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  ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ – ๒๕๘๐) ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อ
วันที่  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๑ โดยได้มีการกำหนดเปูาหมาย การพัฒนาประเทศให้บรรลุวิสัยทัศน์ “ประเทศไทยมี 
ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศพัฒนาแล้วด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ” โดย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๖ ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบรหิารจดัการภาครัฐ กำหนดให้ภาครัฐต้องมีขนาด ที่
เหมาะสมกับบทบาท ภารกิจ ปรับวัฒนธรรมการทำงานให้มุ่งผลสัมฤทธิ์และผลประโยชน์ส่วนรวม มีความ 
ทันสมัย และพร้อมปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง มีความโปร่งใส ปลอดทุจริตและประพฤติมิชอบ และ 
กำหนดเกี่ยวกับบุคลากรภาครัฐ ข้อ ๔.๕ บุคลากรภาครัฐเป็นคนดีและคนเก่ง ยึดหลักคุณธรรม จริยธรรม มี 
จิตสำนึกมีความสามารถสูง มุ่งมั่นและเป็นมืออาชีพ ในการปฏิบัติหน้าที่และขับเคลื่อนภารกิจยุทธศาสตร์ ชาติ 
โดยภาครัฐมีกำลังคนที่เหมาะสมทั้งปริมาณและคุณภาพ มีระบบบริหารจัดการและพัฒนาบุคลากร ให้ 
สามารถสนองความต้องการในการปฏิบัติงาน มีความก้าวหน้าในอาชีพ สามารถจูงใจให้คนดีคนเก่ง ทำงาน ใน
ภาครัฐ มีระบบการพัฒนาขีดความสามารถบุคลากรภาครัฐให้มีสมรรถนะใหม่ ๆ สามารถ รองรับการ 
เปลี่ยนแปลงบริบทการพัฒนา มีการเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรม การปรับเปลี่ยน แนวคิดให้การปฏบิัติ 
ราชการเป็นมืออาชีพ มีจิตบริการ ทำงานในเชิงรุกและมองไปข้างหน้า สามารถ บูรณาการการทำงาน ร่วมกับ
ภาคส่วนอื ่นได้อย่างเป็นรูปธรรมเทศบาลตำบลนาม่อง กำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนา  ประกอบด้วย ๔ 
ยุทธศาสตร์ ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ และยุทธศาสตร์จังหวัด ดังนี้  

  ๑. ยุทธศาสตร์ที่ ๑ ด้านมาตรฐานคมนาคม เสริมสร้างการพัฒนามาตรฐานโครงสร้างระบบ 
การคมนาคมให้ครอบคลุม  

  ๒. ยุทธศาสตร์ที ่ ๒ ด้านประชาชนมีคุณภาพ ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต ความ 
ปลอดภัยให้ประชาชนอย่างยั่งยืน  

  ๓. ยุทธศาสตร์ที่ ๓ ด้านเกษตรกรรมธรรมยั่งยืน ปรับปรุงปัจจัยและกระบวนการผลิตสินค้า 
เกษตรปลอดภัยให้ได้มาตรฐานสากล 

  ๔. ยุทธศาสตร์ท ี ่  ๔ ด้านการบริหารจัดการโปร่งใส พัฒนาระบบการบริหารจัดการ
โปร่งใส ตามหลักธรรมาภิบาล  และกำหนดค่านิยมหลักขององค์กร ที่สอดคล้องกับยุทธศาตร์ท ี ่  ๔ 
ประกอบด้วย  

   ๑. การพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคลากร  

   ๒. การพัฒนาบุคลากรให้เป็นคนดี  

   ๓. การพัฒนาบุคลากรเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง  

   ๔. การสร้างวัฒนธรรมในองค์กรให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และร่วมกันพัฒนา  



  เทศบาลตำบลนาม่อง จึงมีการกำหนดนโยบายการบริหารและการพัฒนา ทรัพยากรบคุคล
เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมให้สอดคล้องดังกล่าวข้างต้นในด้านทรัพยากรบุคคลและขับเคลื่อน ภารกิจของเทศบาล
ตำบลนาม่อง โดยแบ่งเป็นด้านต่าง ๆ ดังนี้  

  ๑. นโยบายการวิเคราะห์อัตรากำลัง   

  เทศบาลตำบลนาม่อง มีความมุ่งมั่นในการสนับสนุนให้บุคลากรสามารถขับเคลื่อน ภารกิจใน
ความรับผิดชอบ ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเกิดประสิทธิผลโดยได้มีการวางแผน
อัตรากำลัง โดยกำหนดอัตรากำลังคน ไว้ในแผนอัตรากำลัง ๓ ปี เพื่อให้มีคนสอดคล้องกับ ภารกิจในความ
รับผิดชอบของแต่ละส่วนราชการ ได้แก่ สำนักงานปลัด กองคลัง กองช่าง รวมมีการ ปรับปรุงโครงสร้างองค์กร 
ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบแต่ละตำแหน่งที่สอดคล้องและเอื้อต่อการปฏิบัติ ตามเปูาหมายขององค์กร  

