) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับ
ใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(8) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจราชการแผ่นดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ให้นากฎหมายว่าด้วยการปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาบังคับใช้
ส่วนที่ 2
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ 19 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวล
จริยธรรมให้นายกเทศมนตรีตาบลสิริเวียงชัย เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
ข้อ 20 การดาเนินการตามข้อ 19 ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จานวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม

ข้อ 21 การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝุาฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝุาฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาคัญและระดับ
ตาแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝุาฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อม
แห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝุาฝืน และเหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา
ข้อ 22 หากการดาเนินการสอบสวนตามข้อ 20 แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝุาฝืน
ประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ 19 สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า
เป็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ
19 สั่งให้ลงโทษผู้ฝุาฝืนตามข้อ 25 แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดาเนินการทางวินัย
ข้อ 23 การดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝุาฝืนตามข้อ 19 ข้อ 20
และข้อ 22 ให้นาแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ 24 การสั่งการของผู้รับผิดชอบดาเนินการตามข้อ 22 ให้ดาเนินการตามนั้น เว้นแต่จะ
ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทาให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด 4
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ 25 การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัย
หรือ ความผิดทางอาญา ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดาเนินการที่ถูกต้องหรือ
ตักเตือน หรือนาไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การเลื่อนขั้น
เงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝุาฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนา
แล้วแต่กรณี
ข้อ 26 เมื่อมีการดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ 22 แล้ว
ให้เทศบาลตาบลสิริเวียงชัยดาเนินการให้เป็นไปตามคาสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อ 27 ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 25 สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรม
ของเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ภายในสามสิบวัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับการลงโทษ
ข้อ 28 เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว
บทเฉพาะกาล
ข้อ 29 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม(ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด

คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป
--------------------------------------------------------------------------------

ประกาศเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
ตาบลเวียงชัย อาเภอเวียงชัย จังหวัดเชียงราย
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562
....................................................
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรมเพื่อกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกาหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทา ทั้งนี้ การฝุาฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 279 เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย จึงจัดทาประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย เพื่อ
เป็นเครื่องกากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561

(นายประเวช ราชชมภู)
นายกเทศมนตรีตาบลสิริเวียงชัย

ประกาศเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
เรื่อง แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และปูองกันการทุจริต
....................................................
ตามที่เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ได้ประกาศนโยบายทางคุณธรรมและจริยธรรมเทศบาลตาบล
สิริเวียงชัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นแนวทางให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างได้ถือปฏิบัติ เป็นเครื่อง
กากับความประพฤติในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ นั้น
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย จึงกาหนดกรอบแนวทางปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างวินัยคุณธรรม
จริยธรรมและปูองกันการทุจริต ดังนี้
1. ให้ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือระเบียบกฎหมายหนังสือสั่งการ มติ ค.ร.ม. หรือวิชาชีพ
2. ไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
3. ปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามพระบรมราชโอวาท
4. ให้ผู้บังคับบัญชาปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ
5. ควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไม่นาของราชการไปใช้เป็นทรัพย์สินส่วนตัว
6. เปิดเผยข้อมูลข่าวสารและปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร
7. มีขั้นตอนการทางานและจัดทาเอกสารแนะนาการติดต่อราชการ
8. กาหนดระยะเวลาการปฏิบัติงานให้ชัดเจนและประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทราบ
9. ให้ผู้บังคับบัญชาติดตามการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง
10. ปฏิบัติงานให้เสร็จตามกาหนดและบรรลุเปูาหมาย
11. ปฏิบัติงานโดยคานึงถึงผลลัพธ์ภายใต้ระเบียบกฎหมาย
12. ให้ใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดมีประสิทธิภาพ
13. ให้พนักงานได้รับการฝึกอบรมพัฒนาด้านจิตใจ ความรู้และทักษะ
14. ให้มีการหมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทางาน
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561

