
 

                                 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส ำนักปลดัเทศบำลต ำบลท่ำเกษม    โทร.  037 - 247940 

ที่ สก  61501/                                             วันที่   8  มกรำคม    2564 

เรื่อง  กำรแจ้งเวียนกำรส่งเสริมคณุธรรม  จริยธรรม  และกำรป้องกันกำรกระท ำผิดจริยธรรม 

เรียน  หัวหน้ำส่วนรำชกำร และพนักงำนเทศบำลต ำบลท่ำเกษม 

ตำมพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรพลเรือน พ.ศ.2551 มำตรำ 78 และมำตรำ 79 ก ำหนดให้ข้ำรำชกำร
พลเรือนสำมัญต้องรักษำจรรยำข้ำรำชกำร 

ตำมที่ส่วนรำชกำรก ำหนดไว ้โดยมุ่งประสงค์ให้ข้ำรำชกำรเป็นข้ำรำชกำรที่ดี มีเกียรติและศักดิ์ศรีควำมเป็นข้ำรำชกำร โดยเฉพำะใน
เรื่องกำรยึดมั่นและยืนหยดัในสิ่งท่ีถูกต้อง ควำมซื่อสัตยส์ุจรติและควำมรับผิดชอบ กำรปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมโปร่งใสและสำมำรถ
ตรวจสอบได ้กำรปฏิบตัิหน้ำที่โดยไม่เลือกปฏิบัติอย่ำงไมเ่ป็นธรรมและกำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงำนในส่วนรำชกำรนั้น ตำมหลักวิชำและ
จรรยำวิชำชีพ เพื่อสรำ้งควำมโปรง่ใสมีมำตรฐำนในกำรปฏบิัติงำนท่ีชัดเจนและเป็นสำกลเป็นเครื่องมอืก ำกับควำมประพฤติของ
บุคลำกรทุกคน และเพื่อให้กำรบรหิำรรำชกำรเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพและมีธรรมำภิบำลอันจะท ำให้ประชำชนเกิดควำมมั่นใจ
ศรัทธำและไว้วำงใจในกำรบริหำรงำนภำครัฐ 

ในกำรนี้ เทศบำลต ำบลท่ำเกษม ได้ด ำเนินกำรจัดท ำประกำศ ข้อบังคับเกี่ยวกับกำรส่งเสริมคณุธรรม จริยธรรม 
มีควำมโปร่งใส และกำรป้องกันกำร 

กระท ำผดิในหน่วยงำน ตำมรำยละเอียดดังนี ้
1. ประกำศ เรื่อง นโยบำยกำรพฒันำบุคลำกรด้ำนคณุธรรมจรยิธรรม 
2.  ประกำศ เรื่อง ข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรของเทศบำลต ำบลท่ำเกษม 
3. ประกำศ เรื่อง นโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ด ี
4. ประกำศ เรื่อง นโยบำยเกี่ยวกับควำมโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
5. ประกำศ เรื่อง เจตนำรมณ์กำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจรติคอรร์ัปชั่น 
6. ประกำศ เรื่อง แผนกำรเสริมสร้ำงมำตรฐำน วินัยคุณธรรม และป้องกันกำรทุจริตประจ ำปีงบประมำณ พ.ศ. 2562 

ในกำรนี้ เทศบำลต ำบลท่ำเกษม ได้ด ำเนินกำรจัดท ำค ำสั่งแต่งตั้งและมอบหมำยงำนให้พนักงำนเทศบำลต ำบล 
ท่ำเกษม  ประจ ำปีงบประมำณ ๒๕63  และค ำสั่งมอบหมำยหน้ำท่ีในกำรสั่งหรือปฏบิัติรำชกำรของ รองนำยกเทศมนตรี และ
ปลัดเทศบำลต ำบล เพื่อให้กำรปฏบิัติหน้ำที่ของเทศบำลต ำบลท่ำเกษม  มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล และเพื่อประโยชน์ของ
ประชำชนในกำรขอรับบริกำร 
จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 

                                    ผู้ตรวจสอบภำยใน 
(นำงสำวเกตน์นิภำ  ไกรจะบก) 

     รองปลัดเทศบำลต ำบลท่ำเกษม    

                                          

       (นำยวิบูลสุข  ตัณจักรวรำนนท์)                                  (นำยวิเชียร   สุคนธประทีป) 
           ปลัดเทศบำลต ำบลท่ำเกษม                                             นำยกเทศมนตรตี ำบลท่ำเกษม 



  

                                 บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  หน่วยตรวจสอบภำยในเทศบำลต ำบลท่ำเกษม    โทร.  037 - 247940 

ที่ สก  61501/                                             วันที่    15    ตุลำคม  2563 
เรื่อง   รำยงำนแผนกำรเสริมสร้ำงมำตรฐำน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันกำรทุจริต .ปีงบประมำณ 2563 
เรียน  นำยกเทศมนตรตี ำบลท่ำเกษม  
   

ตำมที่ได้มีประกำศเทศบำลต ำบลท่ำเกษม เรื่อง นโยบำยคุณธรรม จริยธรรม, ข้อบังคับเทศบำลต ำบลท่ำเกษมว่ำด้วย
จรรยำข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2563 และนโยบำยกำรก ำกับดูแลองค์กำรที่ดีเทศบำลต ำบลท่ำเกษม  ประกอบกับประกำศ
เจตนำรมณ์กำรป้องกันและต่อต้ำนกำรทุจริตคอร์รัปช่ันของเทศบำลต ำบลท่ำเกษม เพื่อสร้ำงควำมโปร่งใสมีมำตรฐำนในกำร
ปฏิบัติงำนท่ีชัดเจนและเป็นสำกลเป็นเครื่องมือกำกับควำมประพฤตขิองบุคลำกรทุกคน และเพื่อให้กำรบริหำรรำชกำรเป็นไปอยำ่งมี
ประสิทธิภำพและม ีธรรมำภิบำลอันจะทำให้ประชำชนเกิดควำมมัน่ใจศรัทธำและไว้วำงใจในกำรบรหิำรงำนภำครัฐ ไปแล้ว นั้น 

เพื่อให้กำรเสริมสร้ำงวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันกำรทุจรติของเทศบำลต ำบลท่ำเกษม อ ำเภอเมืองสระแก้ว  
จังหวัดสระแก้ว  เป็นไปตำมแผนฯที่ได้ประกำศไว ้เทศบำลต ำบลท่ำเกษม   จึงขอรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรแผนกำรเสริมสร้ำง
มำตรฐำน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันกำรทุจริต ประจำปีงบประมำณพ.ศ. ๒๕63 พร้อมกับข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ปัจจัย
สนับสนุน ปัญหำอุปสรรค ในกำรดำเนินกำร นั้น 

จึงเรียนมำเพื่อโปรดทรำบ 
 

  

                                    ผู้ตรวจสอบภำยใน 
(นำงสำวเกตน์นิภำ  ไกรจะบก) 

     รองปลัดเทศบำลต ำบลท่ำเกษม    

                                         

       (นำยวิบูลสุข  ตัณจักรวรำนนท์)                                  (นำยวิเชียร   สุคนธประทีป) 
           ปลัดเทศบำลต ำบลท่ำเกษม                                                 นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำเกษม 
 

 
 

 

 

 

 

    



 
ประกำศเทศบำลต ำบลท่ำเกษม 

เรื่อง  มำตรฐำนเกี่ยวกับคณุธรรมและจริยธรรมของพนักงำนเทศบำล   และพนักงำนจ้ำง  
ของเทศบำลต ำบลท่ำเกษม  อ ำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 

--------------------------- 

ด้วยคณะกรรมกำรกลำงพนักงำนเทศบำล ได้ประกำศมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงำนเทศบำล
ลูกจ้ำงประจ้ำ และพนักงำนจ้ำงของ 

เทศบำล  เพื่อให้ยึดถือเป็นหลักกำร แนวทำงปฏิบัติ และเป็นเครื่องก ำกับควำมระพฤติอีกท้ังยังมีหน้ำท่ีด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำม
กฎหมำยเพื่อรักษำประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชำติอ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรประชำชน ตำมหลักธรรมำภิบำล โดย
จะต้องยึดมั่นในค่ำนยิมหลักของมำตรฐำนจริยธรรม ดังนี้  

1.กำรยึดมั่นในคณุธรรมและจรยิธรรม 
2. กำรมีจิตส ำนึกท่ีดี ซื่อสตัย์ สุจรติ และรับผดิชอบ 
3.กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน และไม่มผีลประโยชน์ทับซ้อน 
4.กำรยืนหยัดท้ำสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมำย 
5.กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศยั และไม่เลอืกปฏิบัติ 
6.กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไมบ่ิดเบือนข้อเท็จจริง 
7.กำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8.กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9.กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร เทศบำลต ำบลท่ำเกษม  
ขอประกำศให้มำตรฐำนท้ัง 9 ประกำร ดังกล่ำวข้ำงต้นเป็น“มำตรฐำนทำงจริยธรรมของพนักงำนเทศบำล  

ลูกจ้ำงประจ้ำ และพนักงำนจ้ำง ของเทศบำลต ำบลท่ำเกษม” ด้วยและขอก ำหนดมำตรฐำนทำงจริยธรรมเพื่อยึดถือเป็นแนวทำง
ส ำหรับประพฤตติน และเป็นหลักกำรในกำรปฏิบตัิหน้ำที่เพิ่มเติม ดงันี้ 

1.ต้องปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร  ให้เกิดผลประโยชน์แก่ทำงรำชกำร 
2.ต้องปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร ด้วยควำมอุตสำหะ เอำใจใส่ ระมัดระวัง รักษำผลประโยชน์ของทำงรำชกำรไม่ประมำท