  ๒. นโยบายการสรรหาและคัดเลือก  

  เทศบาลตำบลนาม่อง เล็งเห็นถึงความสำคัญในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร หรือบรรจุ
แต่งตั้งพนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง รวมถึงการคัดเลือกบุคลากรภายใน เพื่อแต่งตั้งให้
ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงข้ึน หรือการปรับปรุงตำแหน่งพนักงานจ้างทั่วไปเป็นพนักงานจ้าง ตามภารกิจ โดย
คำนึงถึงการดำเนินการอย่างโปร่งใส มีการดำเนินการตาม หลักเกณฑ์ และวิธีการที่ระเบียบกฎหมายกำหนด 
รวมทั้งนำเอาเครื่องมือหรือเทคนิคในการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรมาใช้ เพื่อช่วยให้สามารถสรรหาและ
คัดเลือกบุคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ที่สอดคล้องกับ ตำแหน่งงาน เพื่อนำไปสู่การ
ผลักดันให้ เทศบาลตำบลนาม่อง มีการบริหารงานบุคคลอย่างมี ประสิทธิภาพ  

  ๓. นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติราชการ   

  เทศบาลตำบลนาม่อง ตระหนักถึงความสำคัญของการบริหารผลการปฏิบัติ ราชการที่เป็น
เครื่องมือสำคัญในการผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงานสามารถ บรรลุเปูาหมายที่วางไว้โดยมี การให้เงินเดือน 
ค่าจ้าง ค่าตอบแทนในการดำเนินการดังกล่าวอย่างเหมาะสมและเป็นธรรมตามการ ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ประจำปี เทศบาลตำบลนาม่อง ได้มีนโยบายในการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรทุกประเภท
อย่างเหมาะสมและเป็นธรรม โดยมีการกำหนดตัวชี้วัดรายบุคคล (KPIs) ที่มี ความสอดคล้องกับนโยบาย
ผู้บริหาร ภารกิจ ในความรับผิดชอบ ตามมาตรฐานกำหนดตำแหน่ง อันจะ ส่งผลให้การปฏิบัติงานรายบุคคล
ผลักดันให้บรรลุเปูาหมายในระดับองค์กร รวมถึงมีแนวทางรองรับหรือ บทลงโทษตามระเบียบแบบแผนของ
ทางราชการ ในกรณีที่บุคลากรที่ไม่ผ่านการประเมินผลการปฏิบัติ ราชการประจำปี เช่น ส่งไปอบรมเพิ่ม
ประสิทธิภาพ งดเลื่อนข้ันเดือน ค่าจ้าง ค่าตอบแทน การไม่ต่อ สัญญาจ้างสำหรับพนักงานจ้าง การไม่จ่ายเงิน
ประโยชน์ตอบแทนอื่น เป็นต้น  

  ๔. นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล   

  เทศบาลตำบลนาม่อง ได้ให้ความสำคัญในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล เป็นอย่าง
มาก เพราะการพัฒนาคนให้มีศักยภาพในการปฏิบัติงานนั้น ถือว่าเป็นปัจจัยหลักที่จะช่วยส่งเสริม การบริหาร
และพัฒนาเป็นให้บุคลากรของ เทศบาลตำบลนาม่อง บุคลากรมีความรู้ ความสามารถ  ทักษะ และสมรรถนะ 
เพียงพอสำหรับภารกิจงานในปัจจุบันและการเปลี่ยนแปลงในอนาคต เทศบาลตำบลนาม่อง จึงวางแผนให้มี
การบริหารและพัฒนาอย่างต่อเนื่องและเป็นระบบ เพื่อสร้างคุณภาพของ บุคลากรให้สามารถเรียนรู้ และ



พัฒนาตนเองได้เต็มตามศักยภาพ โดยการดำเนินการจัดสรรและตั้ง งบประมาณในการพัฒนา การฝึกอบรม 
การพัฒนารายบุคคล รวมถึงพัฒนาด้านทักษะและสมรรถนะต่าง ๆ ประจำตัวบุคคล เพื่อให้ความรู้แก่บุคลากร 
ทุกระดับ ทั้งหลักสูตรที่กรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถ่ิน  หลักสูตรจังหวัด หรือหลักสูตรของมหาวิทยาลัย
ต่าง ๆ ที่จัดการอบรม  

  ๕. นโยบายสวัสดิการและค่าตอบแทน   

  เทศบาลตำบลนาม่อง คำนึงถึงการจัดสวัสดิการที่นอกเหนือจากสวัสดิการพื้นฐาน ตามที่รัฐ
เป็นผู้กำหนดให้กับบุคลากรภายในองค์กร โดยกำหนดให้มีค่าตอบแทนล่วงเวลา สำหรับพนักงาน ส่วนตำบลที่
ปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ ที่มีความสอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริงในหน้าที่ราชการ เช่น   ค่าตอบแทน
เจ้าหน้าที่สาธารณสุข ที่ปฏิบัติงานในสถานีอนามัย (อนามัยถ่ายโอน) ค่าตอบแทนของ ผู้ปฏิบัติงานด้านสิ่ง
ปฏิกูลในชุมชน 