(นายประเวช ราชชมภู)
นายกเทศมนตรีตาบลสิริเวียงชัย

ประกาศเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
เรื่อง ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาวิชีพพนักงานเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
....................................................
เพื่อเป็นการสร้างเสริมจิตสานึกที่ดีในการปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างมีประสิทธิภาพเพื่อธารงไว้
ซึ่งศักดิ์ศรีเกียรติคุณ เป็นที่เลื่อมใสและศรัทธาจากสังคมและประชาชนทั่วไป เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย จึง
กาหนดข้อบังคับว่าด้วยจรรยาวิชาชีพพนักงานเทศบาล ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ความซื่อสัตย์ สุจริต และความรับผิดชอบ
1.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงตรงและเที่ยงธรรม
1.2 ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถจนสาเร็จเสร็จสิ้น โดยมีประสิทธิภาพ และ
เหมาะสม
1.3 รับผิดชอบต่อหน้าที่ด้วยความเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ส่วนรวมอย่างเสมอ
ภาคและเป็นธรรมโดยมีจิตสาธารณะ
ข้อ 2 การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม และความชอบธรรม
2.1 ปฏิบัติหน้าที่ถูกต้องตามภารกิจหน้าที่อย่างชอบธรรม ไม่เบี่ยงเบนด้วยอคติหรือ
ประโยชน์ส่วนตัว
2.2 การละเว้นการแสวงหาประโยชน์จากตาแหน่งหน้าที่ ยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องดีงาม
ชอบธรรม เพื่อพิทักษ์ผลประโยชน์ของชาติและประชาชนโดนไม่ตกอยู่ภายใต้
อานาจหรืออคติที่ไม่ถูกต้อง
2.3 กระทาการใดๆบนพื้นฐานของหลักกฎหมาย หลักคุณธรรม โดยคานึงถึงประโยชน์
ของชาติและของประชาชนโดยส่วนรวมเป็นสาคัญ
ข้อ 3 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใส เปิดเผยและตรวจสอบได้
3.1 ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีคุณธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ยอมรับความคิดเห็นของผู้อื่น
และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
3.2 ดาเนินการให้ประชาชนสามารถรับรู้ข้อมูลของหน่วยงาน ตามพระราชบัญญัติ
ข้อมูลข่าวสารด้วยความถูกต้อง สะดวก และรวดเร็ว
3.3 เปิดเผยข้อมูลข่าวสารแก่ผู้ร้องขอตามขั้นตอนและขอบเขตที่กฎหมายกาหนด
3.4 ชี้แจงและให้เหตุผลที่เหมาะสมต่อผู้มาติดต่อราชการ กรณีที่ไม่สามารถปฏิบัติหรือ
ทาตามที่ขอได้
3.5 ไม่นาข้อมูลข่าวสารที่ได้รับจากการปฏิบัติงานไปใช้ในทางที่จะก่อให้เกิดประโยชน์
ส่วนตนหรือผู้อื่นโดยมิชอบ ทาให้ราชการเกิดความเสียหาย
ข้อ 4 การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ
4.1 ปฏิบัติหน้าที่ราชการต่อสาธารณะอย่างเท่าเทียมกันด้วยความถูกต้อง ชอบธรรม
มีเหตุผลและไม่เลือกปฏิบัติ

4.2 วางตนเป็นกลางทางการเมืองไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติงานอย่างเต็ม
ความสามารถ
4.3 ให้บริการที่ดีแก่ผู้มาติดต่อราชการและปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานด้วยความสุภาพ มี
อัธยาศัยไมตรี และมีน้าใจ
4.4 ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง หรือละเลย หรือละเว้นการใช้อานาจเกิน
กว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย
ข้อ 5 การบูรณการเพื่อมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน
5.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรอบคอบ เอาใจใส่ ระมัดระวัง ถูกต้อง มีประสิทธิภาพ
เหมาะสม มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและผลลัพธ์ คานึงถึงผลประโยชน์สาธารณะ
5.2 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน และยึดหลักธรรมภิบาลในการ
ปฏิบัติงาน
5.3 บริหารจัดการทรัพยากรของทางราชการอย่างมีประสิทธิภาพ คุ้มค่า เพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชน และประเทศชาติ
ข้อ 6 การดารงชีวิตตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มา
ยึดถือเป็นแนวปฏิบัติในการทางานและดารงชีวิตอย่างสม่าเสมอ
6.1 ความพอประมาณ ดารงอยู่และปฏิบัติตนด้วยความพอดี ไม่น้อยเกินไปและไม่
มากเกินไป โดยไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่น
6.2 ความมีเหตุผล ตัดสินใจเกี่ยวกับระดับของความพอเพียงอย่างมีเหตุผล โดย
พิจารณาจากเหตุปัจจัยที่เกี่ยวข้อง ตลอดจนคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นจาก
การกระทานั้นๆอย่างรอบคอบ
6.3 การมีภูมิคุ้มกันที่ดีในตัว เตรียมตัวให้พร้อมรับผลกระทบและการเปลี่ยนแปลง
ด้านต่างๆที่จะเกิดขึ้น โดนคานึงถึงความเป็นไปได้ของสถานการณ์ต่างๆที่คาดว่า
จะเกิดขึ้นในอนาคตทั้งใกล้และไกล
6.4 เงื่อนไขความรู้ ประพฤติ ปฏิบัติดาเนินกิจกรรมต่างๆด้วยความรอบรู้ เกี่ยวกับ
วิชาการต่างๆที่เกี่ยวข้องอย่างรอบด้าน ความรอบคอบที่จะนาความรู้เหล่านั้น
มาพิจารณาให้เชื่อมโยงกัน เพื่อประกอบการวางแผนและความระมัดระวังในขั้น
ปฏิบัติ
6.5 เงื่อนไขคุณธรรม ประพฤติปฏิบัติ ดาเนินกิจกรรมต่างๆด้วยความตระหนักใน
คุณธรรม มีความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความอดทน มีความเที่ยงธรรม ใช้
สติปัญญาในการดาเนินชีวิต
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561
(นายประเวช ราชชมภู)
นายกเทศมนตรีตาบลสิริเวียงชัย

ประกาศเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
เรื่อง เจตนารมณ์เกี่ยวกับการปูองกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น
....................................................
ด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานเทศบาล และพนักงานจ้างเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย มีเจตนารมณ์
ร่วมกันที่จะให้เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย เป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ดาเนินการปูองกันและต่อต้านการ
ทุจริตคอร์รัปชั่น โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบและพัฒนาท้องถิ่น
ดังนั้น เพื่อให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย มุ่งเน้นการดาเนินการ ดังนี้
1. ยึดมั่นในหลักธรรมภิบาล
ด้วยความสานึกรับผิดชอบ มีคุณธรรม ยึดหลักนิติธรรม เปิดโอกาสให้ประชาชนมี
ส่วนร่วม และเกิดความคุ้มค่าในการใช้ทรัพยากรของราชการ
2. มุ่งมั่นให้บริการด้วยความโปร่งใส่
โดยประกาศกลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร
ตามกฎหมาย
3. มุ่งเน้นประชาชนเป็นศูนย์กลาง
โดยให้ประชาชนมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งรับฟังข้อเสนอแนะ ข้อ
ร้องเรียน เพื่อนามาปรับปรุงและพัฒนาอย่างจริงจัง
4. มุ่งต่อต้านและเฝูาระวังการทุจริตคอร์รัปชั่นทุกรูปแบบ
โดยมีการเฝูาระวังอย่างรัดกุมและใช้มาตรการลงโทษขั้นสูงสุดกับผู้ทุจริตคอร์รัปชั่น
และผู้เกี่ยวข้อง
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561

(นายประเวช ราชชมภู)
นายกเทศมนตรีตาบลสิริเวียงชัย

ประกาศเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
เรื่อง นโยบาย จริยธรรม เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
....................................................
เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐ ได้
ตระหนักและให้ความสาคัญยิ่งที่จะสนองเจตนารมณ์ด้านคุณธรรม จริยธรรม ธรรมภิบาล และการปูองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จึงขอประกาศเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย จะมุ่งมั่นในอันที่จะปฏิบัติภารกิจ
หน้าที่บริการประชาชน ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความยุติธรรม เสียสละ และมีจิตมุ่งบริการด้วยศักดิ์ศรี และ
เกียรติภูมิแห่งวิชาชีพ เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือ ศรัทธา และไว้วางใจของประชาชน โดยมีหลักการสาคัญที่ข้าราชการ
และเจ้าหน้าในสังกัดทุกคน จะต้องยึดถือเป็นหลักการ และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ดังนี้
1. นาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ และ
ประพฤติปฏิบัติตน เพื่อเสรมสร้างความสาคัญในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริต และความ
รอบรู้ที่เหมาะสม ดาเนินชีวิตด้วยความอดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความ
รอบคอบ
2. ยึดมั่นในค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมาตรฐานทางคุณธรรม และ
จริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง เพื่อการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ให้
ประสิทธิภาพ และรักษามาตรฐานแห่งความดีงาม
3. ยึดมั่นและมุ่งมั่นต่อการพัฒนาตนเอง มีจริยธรรม ปฏิบัติงานมุ่งผลสัมฤทธิ์เรียนรู้ร่วมกัน
เคารพละเชื่อมั่นกันและกัน พร้อมเป็นหนึ่งเดียว
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561

(นายประเวช ราชชมภู)
นายกเทศมนตรีตาบลสิริเวียงชัย

ประกาศเทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
เรื่อง นโยบายการกากับดูแลองค์กรที่ดี
....................................................
เพื่อแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการที่ดี ตามหลักธรรมภิบาล เทศบาลตาบลสิริเวียงชัย
ได้กาหนดนโยบายการกากับดูแลองค์กรที่ดี ประกอบด้วยนโยบายหลักและแนวทางปฏิบัติ ภายใต้กรอบ
นโยบายการกากับดูแลตนเองที่ดี มีรายละเอียดดังนี้
1. เปิดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็น และร่วมวิพากษ์ในการกาหนดนโยบายเพื่อลงสู่
การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
2. กากับดูแลกระบวนการทางานด้านต่างๆให้ถูกต้อง รวดเร็ว โปร่งใส และตรวจสอบได้
3. เผยแพร่ข้อมูล เอกสาร หลักฐานต่างๆให้ประชาชนได้รับทราบอย่างต่อเนื่อง
4. ส่งเสริมให้พนักงานเทศบาลและพนักงานจ้างปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมุ่ง
ประโยชน์สูงสุดขององค์กร
5. กากับดูแลและติดตามการบริหารความเสี่ยงและการควบคุมภายในที่มีประสิทธิภาพ
6. จัดให้มีรายงานการเงิน งบประมาณ การตรวจสอบภายใน
7. จัดให้มีการจัดทารายงานผลการดาเนินงานประจาปีขององค์กร เผยแพร่ให้ประชาชน
รับทราบ
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ.2561

(นายประเวช ราชชมภู)
นายกเทศมนตรีตาบลสิริเวียงชัย