เลินเล่อต่อหน้ำที ่
3.ต้องปฏิบัติตำมกฎหมำย ระเบียบของทำงรำชกำร มติคณะรัฐมนตรี นโยบำยรัฐบำล โดยไม่ให้เสียหำยต่อทำงรำชกำร 
4.ต้องปฏิบัติตำมค้ำสั่งของผู้บังคบับัญชำท่ีสั่งโดยหน้ำท่ีรำชกำร และโดยชอบด้วยกฎหมำย และระเบียบของทำงรำชกำร 
5.ต้องปฏิบัติหน้ำท่ีรำชกำร โดยมใิห้เป็นกำรกระท ำข้ำมผูบ้ังคับบัญชำเหนือตน 
6.ต้องไม่รำยงำนเท็จต่อผู้บังคับบญัชำ 
7.ต้องอุทิศเวลำให้แก่รำชกำรไม่ละทิ้งหรือทอดทิ้งหน้ำท่ีรำชกำร 
8.ต้องสุภำพเรยีบร้อย รักษำควำมสำมัคคี ไม่กระท ำกำรอย่ำงใดที่เป็นกำรกลั่นแกล้ง ต้องช่วยเหลือซึ่งกันและกันในกำร

ปฏิบัติรำชกำร 
9. ต้องพัฒนำทักษะ ควำมรู้ ควำมสำมำรถ และตนเองให้ทันสมยัอยู่เสมอ 

ประกำศ   ณ   วันท่ี   6  เดือน ตลุำคม   พ.ศ.2563 

 

(นำยวิเชียร  สุคนธประทีป) 
นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำเกษม 

 



 
 

ประกาศเทศบาลต าบลท่าเกษม 
เรื่อง นโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรมจริยธรรม 

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

ตำมที ่เทศบำลต ำบลท่ำเกษม  อ ำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัด  ได้ก ำหนดบรรทดัฐำนทำง 
จริยธรรมของข้ำรำชกำร และพนักงำนเทศบำลต ำบลท่ำเกษม เพื่อให้ข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำงทุกคนทรำบและถือปฏิบัตเิป็น
มำตรฐำนเดียวกัน   เทศบำลต ำบลท่ำเกษม  จึงได้ก ำหนดนโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนคณุธรรม 
จริยธรรม มำตรฐำนทำงจรยิธรรม และค่ำนิยมองค์กร ส ำหรับข้ำรำชกำร พนักงำนเทศบำล ในสังกัดเทศบำลต ำบลท่ำเกษม   ใช้เป็น
แนวทำงกำรปฏิบัติรำชกำรเพื่อเปน็เครื่องก ำกับควำมประพฤติของคน ดังนี ้

นโยบำยกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนคณุธรรมจรยิธรรมของเทศบำลต ำบลท่ำเกษม 
๑. พึงด ำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมซื่อสตัย ์สุจริต เสียสละ 

อดทนและควำมรับผิดชอบ 
๒. พึงปฏิบัติหน้ำท่ีอยู่ในกรอบของจรรยำบรรณข้ำรำชกำร และปฏบิัติหน้ำที่อย่ำงเปิดเผย 

โปร่งใสพร้อมใหต้รวจสอบ 
๓. พึงให้บริกำรด้วยควำมเสมอภำค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยำศัยไมตร ีโดยยึดประโยชน ์

ของผู้รับบริกำรเป็นหลัก 
๔. พึงปฏิบัติหน้ำท่ีด้วยควำมสำมคัคี โดยยดึผลสมัฤทธ์ิของงำนอย่ำงคุ้มค่ำ 
๕. พึงพัฒนำทักษะ ควำมรู ้ควำมสำมำรถของตนเองอย่ำงสม่ ำเสมอ และทันสมยั 

ประกำศ ณ วันท่ี   8   เดือน มกรำคม      พ.ศ. 2564 

 

(นำยวิเชียร  สุคนธประทีป) 
นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำเกษม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศข้อบังคับเทศบาลต าบลท่าเกษม 

ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลท่าเกษม 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

…………………………………. 
 

โดยที่เทศบำลต ำบลท่ำเกษม เป็นหน่วยงำนในระดับท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับประชำชนมำกที่สุด มีบทบำทส ำคัญใน
กำรพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น มีหน้ำท่ีในกำรจัดท ำแผนพัฒนำท้องถิ่น กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง งบประมำณ 
กำรพัสดุ กำรจัดเก็บรำยได้ กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำรบริหำรงำน พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของชุมชน วำงมำตรฐำน
กำรด ำเนินงำน จัดกำรบริกำรสำธำรณะ กำรศึกษำของท้องถิ่น กำรบริหำรงำนบุคคลและพัฒนำบุคลำกร รวมทั้งส่งเสริมให้
ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและกำรปฏิบัติงำนของส ำนัก
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลกระทบต่อสังคมและประชำชนทุกระดับ  

ดังนั้นจึงมีควำมจ ำเป็นอย่ำงยิ่งท่ีจะต้องก ำหนดแนวทำงและหลักปฏิบัติให้ข้ำรำชกำร  และพนักงำนจ้ำง ทุกคน 
ได้ยึดถือเป็นอุดมกำรณ์ในกำรท ำงำนโดยก ำหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติและข้อควรละเว้นดังต่อไปนี้ 

1. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
1.1 ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงำม ละเว้นจำกอบำยมุข ควำมช่ัวท้ังปวง 
1.2 มีควำมอดทนขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถด้วยควำมเสียสละทุ่มเท

สติปัญญำ ควำมรู้ ควำมคิด ให้บรรลุผลส ำเร็จตำมภำระหน้ำที่ท่ีได้รับมอบหมำย 
1.3 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตรงต่อเวลำรวมทั้งส ำรวจแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองเพื่อพัฒนำกำรท ำงำนให้ดี

มีประสิทธิภำพมำกยิ่งข้ึน 
1.4 ปฏิบัติงำนด้วยควำมซื่อสัตย์สุจริต ละเว้นกำรแสวงหำผลประโยชน์โดยมิชอบให้กับตนเองและ/หรือพวก

พ้องหมู่คณะจำกหน่วยงำนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
1.5 ต้องเป็นผู้ใฝ่รูในวิทยำกำรใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพูนควำมรู้ ทักษะในกำรท ำงำน มีควำมคิดริเริ่ม สร้ำงสรรค์ มี

วิสัยทัศน์กว้ำงไกล พร้อมรับฟังควำมคิดเห็นของผู้อื่น 
2. จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 

2.1 ยึดมั่นรักษำในเกียรติภูมิขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่ประพฤติปฏิบัติในทำงที่ให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเสื่อมเสียชื่อเสียง 

2.2 รักษำ เสริมสร้ำงควำมสำมัคคีระหว่ำงผู้ร่วมงำนในหน่วยงำนและหมู่คณะ พร้อมกับให้ควำมช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันในทำงที่ชอบ 

2.3 หลีกเลี่ยงกำรน ำข้อมูลหรือเรื่องรำวของเจ้ำหน้ำท่ีทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับกำรปฏิบัติงำนเรื่องส่วนตัว และ/หรือ
เรื่องควำมเป็นไป ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกไปเปิดเผยหรือวิจำรณ์ในลักษณะที่จะก่อให้เกิดควำมเสียหำยแก่เจ้ำหน้ำที่และ 
ภำพลักษณ์โดยรวมขององค์กร 

2.4 ดูแลทรัพย์สินและกำรใช้ทรัพย์สินของหน่วยงำน ให้เป็นไปอย่ำงประหยัด คุ้มค่ำและด้วยควำมระมัดระวัง 
ไม่ให้เกิดควำมเสียหำยหรือ สิ้นเปลือง  

 
3. จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา – ผู้ใต้บังคับบัญชา-ผู้ร่วมงาน 

3.1 ร่วมมือในกำรปฏิบัติงำนที่ได้รับมอบหมำย ตลอดจนร่วมกันคิดศึกษำกับเพื่อนร่วมงำน เพื่อวิเครำะห์หำ
แนวทำงในกำรแก้ไขและพัฒนำปรับปรุงงำนให้มีคุณภำพ 

3.2 ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชำด้วยควำมเมตตำและยุติธรรม ดูแลเอำใจใส่และพัฒนำใต้บังคับบัญชำให้มี
ควำมก้ำวหน้ำในหน้ำท่ีกำรงำน โดยสนับสนุนให้ได้รับกำรอบรมและเพิ่มพูนควำมรู้ ประสบกำรณ์อยู่เสมอ 



3.3 รับฟังควำมคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ใต้บัญชำเกี่ยวกับงำนในหน้ำที่และพิจำรณำน ำไปใช้ในทำงที่เป็น
ประโยชน์ต่อรำชกำร 

3.4 รับฟังค ำแนะน ำและยอมรับในกำรสั่งกำรของผู้บังคับบัญชำในสิ่งที่ถูกที่ควร หลีกเบี่ยงกำรปฏิบัติงำนที่ข้ำม
ขั้นตอนกำรบังคับบัญชำ 

3.5 ปรับตนให้สำมำรถท ำงำนร่วมกับบุคคลอื่นด้วยควำมสุภำพ มีน้ ำใจและมีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ไม่ปิดบังข้อมูล
ที่จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของ ผู้ร่วมงำน และไม่น ำผลงำนของผู้อื่นมำแอบอ้ำงเป็นผลงำนของตน 

 
4. จรรยาบรรณต่อหน่วยงานอื่น ประชาชนและสังคม 

4.1 ปฏิบัติงำนในหน้ำที่ควำมรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชำติและประชำชน ด้วยควำมเสมอ
ภำค โปร่งในและเป็นธรรม 

4.2 รักษำไว้ซึ่งควำมเป็นอิสระเที่ยงธรรมและควำมเที่ยงตรงในกำรปฏิบัติงำน โดยปรำศจำกอคติและไม่ตกอยู่
ภำยใต้อิทธิพลใดๆ 

4.3 ไม่แสดงอำกำรใช้อ ำนำจหรือดูถูกหน่วยงำนอ่ืน ในลักษณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอ ำนำจเหนือกว่ำ 
4.4 ให้เกียรติข้ำรำชกำรหน่วยงำนอ่ืน โดยใช้ถ้อยค ำที่สุภำพเรียบร้อย ช้ีแจง อธิบำยให้ข้ำรำชกำรหน่วยงำนอื่น