  ๖. นโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันในองค์กร   

 เทศบาลตำบลนาม่อง เห็นความสำคัญของการมีคุณธรรมจริยธรรมและการสร้างความผูกพันใน
องค์กร เป็นอีกหนึ่งนโยบายที่สำคัญ เพราะหากพนักงานส่วนตำบลในสังกัดมี คุณธรรมจริยธรรม มีการทำงาน
ร่วมกัน สามัคคีผูกพันกันแล้ว จะเป็นปัจจัยที่ช่วยในการรักษา บุคลากรให้ อยู่คงกั บหน่วยงานได้ รวมทั้ง
สร้างสรรค์ผลงานที่เป็นประโยชน์และมีประสิทธิภาพให้กับองค์กร นโยบายในด้านน้ีเทศบาลตำบลนาม่อง ได้
จัดสรรงบประมาณในการตั้งไว้ในข้อบัญญัติประจำปีทุก ๆ  ปี  เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในสังกัด มีกิจกรรม
ร่วมกัน เช่นการฝึกอบรมหลกัสตูรการทำงานรว่มกัน คุณธรรม จริยธรรมในการปฏิบัติงาน ศึกษาดูงานเกี่ยวกับ
การการปูองกันการทุจริต หรือเศรษฐกิจพอเพียง ๗.นโยบายด้านการพัฒนาทักษะด้านดิจิทัล และเทคโนโลยี
สารสนเทศ  

  เทศบาลตำบลนาม่อง เล็งเห็นความสำคัญในการเติบโตของดิจทิัล และเทคโนโลยี สารสนเทศ 
ที่เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง เป็นองค์ประกอบในการปฏิบัติงานที่สำคัญในสถานการณ์ปัจจุบัน  เนื่องจากทำให้การ
ปฏิบัติงานรวดเร็ว ทันต่อเวลา เกิดผลสัมฤทธ์ิต่อองค์กร ดังนั้นเทศบาลตำบล นาม่อง จึงไม่ปิดกั้นบุคลากรใน
การเรียนรู้เทคโนโลยีในการทำงาน รวมทั้งส่งเสริมการมีนโยบายในการนำเสนอ งาน การส่งงาน การรายงาน
ผลงาน การรายงานสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น ผ่านระบบ Line  Facebook ขององค์กร เพื่อให้ทุกคน
สามารถเข้าถึงงานของบุคคลอื่นอยู่ตลอดเวลา และสนับสนุนให้ พนักงานพัฒนาทักษะด้านดิจิทัลด้วยตวัเอง 
ตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๑๓.๔/๔๒ ลงวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เรื่อง เครื่องมือสำรวจทักษะ
ด้านดิจิทัลของข้าราชการและบุคลากรภาครัฐด้วยตัวเอง  (Digital Government Skill Self-Assessment) 
เพื่อรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในการพัฒนาพนักงาน รายบุคคลในด้านดังกล่าว  

  7. นโยบายด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน  

  เทศบาลตำบลนาม่อง ได้ดำเนินการตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ 
มท  ๐๘๑๐.๖/ว ๕๔๘ ลงวันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๐ เรื่อง การกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการ 
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ตามพระราชบัญญัติด้านความ ปลอดภัย 
อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ๒๕๕๔ เพื่อให้บุคลากรในสังกัด  



มีสภาพแวดล้อมการทำงานที่ดี มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะ รวมทั้งส่งเสริมการปฏิบัติงานมิให้ 
พนักงานในสังกัดเทศบาลตำบลนาม่อง ได้รับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย จิตใจ และสุขภาพอนามัย  โดยแต่งตั้ง
คณะกรรมการคณะหนึ่งเพื่อดูแลและขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าว   

  8. ประกาศคุณธรรมจริยธรรม เจตนารมณ์ในการปูองกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น ของเทศบาลตำบลนาม่อง  

  เทศบาลตำบลนาม่อง ไดก้ำหนดแนวทางปฏิบัติเพื่อส่งเสริมคุณธรรมจรยิธรรมในองค์กร เพือ่ 
ปอ้งกันไม่ให้บุคลากรในสังกัดกระทำผิดจริยธรรม ซึ่งมีวัตถุประสงค์ดังนี้  

  ๑. เป็นเครื ่องมือกำกับความประพฤติของพนักงานเทศบาลตำบลนาม่อง ที ่สร้าง ความ
โปร่งใส มีมาตรฐานการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล  

  ๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอทั้งในระดับองค์กรและระดับ บุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ  

  ๓. ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที ่ยอมรับ เพิ ่มความน่าเชื ่อถือ เกิดความเชื ่อมั ่นแก่ 
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

  ๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานเทศบาลตำบลนาม่อง ในทุกระดับ โดย
ฝ่ายบริหารใช้อำนาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อองค์กร  ผู้บังคับบัญชา ประชาชน 
และสังคม ตามลำดับ  

  ๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที ่อาจ
เกิดข้ึน  รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

 

  ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลนาม่อง เพื่อให้พนักงานและลูกจ้าง  มี
หน้าที่ดำเนินไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม และไม่หวังประโยชน์ส่วนตน อำนวยความ สะดวก
ให้บริการประชาชนด้วยความเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล โดยยึดหลักตามค่านิยมหลักของ จริยธรรม 
ดังนี้  

  ๑. ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  

  ๒. มีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ  

  ๓. ยึดถือประโยชน์ของประเทศมากกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีประโยชน์ทับซ้อน  