ซึ่งต้องประสำนงำนด้วยให้เข้ำใจเหตุผล 
 
 
 
 
5.5 ไม่ใช้อ ำนำจหน้ำที่ของตนในกำรหำประโยชน์จำกข้ำรำชกำรของหน่วยงำนอื่นในลักษณะของกำรต้อนรับ

หรือกำรให้บริกำรจนเกินขอบเขต 
ใหข้้ำรำชกำร   พนักงำนจ้ำงเทศบำล ปฏิบัตติำมจรรยำข้ำงต้นอย่ำงเคร่งครัด  กำรไม่ปฏิบัตติำมจรรยำบรรณ

ข้ำงต้น อันมิใช่ควำมผิดทำงวินัย ให้ผู้บังคับบัญชำช้ันต้นว่ำกล่ำวตักเตือน หรือสั่งให้ผู้นั้นไดร้ับกำรพัฒนำตนเองให้ดีขึ้นได้ และหำก
ยังไม่สำมำรถปฏิบัตตินให้ดีขึ้นได้ให้เสนอ นำยกเทศมนตรฯี พิจำรณำต่อไป ทั้งนี้ ต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม  2563 – 30 กันยายน 
2564 
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(นำยวิเชียร  สุคนธประทีป) 

นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำเกษม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
   
 
 
 
 
 
 

ข้อบังคับเทศบาลต าบลท่าเกษม 
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการเทศบาลต าบลท่าเกษม 

---------------------------------------------------- 
 
  เทศบำลต ำบลท่ำเกษม  ในฐำนะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชำชนมำกท่ีสุด  โดยมีหน้ำที่ในกำรจัดท ำแผนพัฒนำ
ท้องถิ่น กำรด ำเนินกำรด้ำนกำรเงิน กำรคลัง  งบประมำณ กำรพัสดุ กำรจัดเก็บรำยได้  กำรพัฒนำระบบข้อมูลสำรสนเทศเพื่อกำร
บริหำรงำน  พัฒนำโครงสร้ำงพื้นฐำนของชุมชน วำงมำตรฐำนกำรด ำเนินงำน จัดกำรบริกำรสำธำรณะ  กำรศึกษำของท้องถิ่น  กำร
บริหำรงำนบุคคลและพัฒนำบุคลำกร  รวมทั้งส่งเสริมให้ประชำชนได้มีส่วนร่วมในกำรบริหำรงำนและตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ฉะนั้น เพื่อเป็นกำรสร้ำงจิตส ำนึกของข้ำรำชกำรให้สำมำรถปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงมีประสิทธิภำพ  
ประสิทธิผลมีควำมโปร่งใสและเป็นธรรมจึงสมควรให้มีข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรเทศบำลต ำบลท่ำเกษม   
 
  เทศบำลต ำบลท่ำเกษม  จึงได้ก ำหนดข้อบังคับจรรยำข้ำรำชกำรเทศบำลต ำบลท่ำเกษม  เพ่ือเป็นกรอบมำตรฐำน
ในกำรประพฤติปฏิบัติตนของข้ำรำชกำร  ลูกจ้ำง และพนักงำนจ้ำง ให้มีควำมรับผิดชอบในกำรปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำมเป็นธรรม  
ธ ำรงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้ำรำชกำร  อันจะท ำให้ได้รับกำรยอมรับ  เชื่อถือและศรัทธำจำกประชำชนท่ัวไปไว้ดังน้ี 
 

ข้อ 1 ความซ่ือสัตย์  และรับผิดชอบ 
1.1  ปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมซื่อสตัย์สุจริต 
1.2  ใช้ทรัพยำกรขององค์กรอย่ำงประหยัด  และโปร่งใส  เพื่อให้เกดิประโยชน์สูงสดุแก่       ทำงรำชกำร 
1.3  ปฏิบตัิหน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมรู้  ควำมสำมำรถ โดยค ำนึงถึงประโยชน์ของทำง       รำชกำรเป็นส ำคัญ 
1.4 รับผดิชอบต่อผลกำรกระท ำของตนเอง และมุ่งมั่น แก้ไขเมื่อเกดิข้อผิดพลำด 
 
ข้อ 2  การมีจิตส านึกมุ่งบริการและให้ค าปรึกษา 
2.1  ให้บริกำรแก่ส่วนรำชกำร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชำชนอย่ำงเท่ำเทียม       กันด้วยควำมเตม็

ใจ 
2.2  ให้ค ำปรึกษำแนะน ำแก่องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่ำงถูกต้อง  รวดเร็ว และ       ครบถ้วน 
ข้อ 3  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
3.1  ปฏิบตัิหน้ำที่โดยมุ่งประสิทธิภำพ  ประสิทธิผลของงำน เพื่อให้เกิดผลดีและเป็น       ประโยชน์ตอ่ส่วนรวม 
3.2  ขยัน  อุทิศตน และมุ่งมั่นในกำรปฏิบัตหิน้ำท่ีให้ส ำเร็จตำมเป้ำหมำย 
3.3  ปฏิบตัิหน้ำที่ด้วยควำมสำมคัคี  มีน้ ำใจ  เพื่อให้บรรลภุำรกิจของหน่วยงำน 
3.4 พัฒนำตนเองอย่ำงต่อเนื่อง 
 
ข้อ 4  การปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรม 
4.1  ตดัสินใจบนหลักกำร ข้อเท็จจริง เหตผุลเพื่อควำมยุติธรรม 
4.2  ไม่มีอคติในกำรปฏิบตัิหน้ำที ่
 
ข้อ  5  การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5.1  วำงแผนกำรด ำรงชีวิตอย่ำงมีเป้ำหมำย  พร้อมท่ีจะเผชิญต่อกำรเปลีย่นแปลง 



5.2  ใช้จ่ำยอย่ำงคุ้มคำ่  มีเหตผุล  และไม่ฟุม่เฟือยเกินฐำนะของตนเอง 
5.3  ปฏิบตัิตำมหลักศำสนำ  รูจ้กัพ่ึงตนเอง  และ ลด ละ เลิกอบำยมุข 
 
ข้อ 6  การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
6.1  ยดึมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
6.2  กลำ้หำญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
6.3  ปฏิบตัิตนตำมหลักคณุธรรม  จริยธรรม เพื่อเป็นแบบอย่ำงท่ีดแีก่เพื่อนข้ำรำชกำร 
 
ข้อ  7  ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
7.1  เปิดเผยข้อมูลข่ำวสำรภำยในขอบเขตของกฎหมำย 
7.2  พร้อมรับกำรตรวจสอบ  และรับผดิชอบต่อผลของกำรตรวจสอบ 
 
ให้พนักงำนเทศบำล ปฏิบัติตำมจรรยำข้ำรำชกำรดังกล่ำวข้ำงต้นอย่ำงเคร่งครัด กำรไม่ปฏิบัติตำมจรรยำ

ข้ำรำชกำรอันมิใช่ควำมผิดทำงวินัยให้ผู้บังคับบัญชำตักเตือน และน ำไปประกอบกำรพิจำรณำแต่งตั้ง  เลื่อนขั้นเงินเดือน  หรือสั่งให้ผู้
นั้นได้รับกำรพัฒนำตนเอง 

 
ทั้งนี้ให้ข้ำรำชกำรปฏิบัติตำมแนวทำงกำรด ำเนินกำรตำมข้อบังคับว่ำด้วยจรรยำบรรณของ 

ข้ำรำชกำรเทศบำลต ำบลบ้ำนหำร ต่อไป 

ประกำศ  ณ  วันท่ี    8      เดือน มกรำคม พ.ศ.  2564 
 

 
(นำยวิเชียร  สุคนธประทีป) 

นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำเกษม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
เรื่อง กำรแสดงเจตจ ำนงสุจรติด้ำนคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน 

ของเทศบำลต ำบลท่ำเกษม  อ ำเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 
.................................. 

ตำมยุทธศำสตร์ชำต ิว่ำด้วยกำรปอ้งกันและปรำบปรำมกำรทุจริต ระยะที ่3 (พ.ศ.2560 – 2564) ยุทธศำสตร์
ที ่2 ยกระดับเจตจำนงทำงกำรเมอืงในกำร 

ต่อต้ำนกำรทุจริต ก ำหนดให้ผู้บรหิำรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดงเจตจ ำนงทำงกำรเมือง ในกำรต่อต้ำนกำรทุจริตของผู้บริหำร 
ประกอบกับมตคิณะรัฐมนตร ีเมื่อวันท่ี 5 มกรำคม 2559 เห็นชอบให้หน่วยงำนภำครัฐทุกหน่วยงำน เข้ำร่วมรบักำรประเมิน
คุณธรรม และควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ตำมที่สำนักคณะกรรมกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต
แห่งชำติเสนอ นั้น  

เทศบำลต ำบลท่ำเกษม  อ ำเภอเมอืงสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว  จึงได้ประกำศเจตจ ำนงสุจริตด้ำนคุณธรรมและ
ควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนเพื่อเป็น 

แนวทำงปฏิบัติของบุคลำกรและหน่วยงำนในสังกัดเทศบำลต ำบลท่ำเกษม  พึงยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบตัิควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอื่น
อย่ำงทั่วถึง เพื่อให้บรรลเุจตจ ำนงดังกล่ำว เทศบำลต ำบลท่ำเกษม  จึงก ำหนดแนวทำงถือปฏิบัติและดำเนินกำร ดังนี ้ 

1. ด้ำนควำมโปร่งใส พัฒนำและสง่เสริมกำรปฏิบตัิรำชกำรตำมภำรกิจของหน่วยงำนตำมหลักธรรมำภิบำล ให้มี
ควำมโปร่งใสและเป็นธรรม ปฏิบัติงำนทุกข้ันตอนตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับต่ำง ๆ อย่ำงครบถ้วนและเคร่งครัด  