  ๔. ยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย  

  ๕. ให้บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ  

  ๖. ให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเทจ็จริง 
  ๗. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้  



  ๘. ยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

  ๙. ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  

  นอกเหนือจากประกาศคุณธรรมจริยธรรมแล้ว เทศบาลตำบลนาม่อง ยังกำหนด ค่านิยมร่วม
สำหรับองค์กรและพนักงานสังกัดเทศบาลตำบลนาม่อง ทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทาง ปฏิบัติควบคู่ไปกับ
ระเบียบและกฎบังคับข้ออื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ การปฏิบัติตามประมวล จริยธรรมเป็นไปใน
แนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ ที่ กำหนดไว้ โดย
เทศบาลตำบลนาม่อง ได้กำหนดแนวนโยบายการกำกับดูแลเพื่อที่ให้บุคลากรใน สังกัดปฏิบัติ ตามประมวล
จริยธรรม ดังนี้ 

 นโยบายการกำกับดูแลองค์การท่ีดีและแนวทางในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ของเทศบาล
ตำบลนาม่อง  

  ๑. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข มีแนวทางดังนี้ ๑.๑ 
ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข หรือ สนับสนุนให้นำ
การปกครองระบอบอื่นที ่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย ๑.๒ จงรักภักดีต่อ
พระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัช ทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทาง
วาจา  

  ๒. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม มีแนวทางดังนี้  

  ๒.๑ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระทำการเลี ่ยงประมวล
จริยธรรมนี้ใน กรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทำดังกล่าวของพนักงานส่วนตำบลอาจขัดประมวล
จริยธรรม  พนักงานส่วนตำบลต้องหยุดการกระทำดังกล่าว  

  ๒.๒ ไม่ละเมิดหลักสำคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณีในกรณีทีมีข้อขัดแย้งระหว่าง
ประมวล จริยธรรมนี้กับหลักสำคัญทางศัลธรรม ศาสนาหรือประเพณี  

  ๒.๓ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใต้
บังคับ บัญชาด้วยความเที่ยงธรรม โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว  

  ๒.๔ หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับช้ันต้องสนับสนุนส่งเสริม
และ ยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น  

  ๒.๕ ไม่กระทำการใดอันอาจนำความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือ
ราชการ โดยรวม  

  ๓. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ มีแนวทางดังนี้  

  ๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรม ไม่มุ่งหวังและแสวงหาผลประโยชน์อัน
มิควร ได้จากการปฏิบัติงาน  



  ๓.๒ ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความยุติธรรม ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย ๓.๓ 
รับผิดชอบต่อผลการกระทำของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง ชอบ ธรรม พร้อม
ยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดข้ึน  

  ๓.๔ ควบคุม กำกับ ดูแล ผู ้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตนไม่ให้กระทำการหรือมี
พฤติกรรม ในทางมิชอบ  

  ๓.๕ ไม่นำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง  

  ๓.๖ อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที ่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มกำลัง 
ความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทำให้งานในหน้าที่เสียหาย  

  ๓.๗ ละเว้นจากการกระทำทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อตำแหน่งหน้าที่ของตนเองหรือ 
พนักงานส่วนตำบลคนอื่น  

  ๓.๘ ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัติใน
วิชาชีพ 

  ๓.๙ เมื่อเกิดความผิดพลาดข้ึนจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งให้หัวหนา้ 
ส่วนราชการทราบ  

  ๓.๑๐ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบกฎหมายหรือประชาชน
ต้องให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมาย  

  ๓.๑๑ ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่ง
ราชการ ด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามคำสั่งเพื่อให้ผู้สั่ง
พิจารณา สั่งการต่อไป  

  ๔. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าผลประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ 
ทับซ้อน มีแนวทางดังนี้  

  ๔.๑ ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่เคยมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็นญาติพี่น้อง พรรคพวกเพื่อน
ฝูง  หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้คุณหรือให้โทษแก่บุคคลนั้น  

  ๔.๒ ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอำนวยความสะดวกของทาง
ราชการ ไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย  

  ๔.๓ ไม่กระทำการ หรือตำแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบ 
แคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่   

  ๔.๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อื่นต้องยึดถือประโยชน์
ของ ทางราชการเป็นหลัก  

  ๔.๕ ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือยอมรับซึ่งของตอบแทนของ
ตนหรือ ของญาติของตนไม่ว่าก่อนหรือหลังดำรงตำแหน่งหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่แล้วก็ตาม  



  ๕.๖ ไม่ใช้ตำแหน่งหรือกระทำการที่เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ  

  ๔.๗ ไม่เสนอหรืออนุมัติโครงการ การดำเนินการ หรือการทำนิติกรรมหรือสัญญาซึ่งตนเอง
หรือ บุคคลอื่นได้ประโยชน์อันมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  

  ๕. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย มีแนวทางดังนี้  

  ๕.๑ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทำการเลี ่ยงประมวล
จริยธรรมนี้  

  ๕.๒ เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝา่ฝืนประมวลจริยธรรมนี้ พนักงานส่วนตำบลต้องมีหน้าที่รายงาน
การฝ่า ฝืนดังกล่าวพร้อมหลักฐานพยานต่อหัวหน้าส่วนราชการ  