2. ควำมพร้อมรับผิด พัฒนำและส่งเสริมกำรปฏิบัตริำชกำรด้วยควำมรับผิดชอบตำมบทบำทหนำ้ที่ของตน 
ค ำนึงถึงควำมส ำเร็จของงำน  

3. ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน พัฒนำและส่งเสริมกำรปฏิบัตริำชกำร ตำมกระบวนกำร 
มำตรฐำนไมเ่ลือกปฏิบตั ิ 

4. ด้ำนวัฒนธรรมคณุธรรมในองค์กร พัฒนำและส่งเสริมทุกกอง สำนัก ในสังกัดเทศบำลต ำบลท่ำเกษม  ให้
ปฏิบัติรำชกำรโดยยึดหลักคณุธรรมจริยธรรม มีระบบต่อต้ำนกำรทุจริต และปลูกฝังพฤติกรรมสุจริตจนกลำยเป็นแนวทำง
ปฏิบัติประจ ำหรือวัฒนธรรมของหน่วยงำน  

5. ด้ำนกำรสื่อสำรในหน่วยงำน พัฒนำและส่งเสริมทุกกอง สำนักในสังกัดเทศบำลต ำบลท่ำเกษม  มีกำรสื่อสำร
ถ่ำยทอดนโยบำยทั้ง 5 ด้ำนให้เจ้ำหน้ำท่ีทุกคนทรำบและถือปฏิบัต ิ 

6. ไม่ยอมรับพฤติกรรมกำรทุจริตต่ำงๆในหน่วยงำน ไม่ทนต่อกำรทจุริต และก่อให้เกิดกำรลงโทษทำงสังคม 
(Social Sanction) อันจะส่งผลทำให้เจ้ำหน้ำที่ในหน่วยงำนเกิดควำมอำยหรือควำมกลัวท่ีจะกระท ำกำรทุจริต  

7. ประชำสัมพันธ์ให้ประชำชนแจ้งข้อมูลข่ำวสำรเบำะแสกำรทุจริต ร้องเรียนร้องทุกข์ผ่ำนศูนย์ด ำรงธรรม
เทศบำลต ำบลท่ำเกษม  

8. กรณีพบกำรทุจรติจะดำเนินกำรสอบสวนและลงโทษข้ันสูงกับผู้ทีทุ่จริตอย่ำงจริงจังโดยมรีำยละเอียดตำมแนบ  
 

จึงประกำศให้ทรำบโดยทั่วกัน  
 

ประกำศ ณ วันท่ี 8      เดือนมกรำคม       พ.ศ.2564 
 

 

 
(นำยวิเชียร  สุคนธประทีป) 

นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำเกษม 



แนวทางปฏิบัติตามนโยบายเกี่ยวการแสดงเจตจ านงสุจริต 
ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการบริหารงานของเทศบาลต าบลท่าเกษม 

อ าเภอเมืองสระแก้ว  จังหวัดสระแก้ว 
**************************** 

1. นโยบำยด้ำนควำมโปร่งใส พัฒนำและส่งเสริมกำรปฏิบัตริำชกำรตำมภำรกิจของหน่วยงำน ตำมหลกัธรรมำภิบำล มี
ควำมโปร่งใสและเป็นธรรม  
แนวทำงปฏิบัต ิ 
- หน่วยงำนมีกำรเปิดเผยข้อมูลตำ่งๆของหน่วยงำนท่ีชัดเจน ถูกต้องและครบถ้วน ประชำชนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลไดโ้ดยสะดวกและ
รวดเร็ว  
- กำรด ำเนินกำรจัดซื้อจดัจ้ำงของหน่วยงำนต้องโปร่งใสทุกขั้นตอนตำมที่กฎหมำยก ำหนด  
- หน่วยงำนเปิดโอกำสใหผู้้มสี่วนได้ส่วนเสียมสี่วนร่วมในกำรแสดงควำมคิดเห็น ร่วมวำงแผน จัดท ำแผนงำน ร่วมด ำเนินงำน และร่วม
ติดตำมตรวจสอบกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน  
- หน่วยงำนมีกระบวนกำรกำรจัดกำรข้อร้องเรียนเกี่ยวกับกำรทุจริตหรือไมโ่ปร่งใสในกำรปฏิบัตหิน้ำท่ี  
- หน่วยงำนมีขั้นตอน/แนวทำงกำรปฏิบัติงำน/ระเบียบเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  
 

2. นโยบำยด้ำนควำมพร้อมควำมรับผิด พัฒนำและส่งเสริมกำรปฏบิัติรำชกำรด้วยควำมรับผดิชอบตำมบทบำทหน้ำท่ีตน 
ค ำนึงถึงควำมส ำเร็จของงำน  
แนวทำงปฏิบัต ิ 
- ผู้บริหำรทุกระดับ และเจ้ำหน้ำทีป่ฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็มใจและเต็มประสิทธิภำพ  
- เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนทุกข้ันตอนถูกต้องตำมกฎหมำยและระเบียบข้อบังคับ รับผิดชอบผลกำรปฏิบัตริำชกำรของตนเอง  
- ผู้บริหำรแสดงเจตจ ำนงในกำรบริหำรงำนอย่ำงซื่อสัตยส์ุจรติและพร้อมรับผิดเมื่อเกิดควำมผดิพลำด  
 

3. นโยบำยด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบตัิงำน พัฒนำและส่งเสรมิกำรปฏิบัตริำชกำรตำมกระบวนกำร
มำตรฐำนไมเ่ลือกปฏิบตั ิ 
แนวทำงปฏิบัต ิ 
- เจ้ำหน้ำท่ีปฏิบัติงำนเป็นธรรมและโปรงใสตำมมำตรฐำนกำรปฏิบตัิงำน ไม่เลือกปฏิบัต ิไม่เรียกรับผลประโยชน ์ไม่ใช้ต ำแหน่งหน้ำท่ี
เอื้อประโยชน์แก่ตนเองและพวกพ้อง  
- ผู้บริหำรทุกระดับไมม่ีกำรประพฤติตนเข้ำข่ำยทุจริตเชิงนโยบำย  
 

4. นโยบำยด้ำนวัฒนธรรมคณุธรรมในองค์กร พัฒนำและส่งเสรมิทุกกองสำนักในสังกัดเทศบำลต ำบลท่ำเกษม ปฏิบัติ
รำชกำรโดยยึดหลักคณุธรรมจริยธรรม มีระบบต่อต้ำนกำรทจุริต และปลูกฝังพฤติกรรมสุจริตจนกลำยเป็นแนวทำงปฏิบัติประจำหรือ
วัฒนธรรมของหน่วยงำน  
แนวทำงปฏิบัต ิ 
- หน่วยงำนมีกระบวนกำรปลูกฝัง สั่งสอนหรือถ่ำยทอดพฤติกรรมสจุริตแก่กันของเจ้ำหน้ำท่ีในหน่วยงำนจนกลำยเป็นแนวทำงปฏิบัติ
ประจำวันหรือวัฒนธรรมของหน่วยงำน  
- หน่วยงำนมีกระบวนกำรปลูกฝังควำมคิดแยกแยะผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมแก่เจ้ำหน้ำที่  
- หน่วยงำนมีกำรก ำหนดแผนกำรป้องกันและปรำบปรำมกำรทุจริต  
- หน่วยงำนมีกระบวนกำรตรวจสอบถ่วงดุลภำยในที่เข้มแข็งและมปีระสิทธิภำพจนเป็นวัฒนธรรมกำรร่วมต่อต้ำนกำรทุจริต  
 

5. นโยบำยด้ำนคณุธรรมกำรทำงำนในหน่วยงำน พัฒนำและส่งเสรมิทุกหน่วยงำนในสังกัดเทศบำลต ำบลท่ำเกษม  ยึดถือ
ระบบธรรมำภิบำล คุณธรรมควำมโปร่งใสในกำรบริหำรงำน บริหำรบุคคลและบริหำรงบประมำณ มุ่งเน้นผลประโยชน์ส่วนรวม  
แนวทำงปฏิบัต ิ 
- หน่วยงำนมีคู่มือหรือมำตรฐำนกำรปฏิบัติงำนท่ีชัดเจน  
- เจ้ำหน้ำท่ีมีพฤติกรรมกำรปฏิบัตงิำนตำมคู่มืออย่ำงเคร่งครัด/เป็นธรรมและเท่ำเทียม  
- หน่วยงำนมีกระบวนกำรแสดงถึงควำมมีคุณธรรมในกำรบริหำรงำนบุคคล เช่น ควำมดคีวำมชอบ มกีระบวนกำรสร้ำงแรงจูงในและ
ควำมก้ำวหน้ำในสำยงำนและสมรรถนะเจ้ำหนำ้ที่  



- หน่วยงำนมีกระบวนกำรแสดงถึงควำมมีคุณธรรมในกำรบริหำรงบประมำณอย่ำงโปร่งใส พิจำรณำกำรใช้จ่ำยอย่ำงคุ้มค่ำ  
- หัวหน้ำงำนมีพฤติกรรมแสดงออกอย่ำงมีคุณธรรมในกำรสั่งงำน/มอบหมำยงำนต้องค ำนึงถึงขอบเขตอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำยของ
ผู้รับมอบงำน  
- หน่วยงำนมีกระบวนกำรที่แสดงให้เห็นถึงกำรให้ควำมส ำคัญกับสภำพแวดล้อมท่ีเอื้อและส่งเสรมิกำรปฏิบัติงำนของเจ้ำหน้ำท่ี  
 

6. นโยบำยด้ำนกำรสื่อสำรภำยในหน่วยงำน พัฒนำและส่งเสรมิทุกกอง สำนักในสังกัดเทศบำลต ำบลท่ำเกษม ให้มีกำร
สื่อสำรถ่ำยทอดนโยบำยทั้ง 5 ด้ำนให้เจ้ำหน้ำทีทุ่กคนทรำบและถือปฏิบัต ิ 
แนวทำงปฏิบัต ิ 
- หน่วยงำนมีกระบวนกำร/รูปแบบ/วิธีกำร/ช่องทำงกำรสื่อสำร ในกำรถ่ำยทอดนโยบำยทั้ง 5 ด้ำนให้เจ้ำหน้ำที่ทุกคนทรำบ เพื่อให้
เกิดควำมตระหนักและให้ควำมส ำคัญถึงกำรปฏิบตัิงำนตำมหลักธรรมำภิบำล มีคณุธรรมและควำมโปรง่ใส เช่น หนังสือสั่งกำร สื่อ
สิ่งพิมพ์ เว็บไซต ์ไลน ์เฟสบุค เป็นต้น  
 

.................................................... 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกำศเทศบำลต ำบลท่ำเกษม 

ว่ำด้วยประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยบริหำร 
เทศบำลต ำบลท่ำเกษม  พ.ศ.2564 

............................................................ 
 
  ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรนี้จัดท ำขึ้นตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย  พุทธศักรำช  
2550  มำตรำ 279  โดยมีวัตถปุระสงคเ์พื่อ 
  1.  เป็นเครื่องมือก ำกับควำมประพฤติของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยบริหำรเทศบำลต ำบลทำงท่ำเกษม 
  2.  ยึดถือเป็นหลักกำรและแนวทำงปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ  ท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคล  และเป็น
เครื่องมือกำรตรวจสอบกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ  ท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคล  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมหลักคณุธรรม
จริยธรรมมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
  3.  ท ำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเปน็ท่ียอมรับ  เพิ่มควำมน่ำเชื่อถือเกิดควำมมั่นใจแก่ผู้รับบริกำรและประชำชน
ทั่วไป  ตลอดจนผู้มสี่วนได้เสยี 
  4.  ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่ำงองค์กรและข้ำรำชกำรในทุกระดับ  ให้ใช้อ ำนำจในขอบเขต  สร้ำงระบบควำม
รับผิดชอบของข้ำรำชกำรต่อตนเอง  ต่อผู้บังคับบัญชำหรือผู้ใตบ้ังคับบัญชำ ต่อองค์กร  ต่อประชำชน  และต่อสังคม  ตำมล ำดับ 
  5.  ป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ  และควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น  รวมทั้งเสรมิสร้ำง
ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบตัิงำน 
  ทั้งนี้  รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่ำนิยมร่วมส ำหรับองค์กรและบุคคล  พึงยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติควบคู่ไปกบัระเบียบ
และกฎข้อบังคับอื่นๆ  อย่ำงท่ัวถึงและมีประสิทธิภำพ   
 
  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ 48  เตรส  แห่งพระรำชบัญญัตเิทศบำล พ.ศ.2496  (แก้ไขเพิม่เติมถึง(ฉบับท่ี 
12) พ.ศ.2546)  เทศบำลต ำบลท่ำเกษม  จึงออกประกำศ ว่ำด้วยประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยบรหิำร
เทศบำลต ำบลท่ำเกษม พ.ศ. 2564 ไว้ดังต่อไปนี ้
 

หมวด  1 
บททั่วไป 

 
  ข้อ 1  ประกำศนี้ เรยีกว่ำ“ ว่ำด้วยประมวลจรยิธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่น 
ฝ่ำยบรหิำรของเทศบำลต ำบลทำงพระ พ.ศ. 2564 
  ข้อ  2  ประกำศนี้ใช้บังคับตั้งแต่      มกรำคม  2564 เป็นต้นไป 
   ข้อ  3  ในประกำศว่ำด้วยประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยบริหำร น้ี “ ประมวล
จริยธรรม”  หมำยถึง  ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองทอ้งถิ่นฝ่ำยบริหำรของเทศบำลต ำบลท่ำเกษม 
   “ ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่น” หมำยถึง ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยบรหิำร(นำยกฯ รองนำยกฯ 
เลขำนุกำรนำยกฯ ที่ปรึกษำนำยกฯ) รวมทั้งบุคคลที่ฝำ่ยบรหิำรแต่งตั้งตำมที่บัญญัตไิว้ในพระรำชบญัญัติที่จัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น 
   “ คณะกรรมกำรจริยธรรม”  หมำยถึง คณะกรรมกำรจริยธรรมของข้ำรำชกำรท้องถิ่นฝ่ำยบรหิำรของ
เทศบำลต ำบลท่ำเกษม 
  ข้อ 4  ให้นำยกเทศมนตรตี ำบลท่ำเกษม   เป็นผู้รักษำกำรตำมระเบยีบนี้ 
 
       



 
หมวด 2 

        มำตรฐำนจรยิธรรม 
      ส่วนท่ี 1 
        มำตรฐำนจริยธรรมอันเป็นค่ำนิยมหลัก 
 
  ข้อ 5  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่น  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำยเพื่อรักษำประโยชนส์่วนรวมเป็น
กลำงทำงกำรเมืองอ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรแก่ประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล  โดยจะต้องยดึมั่นในมำตรฐำนทำงจริยธรรม
อันเป็นค่ำนิยมหลัก  9  ประกำร  ดังนี้ 
   1)  กำรยึดมั่นในคุณธรรมและจรยิธรรม 
   2)  กำรมีจิตส ำนึกท่ีดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
   3)  กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน  และไมม่ีผลประโยชน์ทับซ้อน 
   4)  กำรยืนหยดัท ำในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมำย 
   5)  กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว  มีอัธยำศยั  และไม่เลือกปฏบิัติ 
   6)  กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
   7)  กำรมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ โปร่งใส  และตรวจสอบได้  
   8)  กำรยึดมั่นในระบอบประชำธปิไตยอันมีพระมหำกษัตรยิ์ทรงเปน็ประมุข 
   9)  กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร 

 
ส่วนท่ี  2 

มำตรฐำนทำงจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่น 
  ข้อ  6  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อชำติ  ศำสนำ  และพระมหำกษัตริย์ ตลอดจนเปน็
แบบอย่ำงท่ีดีในกำรเคำรพและรักษำระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
  ข้อ  7  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรรักษำไว้และปฏิบัตติำมรัฐธรรมนูญแห่ง
รำชอำณำจักรไทยทุกประกำร 
  ข้อ  8  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรเป็นพลเมืองดี  เคำรพและปฏิบัตติำมกฎหมำย
อย่ำงเคร่งครัด 
  ข้อ  9  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม ท้ังโดยส่วนตัว
และโดยหน้ำท่ีรบัผิดชอบต่อสำธำรณชน ทั้งต้องวำงตนให้เป็นท่ีเชื่อถือศรัทธำของประชำชน 
  ข้อ  10  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องเคำรพสิทธิ เสรีภำพส่วนบคุคลของผู้อื่น โดยมิแสดงกริยำ หรือใช้วำจำ
อันไม่สภุำพ อำฆำตมำดร้ำย หรือใส่ร้ำยหรือเสียดสีบุคคลใด    
  ข้อ  11  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องมีอุดมกำรณ์ในกำรท ำงำนเพื่อประเทศชำติและต้องถือเอำผลประโยชน์
ของประเทศชำติและประชำชนเป็นสิ่งสูงสุด 
    ข้อ  12  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องรับใช้ประชำชนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถด้วยควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
สุจรติ เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปรำศจำกอคติ   
  ข้อ  13 ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องสร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี 
ร่วมกันพัฒนำชุมชนให้น่ำอยู่คู่คุณธรรมและดูแลรักษำสภำพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 
  ข้อ  14  ข้ำรำชกำรเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือยินยอมใหผู้้อื่นใช้สถำนะหรือต ำแหน่งกำรเป็นข้ำรำชกำร
กำรเมืองไปแสวงหำผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยส ำหรับตนเองหรือผู้อื่น  ไม่ว่ำจะเปน็ประโยชน์ในทำงทรัพย์สิน
หรือไม่กต็ำม   
  ข้อ  15  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้สถำนะหรือต ำแหน่งกำรเป็นข้ำรำชกำรกำรเมืองเข้ำไปกำ้วก่ำย
หรือแทรกแซงกำรบรรจุ  แต่งตั้ง  ย้ำย  โอน  เลื่อนต ำแหน่ง  และเลื่อนช้ันเงินเดือนของข้ำรำชกำรซึง่มีต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำ  
และมิใช่ข้ำรำชกำรกำรเมือง  พนักงำน  หรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนรำชกำร  หน่วยงำนของรัฐ  รัฐวิสำหกิจ  กิจกำรที่รัฐถือหุ้นใหญ่  
หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือให้บุคคลดังกลำ่วพ้นจำกต ำแหน่ง  ทั้งนี้  เว้นแต่เป็นกำรปฏิบัติตำมอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 
  ข้อ  16  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องไม่ยินยอมให้คูส่มรส  ญำตสินิทบุคคลในครอบครัวหรือผู้ 

 



ใกล้ชิดก้ำวก่ำยหรือแทรกแซงกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของตนหรือของผู้อื่นและต้องไม่ยินยอมใหผู้้อื่นใช้อ ำนำจหน้ำที่ของตนโดนมิชอบ 
    ข้อ  17  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องระมัดระวังมิให้กำรประกอบวิชำชีพ  อำชีพหรือกำรงำนอ่ืน
ใดของคู่สมรส  ญำตสินิท  หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเป็นกำรกระทบกระเทือนต่อควำมเชื่อถือศรัทธำของประชำชน
ในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ของตน 
  ข้อ  18  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องรักษำควำมลับของทำงรำชกำรเว้นแต่เป็นกำรปฏิบัติตำมอ ำนำจหน้ำที่
ตำมกฎหมำย 
  ข้อ  19  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องยึดมั่นในกฎหมำยและค ำนงึถึงระบบคุณธรรมในกำรแต่งตั้งผูส้มควร
ด ำรงต ำแหน่งตำ่งๆ 
  ข้อ  20  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นเมื่อพ้นจำกต ำแหน่งแล้ว  ต้องไม่น ำข้อมลูข่ำวสำรอันเป็นควำมลบัของทำง
รำชกำรซึ่งตนได้มำในระหว่ำงอยู่ในต ำแหน่งไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่องค์กรเอกชน  ท้ังนี้  ภำยในก ำหนดระยะเวลำสองปี  นับจำก
วันท่ีพ้นจำกต ำแหน่ง 
  ข้อ  21  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูลกำรทุจรติ  กำรใช้อ ำนำจในทำงที่ผิด  กำรฉ้อฉล  
หลอกลวง  หรือกระท ำกำรอื่นใดที่ท ำให้รำชกำรเสยีหำยต่อเจ้ำหนำ้ที่ผู้รับผิดชอบ 
  ข้อ  22  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องไม่เรยีกร้องของขวัญ  ของก ำนัล  หรือประโยชน์อื่นใดจำกบคุคลอื่น  
เพื่อประโยชน์ตำ่ง ๆ  อันอำจเกิดจำกกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของตน  และจะต้องดูแลให้คู่สมรส  ญำตสินิท  หรือบุคคลในครอบครัวของ
ตนปฏิบัตเิช่นเดียวกัน 
  ข้อ  23  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกจิที่ติดต่อท ำธุรกิจกับหน่วยงำนของรัฐตำมระเบยีบ  
และขั้นตอนอย่ำงเท่ำเทียมกัน  โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
  ข้อ  24  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่น  พึงพบปะเยี่ยมเยียนประชำชนอย่ำงสม่ ำเสมอเอำใจใส่ทุกข์สุข  และรับฟัง
เรื่องรำวร้องทุกข์ของประชำชน  และรีบหำทำงช่วยเหลืออย่ำงเร่งดว่นอย่ำงเท่ำเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ข้อ  25  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่น  ต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรเพื่อให้เกิด 
ควำมเข้ำใจผดิ  หรือเพื่อผลประโยชน์ส ำหรับตนเองและผู้อื่น 
  ข้อ  26  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องรักษำทรัพย์สินของทำงรำชกำรและใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรให้
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์นั้น ๆ  เทำ่นั้น 
  ข้อ  27  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องไม่ประพฤติตนอันอำจก่อให้เกิดควำมเสื่อมเสยีต่อเกียรติภมูขิองชำติ 
  ข้อ  28  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องไม่คบหำหรือให้กำรสนับสนุนแก่ผู้ประพฤตผิิดกฎหมำย  หรอืผู้ที่มี
ควำมประพฤติในทำงเสื่อมเสีย  เช่น  ผู้เปิดบ่อนกำรพนัน  หรือผู้ทีข่้องเกี่ยวกับยำเสพตดิ  อันอำจกระทบกระเทือนต่อควำมเช่ือถือ
ศรัทธำของประชำชนในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของตน 
  ข้อ  29  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องแสดงควำมรับผิดชอบตำมควรแก่กรณีเมื่อปฏบิัติหน้ำที่บกพร่องหรือ
ปฏิบัติหน้ำท่ีผิดพลำดร้ำยแรง  

หมวด  3 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนท่ี  1 
กลไกกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
  ข้อ  30  ให้นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำเกษม   มีหน้ำที่ก ำกับดูแลใหม้กีำรปฏิบัตติำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำง
ทั่วถึงและเคร่งครดั  โดยมีอ ำนำจหน้ำท่ีดังนี ้
   1)  ด ำเนินกำรเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้ำรำชกำรกำรเมอืงท้องถิ่นที่เป็นแบบอย่ำงท่ีดี  
และตดิตำมสอดส่องกำรปฏิบตัิตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงสม่ ำเสมอ 
   2)  ให้ควำมช่วยเหลือ  ดูแล  และคุ้มครองข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม
นี้อย่ำงตรงไปตรงมำ  มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ ำนำจโดยไม่เป็นธรรม 
   3)  กำรด ำเนินกำรต่อข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นที่อยู่ระหว่ำงถูกกลำ่วหำว่ำไม่ปฏิบัตติำมประมวล
จริยธรรมนี้อันมผีลกระทบต่อสิทธิหน้ำท่ีของผู้นั้นจะกระท ำมิได้เว้นแต่จะได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมแล้ว 
   4)  ด ำเนินกำรอื่นตำมที่ก ำหนดในประมวลจริยธรรมนี ้
 
 



  ข้อ  31  ให้นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำเกษม  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองทอ้งถิ่นฝ่ำย
บริหำรเทศบำลต ำบลท่ำเกษม   ขึ้นเพื่อควบคุมก ำกับให้มีกำรปฏิบัตติำมประมวลจริยธรรมนี้  ประกอบด้วย 
   1)  นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำเกษม  เป็นประธำนคณะกรรมกำรจรยิธรรม 
   2)  ตัวแทนฝ่ำยบริหำรที่นำยกเทศมนตรตี ำบลท่ำเกษม  แต่งตั้งจ ำนวน  1  คน  เป็น  คณะกรรมกำร 
   3)  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกจ ำนวน  3  คน  ที่ผู้ก ำกับดูแลตำมพระรำชบัญญตัิจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ  เป็นผูเ้ลือก  เป็น  คณะกรรมกำร   
   4)  รองปลัดเทศบำล  เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำร  ทั้งนี้  รองปลดัเทศบำลท้องถิ่นดังกล่ำวต้องไม่
เคยถูกลงโทษทำงวินัยมำก่อน  หำกเคยถูกลงโทษทำงวินัยมำก่อนใหน้ำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำเกษม  พิจำรณำแต่งตั้งข้ำรำชกำรจำก
ต ำแหน่งในฝ่ำยบริหำรที่เหมำะสม 
  ข้อ  32  คณะกรรมกำรจริยธรรมมีอ ำนำจหน้ำท่ี  ดังนี ้
   1)  ควบคุม  ก ำกับ  ส่งเสริม และให้ค ำแนะน ำในกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี ้
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2)  สอดส่องดูแลให้มีกำรปฏิบตัิตำมประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยอำจมีผูร้้อง
ขอหรือตำมที่คณะกรรมกำรจรยิธรรมเห็นเองก็ได ้
   3)  ขอควำมร่วมมือให้กระทรวง  กรม  หน่วยงำนรำชกำร  รัฐวสิำหกิจ  หน่วยงำน 
อื่นของรัฐ  หรือห้ำงหุ้นส่วน  บริษัท  ช้ีแจงข้อเท็จจริง  ส่งเอกสำรและหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมำชี้แจง
หรือให้ถ้อยค ำเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
   4)  เรียกผู้ถูกกล่ำวหำ  หรือข้ำรำชกำรของหน่วยงำนนี้มำช้ีแจง  หรือให้ถ้อยค ำ 
หรือให้ส่งเอกสำรและหลักฐำนเกีย่วกับเรื่องที่สอบสวน 
   5)  พิจำรณำวินจิฉัยช้ีขำดปัญหำอันเกิดจำกกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ 
   6)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจกำรแผ่นดินพิจำรณำวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่ำเรือ่งนั้นเป็นเรื่องส ำคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว้ำงหลำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   7)  ด ำเนินกำรอื่นตำมประมวลจรยิธรรมนี้  หรือตำมทีผู่้ตรวจกำรแผ่นดินมอบหมำย 
   ในกำรประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบตัิรำชกำรทำงปกครองมำใช้บังคับ
โดยอนุโลม 
 

ส่วนท่ี  2 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 ข้อ  33  กรณมีีกำรร้องเรียนหรือปรำกฏเหตุว่ำมีกำรปฏิบตัิฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมให้นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำเกษม  ส่ง
เรื่องให้คณะกรรมกำรจริยธรรม  เป็นผู้รับผิดชอบพิจำรณำด ำเนินกำร  โดยจะต้องไตส่วนข้อเท็จจริง  สืบสวนหำข้อเท็จจริง  หรือ
สอบสวน  กำรฝ่ำฝืนจริยธรรมนี้  และให้มีค ำวินิจฉัยโดยเร็ว  และให้คณะกรรมกำรจริยธรรมส่งผลค ำวินิจฉัยให้นำยกเทศมนตรี
ต ำบลท่ำเกษม   มีค ำสั่งลงโทษผู้ฝำ่ฝืนประมวลจริยธรรม 
  กรณีมีกำรร้องเรียนหรือปรำกฏเหตุว่ำนำยกเทศมนตรตี ำบลท่ำเกษม  ปฏิบัติฝำ่ฝืนประมวลจรยิธรรม  ให้
คณะกรรมกำรจรยิธรรมที่เหลืออยู่เป็นผูร้ับผดิชอบด ำเนินกำร  และให้เลือกกันเองเป็นประธำนคณะกรรมกำร  โดยจะต้องไต่สวน
ข้อเท็จจริง  สืบสวนหำข้อเท็จจริง  หรือสอบส่วนกำรฝ่ำฝืนจรยิธรรมนี้ และให้มีค ำวินิจฉัยโดยเร็ว  และให้คณะกรรมกำรจรยิธรรม
ส่งผล  ค ำวินิจฉัยให้ผู้ก ำกับดูแลตำมพระรำชบัญญตัิจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ  มีค ำสั่งลงโทษผู้ฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม 
  ข้อ  34  หำกกำรด ำเนินกำรไตส่วน  สืบสวน  สอบสวนตำมข้อ  33  แล้ว  ไม่ปรำกฏ ข้อเท็จจริงว่ำมีกำรฝำ่ฝืน
ประมวลจริยธรรมให้สั่งยุตเิรื่อง  แต่หำกปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำเป็นกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม  ให้สั่งลงโทษผู้ฝำ่ฝืนตำมข้อ  37 
  ข้อ  35  กำรด ำเนินกำรไตส่วน  สืบสวน  สอบสวนทำงจริยธรรมและกำรลงโทษผูฝ้่ำฝืนตำมส่วนท่ี  2  นี้   ให้
น ำแนวทำงและวิธีกำรสอบสวนตำมมำตรฐำนทั่วไปเกีย่วกับวินัย  และกำรรักษำวินัยและกำรด ำเนินกำรทำงวินัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  มำบังคับใช้โดยอนุโลม 
  ข้อ  36  ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรจรยิธรรมให้ถือเป็นที่สดุ  เว้นแต่ 