  ๕.๓ ต้องรายงานการดำรงตำแหน่งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติบุคคล
ซึ่งมิใช่ ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น ต่อหัวหน้าส่วนราชการในกรณีที่การ
ดำรง ตำแหน่งนั้นๆอาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่  

  ๕.๔ ในกรณีที่พนักงานส่วนตำบลเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระทำซึ่งมีลักษณะตามข้อ 
๕.๒ หรือข้อนี้พนักงานส่วนท้องถ่ินมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระทำดังกล่าว  

  ๕.๕ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถ และทักษะในการดำเนินงานปฏิบัติหน้าที่โดยยึด
มั่นใน ความถูกต้องเที่ยงธรรมถูกต้องตามหลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติ  

  ๕.๖ ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมทั้งละเว้น
การ แสวงหาตำแหน่ง บำเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ  

  ๕.๗ ตัดสินใจและกระทำการใดๆโดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ ประชาชน
มากกว่า ประโยชน์ส่วนตน  

  ๕.๘ ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผูใ้ต้บังคับบญัชายึดมั่นความถูกต้อง เที่ยงธรรม ยึดถือ 
ผลประโยชน์ของชาติ  

   ๖. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ มีแนวทาง
ดังนี้  

  ๖.๑ ปฏิบัติให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้อำนาจเกินกว่า ที่มีอยู่ตาม
กฎหมาย  

  ๖.๒ ปฏิบัติหน้าที่ หรือดำเนินการอื่น โดยคำนึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพ
ของ บุคคล ไม่กระทำการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคลอื่นก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอำนาจตาม 
กฎหมาย  

  ๖.๓ ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และไม่
เลือก ปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถ่ินกำเนิด เช้ือชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพ 
กายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรอืสังคม ความเช่ือทางศาสนา การศึกษา อบรม  หรอื



ความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะดำเนินการตามมาตรการที่รัฐกำหนด เพื่อ ขจัด
อุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับบุคคลอื่น หรือเป็นการเลือก ปฏิบัติ
ที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป  

  ๖.๔ ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษ์วิจารณ์ อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการตาม
หลักวิชา  

  ๖.๕ ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้อง
ปฏิบัติ หน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด  

  ๖.๖ ไม่ลอกหรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา  

  ๖.๗ ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติผู้รับบริการ  

  ๖.๘ สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผูร้ับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว เสมอภาค ยุติธรรม 
และ มีอัธยาศัยไมตรี  

  ๖.๙ ให้บริการด้วยภาษาถ้อยคำสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิค หรือ
ถ้อยคำ ภาษากฎหมายที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ  

  ๖.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือกระทบ
สิทธิ ของบุคคลอื่น  

  ๖.๑๑ เปิดช่องทางการรับฟังความคิดเห็นของประชาชน ผู้มีส่วนได้เสียในสถานที่ให้บริการ
และนำ ข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและการให้บริการประชาชน  

  ๗. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง   มี
แนวทางดังนี้  

  ๗.๑ ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดำเนินงานไปเพื่อการอื่น อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะ
อย่าง ยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น  

  ๗.๒ ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระทำการอันกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพ บุคคลอื่น ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามคำขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมายเว้นแต่การ
อัน คณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้กำหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องดำเนินการภายในระยะเวลา
ที่ กำหนด 

  ๗.๓ เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการได้รับทราบ รวมถึงให้ข้อมูล 
ข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย  

  ๗.๔ ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ถูกต้อง ด้วยความระมัดระวัง ไม่ 
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ  

  ๗.๕ ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน    



  ๘. การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ มีแนวทาง
ดังนี้  

  ๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มกำลัง 
ความสามารถ  

  ๘.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความประหยัด
คุ้มค่า ไม่ ฟุ่มเฟือย  

  ๘.๓ ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและมาตรฐาน 
วิชาชีพโดยเคร่งครัด  

  ๘.๔ อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที ่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง และเต็มกำลัง 
ความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทำให้งานในหน้าที่เสียหาย  

  ๘.๕ ละเว้นจากการกระทำทั้งปวงที่ก่อใหเ้กิดความเสยีหายต่อตำแหน่งหน้าที่ของตนหรอืของ 
พนักงานส่วนตำบลอื่น ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบลอื่น โดยมิชอบ  

  ๘.๖ ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ ที่ปฏิบัติในวิชาชีพ 
ตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่วนตัว ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี  

  ๘.๗ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้
หัวหน้าส่วน ราชการทราบโดยพลัน  

  ๘.๘ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชน
ต้องให้ ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบโดยใช้
ข้อมูลที่ เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับคำร้องขอในการตรวจสอบ  

  ๘.๙ ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ราชการ ในกรณีที่สั่ง
ราชการ ด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องลายลักษณ์อักษรตาม คำสั่งเพื ่อให ้ผู้สั่ง
พิจารณาสั่ง การต่อไป  