1) ปรำกฏข้อเท็จจริงในภำยหลังที่อำจท ำให้ผลของค ำวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
 
 
 



          2)  กรณีผู้ถูกลงโทษตำมขอ้  37  เห็นว่ำตนเองไม่ได้รับควำมเป็นธรรมให้สำมำรถร้องเรียนต่อผู้ตรวจกำร
แผ่นดินได้ภำยใน  30  วันนับแตว่ันท่ีรับทรำบค ำสั่งกำรลงโทษ 

 
หมวด  4 

ขั้นตอนกำรลงโทษ 
 
  ข้อ  37  กำรปฏิบตัิฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี้ให้ด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณเีพื่อให้มีกำรแกไ้ขหรือด ำเนินกำรที่
ถูกต้อง  หรือตักเตือน  หรือน ำไปประกอบกำรพิจำรณำในกำรเข้ำสูต่ ำแหน่ง  กำรพ้นจำกต ำแหน่ง  หรือกำรสั่งใหผู้้ฝ่ำฝืนนั้น
ปรับปรุงตนเอง  หรือได้รับกำรพฒันำแล้วแต่กรณี 
  ข้อ  38  กำรปฏิบตัิฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเป็นกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมรำ้ยแรงหรือไม่  ให้พิจำรณำจำก
พฤติกรรมของผูฝ้่ำฝืน  ควำมจงใจหรือเจตนำ  มลูเหตุจูงใจ  ควำมส ำคัญและระดับต ำแหน่ง  ตลอดจนหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของ
ผู้ฝ่ำฝืน  อำยุ  ประวัติ  และควำมประพฤติในอดีตสภำพแวดล้อมแห่งกรณี  ผลร้ำยอันเกิดจำกกำรฝ่ำฝืนและเหตุอื่นอันควรน ำมำ
ประกอบกำรพิจำรณำ 
  ข้อ  39  ให้คณะกรรมกำรจริยธรรมส่งผลค ำวินิจฉยัให้นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำเกษม หรือผู้ก ำกับดูแลตำม
พระรำชบัญญัติจดัตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆแล้วแต่กรณมีคี ำสั่งลงโทษผูฝ้่ำฝืนประมวลจริยธรรมนีต้ำมค ำวินิจฉยัของ
คณะกรรมกำรจรยิธรรม และเมื่อมีค ำสั่งลงโทษแล้วให้นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำเกษม   หรือผู้ก ำกับดแูลตำมพระรำชบัญญตัิจัดตั้ง
องค์กำรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ  แล้วแต่กรณี  แจ้งคณะกรรมกำรจริยธรรม  เพื่อรำยงำนให้ผูต้รวจกำรแผ่นดินทรำบต่อไป 
  ข้อ  40  กรณเีกิดปัญหำในกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้  ให้ผูต้รวจกำรแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขำด 
  ข้อ  41  ให้คณะกรรมกำรจริยธรรม  พิจำรณำปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมใหม้ีควำมเหมำะสม  โดยจดัให้มี
กำรประเมินกำรปฏิบัตติำมประมวลจริยธรรมนี้ทุก  ๆ  1  ปีหรือใหด้ ำเนินกำรปรับปรุงแกไ้ขประมวลจริยธรรมให้มีควำมเหมำะสม
ตำมค ำแนะน ำของผู้ตรวจกำรแผ่นดินต่อไป 
 
   ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกำศ  ณ  วันท่ี  1  มกรำคม  พ.ศ.  2564 

 
(นำยวิเชียร   สุคนธประทีป) 

นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำเกษม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประกำศเทศบำลต ำบลท่ำเกษม 

เรื่อง   ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำทอ้งถิ่น 
ของเทศบำลต ำบลท่ำเกษม  พ.ศ. 2564 

************** 
   ประมวลจริยธรรมนี้จัดท ำข้ึนตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนญูแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ มำตรำ 
๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

๑. เป็นเครื่องมือก ำกับควำมประพฤติของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่น เทศบำลต ำบลท่ำเกษม  ที่สรำ้ง
ควำมโปร่งใส มีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนท่ีชัดเจนและเป็นสำกล  
  ๒. ยึดถือเป็นหลักกำรและแนวทำงปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ และเป็นเครื่องมือกำรตรวจสอบกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ ทั้งในระดับ
องค์กรและระดับบุคคล เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมหลักคุณธรรมจรยิธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
  ๓. ท ำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเปน็ท่ียอมรับ เพิ่มควำมน่ำเชื่อถือ เกิดควำมมั่นใจแกผู่้รับบริกำรและประชำชนท่ัวไป 
ตลอดจนผู้มสี่วนได้เสยี 
  ๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่ำงองค์กรและบุคคลในทุกระดับ ให้ใช้อ ำนำจในขอบเขต สรำ้งระบบควำมรับผิดชอบต่อตนเอง 
ต่อผู้บังคับบัญชำหรือผู้ใต้บังคับบญัชำ ต่อองค์กร ต่อประชำชน และต่อสังคม ตำมล ำดับ 
  ๕. ป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ และควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกดิขึ้น รวมทั้งเสรมิสร้ำงควำมโปร่งใส
ในกำรปฏิบัติงำน 
  ทั้งนี ้รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่ำนิยมร่วมส ำหรับองค์กรและบคุคล พึงยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติควบคูไ่ปกับระเบียบและกฎ
ข้อบังคับอื่นๆ อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ  
  อำศัยอ ำนำจตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๒๗๙ ประกอบระเบยีบ
กระทรวงมหำดไทย ว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๑๖ (๖) สภำเทศบำลต ำบลท่ำเกษม  จึงออกระเบยีบไว้
ดังต่อไปนี ้
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

  ข้อ ๑  ระเบียบนี้ เรียกว่ำ “ว่ำด้วยประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมอืงท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่นของเทศบำลต ำบล
ท่ำเกษม  พ.ศ.๒๕64” 
  ข้อ ๒  ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่     มกรำคม  2564  เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ในประกำศว่ำด้วยประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่นของเทศบำลต ำบลท่ำเกษม 

“ประมวลจริยธรรม” หมำยถึงประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่นของเทศบำลต ำบลท่ำ
เกษม 

“ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่น” หมำยถึง ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่นประธำนสภำเทศบำลต ำบลท่ำเกษม  
รองประธำนสภำเทศบำลต ำบลท่ำเกษม  เลขำนุกำรสภำเทศบำลต ำบลท่ำเกษม  สมำชิกสภำเทศบำลต ำบลท่ำเกษม  รวมทั้งบุคคลที่
ฝ่ำยสภำท้องถิ่นแต่งตั้ง ตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติที่จดัตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น **** 

 “คณะกรรมกำรจริยธรรม” หมำยถึง คณะกรรมกำรจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่นของ
เทศบำลต ำบลท่ำเกษม   

 ข้อ ๔ ให้ประธำนสภำเทศบำลต ำบลท่ำเกษม  เป็นผู้รักษำกำรตำมระเบียบนี ้
 

 
 
 



 
หมวด ๒ 

มำตรฐำนจริยธรรม 
ส่วนท่ี ๑ 

มำตรฐำนจริยธรรมอันเป็นค่ำนิยมหลัก 
 

ข้อ ๕ ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นมีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย เพื่อรักษำประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลำง
ทำงกำรเมือง อ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรแก่ประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล โดยจะต้องยึดมั่นในมำตรฐำนทำงจรยิธรรมอัน
เป็นค่ำนิยมหลัก ๙ ประกำร ดังนี ้
    ๑) กำรยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
    ๒) กำรมีจติส ำนึกท่ีด ีซื่อสัตย ์และรับผดิชอบ 
   ๓) กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน และไม่มผีลประโยชน์ทับซ้อน 
    ๔) กำรยืนหยดัท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมำย 
    ๕) กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัย และไมเ่ลือกปฏิบัต ิ

๖) กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไมบ่ิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗) กำรมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้
๘) กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
๙) กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร  

 
ส่วนท่ี ๒ 

มำตรฐำนทำงจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่น 
 
  ข้อ  ๖  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ ตลอดจนเป็นแบบอย่ำง
ที่ดีในกำรเคำรพและรักษำระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 
  ข้อ  ๗  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นตอ้งเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรรักษำไว้และปฏิบัติ ตำมซึ่งรัฐธรรมนญูแห่ง
รำชอำณำจักรไทยทุกประกำร 
   ข้อ  ๘  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรเป็นพลเมืองดี เคำรพและปฏิบัตติำมกฎหมำย
อย่ำงเคร่งครัด 
   ข้อ  ๙  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม ท้ังโดยส่วนตัว
และโดยหน้ำท่ีรบัผิดชอบต่อสำธำรณชน ทั้งต้องวำงตนให้เป็นท่ีเชื่อถือศรัทธำ ของประชำชน 
 