  ๘.๑๐ ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์
ภายใน เวลาที่กำหนดงานในความรับผิดชอบให้บรรลุผลสำเร็จตามเปูาหมายภายในเวลาได้ผลลัพธ์ตามเปูา
หมาย  คุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องที่กำหนด โดยวิธีการ กระบวนการ ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ 
ประเทศชาติ ประชาชน  

  ๘.๑๑ ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถ และหน่วยงาน โดยใช้ 
ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างเต็มที ่ด้วยความถูกต้อง รอบคอบ ระมัดระวัง เพื ่อรักษาผลประโยชน์ 
ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ  

  ๘.๑๒ พัฒนาตนเองให้เป็นผู ้มีความรอบรู ้ และมีความรู ้ ความสามารถทักษะ ในก าร
ปฏิบัติงานใน หน้าที่ 



  ๘.๑๓ พัฒนาระบบการทำงานให้ได้ผลงานที่ดี มีคุณภาพประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็น 
แบบอย่างได้  

  ๘.๑๔ จัดระบบการจัดเกบ็เอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ให้เป็นระบบระเบยีบ เอื้ออำนวยต่อ
การ ทำงานให้สำเร็จตามเปูาหมาย  

  ๘.๑๕ ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าเหมาะสม ด้วยความ 
ระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง  

  ๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร มีแนวทางดังนี้  

  ๙.๑ จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

  ๙.๒ เป็นแบบย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุก
ประการ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีมีข้อ
สงสัยหรือมีข้อทักท้วงว่าการกระทำไม่ชอบดว้ยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบ 
ด้วยกฎหมายพนักงานส่วนตำบลต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะ
ดำเนินการต่อได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่แล้ว  

  ๙.๓ เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  ๙.๔ ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าที่ รัก
ศักดิ ์ศร ีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็นพนักงานส่วนตำบลที ่ด ี อยู ่ในระเบียบ
วินัย  กฎหมาย และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี  

  ๙.๕ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ 
ความสามารถ ให้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์ 
สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน  

  ๙.๖ มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสรา้ง
ความ เข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน  

  ๙.๗ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย  

  ๙.๘ รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยพนักงาน
ส่วน ตำบล/พนักงานจะกระทำได้ต่อเมื่อมีอำนาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไปตาม 
กฎหมายกำหนดเท่านั้น  

  ๙.9 รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผูร้่วมงานพรอ้มกับให้ความช่วยเหลอืเกือ้กลูซึง่
กัน และกันในทางที่ชอบ  

  - เคารพต่อความเช่ือ และค่านิยมของบุคคลหรือเพื่อนร่วมงาน  

  - ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล  

  - ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรอืเกีย่งงาน อันอาจทำให้เกิดการแตกความสามัคคีใน หน่วยงาน  



  -ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน  

  ๙.๑0 ไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่า
จะเป็น ประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน 
หรือ บุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดย 
ธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

  ๙.๑1 ประพฤติตนให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์
อัน ดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้าง
เป็น ผลงานของตน  

  ๑๐. การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน มีแนวทางดังนี้ 
  ๑๐.๑ ปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม สร้างคุณธรรม
จริยธรรม  รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมช่วยลดปัญหาที่เกิดข้ึน
ในสังคม  ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการดำเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิด 
ประโยชน์สุขแก่สังคม  

  ๑๐.๒ สร้างจิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม  

  - สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบประชาธิปไตย รู้ถึงขอบเขตของ สิทธิ 
เสรีภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม  

  - ให้ความสำคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือส่วนหนึ่งของสังคมต้องมีความ 
รับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวมทั้งต่อประเทศชาติ และโลกใบนี้ - ตระหนักถึง
ปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหา ของตนเอง เช่น  กันหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องช่วยกัน
แก้ไข  

  - ยึดหลักธรรมในการดำเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคำสั่งสอนในทุกศาสนาที่นับถือ สอน
ให้คนทำความด ี 

  ๑๐.๓ การดำรงชีวิตตาหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดำเนินชีวิตบนทางสายกลาง โดยยึด
หลัก ความพอประมาณ ความมีภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม  

  - ยึดหลักความพอประมาณ โดยดำรงชีวิตเหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคม พัฒนา 
ตนเองให้มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีข้ึนเป็นลำดับ 

  - ย ึดหล ักความมีเหต ุผล โดยถือปฏิบ ัติตนและปฏิบ ัต ิงานอย่างม ีระบบ ม ี เหตุผล 
ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจดำเนินการใดๆ ต้องคำนึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดข้ึนต่อส่วนรวมและต่อ
ตนเอง - ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการดำเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมีเปูาหมายมีการ วางแผนและ
ดำเนินการไปสู่เปูาหมายด้วยความรอบคอบ ประหยัด อดทน อดออม บนพื้นฐานความรูและ คุณธรรมเพื่อให้
บรรลุเปูาหมาย  



  - ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการน้อมนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ 
  ๑๐.๔ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที ่ชอบด้วย
กฎหมาย  

  ๑๑. แสดงหรือมีเจตนารมณ์ร่วมกันในการปูองกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

  ๑๑.๑ บุคลากรของเทศบาลตำบลนาม่อง จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปช่ัน  ไม่
ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม  

  ๑๑.๒ บุคลากรของเทศบาลตำบลนาม่อง ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำ ที่
เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลนาม่อง โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่
รับผิดชอบทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ หากมีข้อสงสัยหรือข้อ ซักถามให้
ปรึกษากับผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลที่กำหนดให้ทำหน้าที ่รับผิดชอบเกี ่ยวกับการติดตามการปฏิบัติ ตาม
ประมวลจริยธรรมของบุคลากรแต่ละประเภทตามที่กำหนดไว้  

  ๑๑.๓ บุคลากรของเทศบาลตำบลนาม่อง จะตระหนักถึงความสำคัญในการเผยแพร่ ให้ 
ความรู้ และทำความเข้าใจกับบุคคลอื่นที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลนาม่อง หรือ อาจเกิดผล
กระทบต่อเทศบาลตำบลนาม่อง ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปช่ัน  

  ๑๑.๔ บุคลากรของเทศบาลตำบลนาม่อง จะมุ่งมั่นที่จะสรา้งและรกัษาวัฒนธรรมองค์กรทีย่ดึ
มั่น ว่าการทุจริตคอร์รัปช่ัน และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระทำที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำกับ 
บุคคลใดก็ตาม หรือการทำธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน  

  



ประกาศเทศบาลตำบลนาม่อง 

เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

ของเทศบาลตำบลนาม่อง จังหวัดสกลนคร 

พ.ศ. ๒๕๖๔-๒๕๖๖ 

………………………………… 

  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดทำตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ  

  ๑. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการ ที่สรา้งความโปรง่ใส มีมาตรฐาน ในการ 
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล  

  ๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางการปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคล  และเป็นเครื ่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลนาม่อง เพื ่อให้การ 
ดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

  ๓. ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที ่ยอมรับ เพิ ่มความน่าเชื ่อถือ เกิดความมั ่นใจแก่ 
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย   

  ๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจ
ใน ขอบเขต สร ้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร  ต่อผ ู ้บ ังคับบัญชา ต่อ
ประชาชน  และต่อสังคม ตามลำดับ   

  ๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที ่อาจ
เกิดข้ึน  รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

  ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็น แนว
ทางการปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้  

       

      หมวด ๑  

บทท่ัวไป 

  ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้  

  “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตำบลนาม่อง  

  “ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ข้าราชการส่วนท้องถ่ินสามัญ ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ ส่วนท้องถ่ิน รวมถึงพนักงาน
จ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

  ข้อ ๒ ให้นายกเทศมนตรีตำบลนาม่องรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 



 

หมวด ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนท่ี ๑ 

    มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก    

  ข้อ ๓ ข้าราชการของเทศบาลตำบลนาม่องทุกคน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตาม กฎหมาย 
เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้  

  (๑) การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

  (๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  

  (๓) การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ  

  (๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน  

  (๕) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย  

  (๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  

  (๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง  

  (๘) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้  

  (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  

  (๑๐) การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนา 
ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

ส่วนท่ี ๒ 

จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

  ข้อ ๔ ข้าราชการของเทศบาลตำบลนาม่อง ต ้องจงร ักภักด ีต ่อชาต ิ ศาสนา และ 
พระมหากษัตริย์  

  ข้อ ๕ ข้าราชการของเทศบาลตำบลนาม่อง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และ ปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ  

  ข้อ ๖ ข้าราชการของเทศบาลตำบลนาม่อง ต้องเป็นแบบอย่างที ่ดีในการเป็นพลเมือง
ดี  เคารพ และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  



  ข้อ ๗ ข้าราชการเทศบาลตำบลนาม่อง ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อม เสีย
ต่อเกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าที่  

  ข้อ ๘ ข้าราชการของเทศบาลตำบลนาม่อง ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง ความสามารถ 
ด้วยความเสียสละ ทุ ่มเทสติปัญญา ความรู ้ความสามารถ ให้บรรลุผลสำเร็จและมี ประสิทธิภาพตาม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ และประชาชน  

  ข้อ ๙ ข้าราชการของเทศบาลตำบลนาม่อง ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ ประชาชน
ด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน  ข้อ ๑๐ 
ข้าราชการของเทศบาลตำบลนาม่อง ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ  เรียบร้อย มีอัธยาศัย  

  ข้อ ๑๑ ข้าราชการของเทศบาลตำบลนาม่อง ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติ หน้าที่ 
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทำได้ต่อเมื่อมีอำนาจหน้าที่และ ได้รับอนุญาต
จากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามกฎหมายกำหนดเท่านั้น  

  ข้อ ๑๒ ข้าราชการของเทศบาลตำบลนาม่อง ต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคี ระหว่าง
ผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ  

  ข้อ ๑๓ ข้าราชการของเทศบาลตำบลนาม่อง ต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งไปแสวงหา ป ระ
โยชน์ที่มิคว รได้สำห รับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทำงทรัพย์สินหรือไม่ ก็ตาม ตลอดจนไม่รับ
ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อ ประโยชน์ต่าง ๆ  อันอาจ
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรม จรรยาหรือการให้ ตามประเพณี  

  ข้อ ๑๔ ข้าราชการของเทศบาลตำบลนาม่อง ต้องประพฤติตนให้สามารถทำงานร่วมกับ ผู้อื่น
ด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อน ร่วมงาน 
และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคบัใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนท่ี ๑ 

กลไกการบังคบัใช้ประมวลจรยิธรรม 

  ข้อ ๑๕ ให้สำนักปลัดเทศบาลตำบลนาม่อง มีหน้าที่ควบคุมการกำกับการให้มีการ ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้  

  (๑) ดำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและ ติดตาม
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ 

  (๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝนืจรยิธรรมนี้ เพื่อรายงานผล ให้นายเทศบาล
ตำบลนาม่อง หรือคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมี ผู้ร้องขอหรืออาจดำเนินการตามที่นายก
เทศบาลตำบลนาม่อง หรือคณะกรรมการจริยธรรม มอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได้   



  (๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ ่งปฏิบ ัต ิตามประมวลจริยธรรมนี ้อย่าง 
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกเทศบาลตำบลนาม่อง
หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร อาจยื ่นเรื ่องโดยไม่ต้องผ่าน
นายกเทศมนตรีตำบลนาม่อง หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไป ยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้  

  (๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่น 
แกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม การดำเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม
ประมวล จริยธรรมนี้อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้งโยกย้ายเลื่อนข้ันเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
หรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว  

  (๕) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (๖) 
ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการ จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย 
ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดำรงตำแหน่งใน สำนักปลัด  

  ข้อ ๑๖ ให้นายกเทศบาลตำบลนาม่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ ้น  เพื่อควบคุม 
กำกับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  

  คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย  

  (๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ  

  (๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน 
  (๓) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในเทศบาลตำบลนาม่
อง ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างของเทศบาลตำบลนาม่อง นั้น จำนวนสองคน  

  (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑)-(๓) ร่วมกันเสนอช่ือและ คัดเลือก
ให้เหลือสองคนให้หัวหน้าสำนักปลัดเป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจแต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม   

  กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยลงโทษทางวินัยมาก่อน  

  ข้อ ๑๗ คณะกรรมการจริยธรรมมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้  

  (๑) ควบคุม กำกับ ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  

  (๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ใน
กรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว  

  (๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอำนาจหน้าที่ 
ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้น ส่วน บริษัท ชี้แจง 



ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคำเกี่ยวกับ 
เรื่องที่สอบสวน  

  (๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคำหรือให้ส่ง 
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน  

  (๕) พิจารณาวินิจฉัยชี ้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคำวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหา ร งานบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังห วัดมิได้วินิจฉัย เป็นอย่ างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วนัที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องให้คำวินิจฉัย ของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด  

  (๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญ 
หรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  

  (๗) คุ ้มครองข้าราชการซึ ่งปฏิบ ัต ิตามประมวลจริยธรรมนี ้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ 
ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น  

  (๘) ดำเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมายการ
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ  

ส่วนท่ี ๒ 

ระบบบังคบัใช้ประมวลจรยิธรรม 

  ข้อ ๑๘ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวล 
จริยธรรมให้นายกเทศบาลตำบลนาม่องเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ  

  ข้อ ๑๙ การดำเนินการตามข้อ ๑๘ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ 
จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  

  ข้อ ๒๐ การประพฤติปฏิบัติฝา่ฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง 
หรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสำคัญและระดับ 
ตำแหน่งตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝา่ฝืนอายุประวัติและความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่ง
กรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควร นำมาประกอบการพิจารณา  

  ข้อ ๒๑ หากการดำเนินการสอบสวนตามข้อ ๑๙ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าาฝืน 
ประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามข้อ ๑๘ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจรงิว่า เป็น
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามข้อ  ๑๘ 
สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๔ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดำเนินการทางวินัย  

  ข้อ ๒๒ การดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ 
และข้อ  ๒๑ ให้นำแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ 
ดำเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาบังคับใช้โดยอนุโลม  



  ข้อ ๒๓ การสั่งการของผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อ ๒๑ ให้ดำเนินการตามนั้นเว้นแตจ่ะ
ปรากฏ ข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทำให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป  

หมวด ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 

  ข้อ ๒๔ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัย
หรือ คว ามผิดทางอาญ า ให้ดำเนินกา รตามคว รแก่กรณีเพื่อให้มีกำ รแก้หรือดำเนินกำรที่ถูกต้อง  หรือ
ตักเตือน หรือนำไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้งการเข้าสู่ตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง  การเลื่อนข้ัน
เงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งการให้ผู้ ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือ ได้รับการ
พัฒนาแล้วแต่กรณี  

  ข้อ ๒๕ เมื่อมีการดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๑ แล้วให้ 
เทศบาลตำบลนาม่องดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า  

  ข้อ ๒๖ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๔ สามารถร้องทุกข์หรืออทุธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ 
เทศบาลตำบลนาม่อง ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับทราบการลงโทษ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๗(๒) สามารถ
ร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงาน บุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบ
การลงโทษ  

  ข้อ ๒๗ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้วให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 

บทเฉพาะกาล 

  ข้อ ๒๘ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดำเนินการปรับปรุง
แก้ไข ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม(ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัด  คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และ
ผู้ตรวจการ แผ่นดินทราบต่อไป 

 