  ข้อ  ๑๐ ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องเคำรพสิทธิ เสรีภำพส่วนบคุคลของผู้อื่น โดยไม่แสดงกิรยิำ หรือใช้วำจำ
อันไม่สภุำพ อำฆำตมำดร้ำย หรือใส่ร้ำยหรือเสียดสีบุคคลใด 
   ข้อ  ๑๑  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องมีอุดมกำรณ์ในกำรท ำงำนเพื่อประเทศชำติ และต้องถือเอำ
ผลประโยชน์ของประเทศชำติและประชำชนเป็นสิ่งสูงสุด 
   ข้อ  ๑๒  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องรับใช้ประชำชนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ด้วยควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ 
สุจรติ เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปรำศจำกอคติ 
   ข้อ  ๑๓ ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องสร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี 
ร่วมกันพัฒนำชุมชนให้น่ำอยู่คู่คุณธรรมและดูแลรักษำสภำพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีรับผดิชอบ 
   ข้อ  ๑๔  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือยินยอมใหผู้้อื่นใช้สถำนะหรือต ำแหน่งกำรเป็นข้ำรำชกำร
กำรเมืองไปแสวงหำผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยส ำหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่ำจะเปน็ประโยชน์ในทำงทรัพย์สิน
หรือไม่กต็ำม 
   ข้อ  ๑๕  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้สถำนะหรือต ำแหน่งกำรเป็นข้ำรำชกำรกำรเมืองเข้ำไปกำ้วก่ำย
หรือแทรกแซงกำรบรรจุ แต่งตั้ง ย้ำย โอน เลื่อนต ำแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือน ของข้ำรำชกำรซึ่งมีต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำ
และมิใช่ข้ำรำชกำรกำรเมือง พนักงำน หรือลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ กิจกำรที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือ
รำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือให้บุคคลดังกล่ำวพ้นจำกต ำแหน่ง ท้ังนี้เว้นแต่เป็นกำรปฏิบัตติำมอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย  



   ข้อ  ๑๖  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องไม่ยินยอมให้คูส่มรส ญำตสินิท บุคคลในครอบครัวหรือ ผู้ใกล้ชิดก้ำว
ก่ำย หรือแทรกแซงกำรปฏิบัติหนำ้ที่ของตนหรือของผู้อื่น และต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้อ ำนำจหน้ำที่ของตนโดยมิชอบ 
   ข้อ  ๑๗  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องระมัดระวังมิให้กำรประกอบวิชำชีพ อำชีพหรือกำรงำนอ่ืนใดของคู่
สมรส ญำติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเป็นกำรกระทบกระเทือนต่อควำมเชื่อถือศรัทธำของประชำชนในกำร
ปฏิบัติหน้ำท่ีของตน 
  ข้อ  ๑๘  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องรักษำควำมลับของทำงรำชกำร เว้นแต่เป็นกำรปฏิบตัิตำมอ ำนำจหน้ำท่ี
ตำมกฎหมำย 
  ข้อ  ๑๙  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องยึดมั่นในกฎหมำยและค ำนงึถึงระบบคุณธรรมในกำรแต่งตั้งผูส้มควร
ด ำรงต ำแหน่งตำ่งๆ 
   ข้อ  ๒๐  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นเมื่อพ้นจำกต ำแหน่งแล้ว ต้องไม่น ำข้อมูลข่ำวสำรอันเป็นควำมลบัของทำง
รำชกำรซึ่งตนได้มำในระหว่ำงอยู่ในต ำแหน่งไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่องค์กรเอกชน ทั้งนี้ ภำยในก ำหนดระยะเวลำสองปี นับจำก
วันท่ีพ้นจำกต ำแหน่ง  
   ข้อ  ๒๑  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูลกำรทุจรติ กำรใช้อ ำนำจในทำงที่ผิด กำรฉ้อฉล 
หลอกลวง หรือกระท ำกำรอื่นใดทีท่ ำให้รำชกำรเสียหำยต่อเจ้ำหนำ้ที่ผู้รับผดิชอบ 
   ข้อ  ๒๒  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องไม่เรยีกร้องของขวัญ ของก ำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจำกบคุคลอื่น เพื่อ
ประโยชน์ตำ่งๆ อันอำจเกิดจำกกำรปฏิบัตหิน้ำท่ีของตน และจะต้องดูแลให้คูส่มรส ญำติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติ
เช่นเดียวกันด้วย 
   ข้อ  ๒๓  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกจิที่ติดต่อท ำธุรกิจกับหน่วยงำนของรัฐ ตำม
ระเบียบ และขั้นตอนอยำ่งเท่ำเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
   ข้อ  ๒๔  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นพึงพบปะเยี่ยมเยยีนประชำชนอย่ำงสม่ ำเสมอ เอำใจใส่ทุกขส์ุข และรับฟัง
เรื่องรำวร้องทุกข์ของประชำชน และรีบหำทำงช่วยเหลืออย่ำงเร่งด่วน อย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยไมเ่ลือกปฏิบัติ 
   ข้อ  ๒๕  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมลูข่ำวสำรของรำชกำรเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด 
หรือเพื่อผลประโยชน์ส ำหรับตนเองและผู้อื่น 
   ข้อ  ๒๖  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องรักษำทรัพย์สินของทำงรำชกำรและใช้ทรัพย์สินของทำงรำชกำรให้
เป็นไปตำมวัตถุประสงค์นั้นๆ เท่ำนั้น 
   ข้อ  ๒๗  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องไม่ประพฤติตนอันอำจก่อให้เกิดควำมเสื่อมเสยีต่อเกียรติภมูขิองชำติ 
  ข้อ  ๒๘ ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องไม่คบหำหรือให้กำรสนับสนุนแก่ผู้ประพฤต ิ
ผิดกฎหมำย  หรือผู้ที่มีควำมประพฤติในทำงเสื่อมเสยี เช่น ผู้เปดิบอ่นกำรพนัน หรือผู้ที่ข้องเกี่ยวกับยำเสพตดิอันอำจ
กระทบกระเทือนต่อควำมเชื่อถือศรัทธำของประชำชนในกำรปฏิบตัิหน้ำที่ของตน 
 
   ข้อ  ๒๙  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องแสดงควำมรับผิดชอบตำมควรแก่กรณีเมื่อปฏบิัติหน้ำที่บกพร่องหรือ
ปฏิบัติหน้ำท่ีผิดพลำดร้ำยแรง 
 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนท่ี ๑ 
กลไกกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
  ข้อ ๓๐ ให้ประธำนสภำเทศบำลต ำบลท่ำเกษม   มีหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรให้มีกำรปฏิบัตติำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงทั่วถึง
และเคร่งครัด โดยมีอ ำนำจหน้ำท่ีดังนี้ 
  ๑) ด ำเนินกำรเผยแพร ่ปลูกฝัง ส่งเสรมิ ยกย่องข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่น ท่ีเป็นแบบอย่ำงท่ีดีและตดิตำมสอดส่องกำร
ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อยำ่งสม่ ำเสมอ 
 ๒) ให้ควำมช่วยเหลือ ดูแล และคุม้ครองข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนีอ้ย่ำงตรงไปตรงมำ มิ
ให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ ำนำจโดยไมเ่ป็นธรรม  
 
 



 
 
 ๓) กำรด ำเนินกำรต่อข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นที่อยู่ระหว่ำงถูกกลำ่วหำว่ำไม่ปฏิบัตติำมประมวลจรยิธรรมนี ้อันมี
ผลกระทบต่อสิทธิหน้ำท่ีของผู้นั้นจะกระท ำมิได้ เว้นแต่จะไดร้ับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมแล้ว 
  ๔) ด ำเนินกำรอื่นตำมที่ก ำหนดในประมวลจริยธรรมนี ้
  ข้อ ๓๑ ให้ประธำนสภำเทศบำลต ำบลท่ำเกษม  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมอืงท้องถิ่นฝ่ำยสภำ
ท้องถิ่นเทศบำลต ำบลท่ำเกษม  ขึ้น เพื่อควบคุม ก ำกับให้มีกำรปฏิบตัิตำมประมวลจรยิธรรมนี้  ประกอบด้วย 
       ๑) ประธำนสภำเทศบำลต ำบลทำ่เกษม   เป็น ประธำนคณะกรรมกำรจริยธรรม 
                      ๒) สมำชิกสภำท้องถิ่นที่สภำท้องถิ่นคัดเลือก จ ำนวน  ๒  คน  เป็น คณะกรรมกำร 
             ๓) กรรมกำรผู้ทรงคุณวฒุิภำยนอก จ ำนวน  ๖  คน ที่ผู้ก ำกับดูแล ตำมพระรำชบัญญตัิจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นๆ เป็นผู้เลือก เป็น คณะกรรมกำร   
  ๔) รองปลัดเทศบำลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น เลขำนุกำรคณะกรรมกำร ทั้งนี้ รองปลัดเทศบำล องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่ำวต้องไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยมำก่อน หำกเคยถูกลงโทษทำงวินัยมำก่อนให้นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำ
เกษม  พิจำรณำแต่งตั้งข้ำรำชกำรจำกต ำแหน่งในฝ่ำยบริหำร  
  ข้อ ๓๒ คณะกรรมกำรจริยธรรมมอี ำนำจหน้ำที่ ดังนี ้
 ๑) ควบคุม ก ำกับ ส่งเสริมและใหค้ ำแนะน ำในกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๒) สอดส่องดูแลให้มีกำรปฏิบตัิตำมประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอำจมผีู้ร้องขอหรือ
ตำมที่คณะกรรมกำรจริยธรรมเหน็เองก็ได ้
    ๓) ขอควำมร่วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกจิ หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ หรือห้ำงหุ้นส่วน 
บริษัท ช้ีแจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสำรและหลักฐำนที่เกีย่วข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมำชี้แจงหรือให้ถ้อยค ำเกี่ยวกับเรื่องที่
สอบสวน 
    ๔) เรียกผู้ถูกกล่ำวหำ หรือข้ำรำชกำรของหน่วยงำนนี้มำช้ีแจง หรือให้ถ้อยค ำหรือให้ส่งเอกสำรและหลักฐำน
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
    ๕) พิจำรณำวินจิฉัยช้ีขำดปัญหำอันเกิดจำกกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้      

 ๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจกำรแผ่นดินพิจำรณำวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่ำเรือ่งนั้นเป็นเรื่องส ำคัญหรือมผีลกระทบในวง
กว้ำงหลำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

    ๗) ด ำเนินกำรอื่นตำมประมวลจรยิธรรมนี้ หรือตำมทีผู่้ตรวจกำรแผน่ดินมอบหมำย กำรประชุมคณะกรรมกำร
จริยธรรมให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยวิธปีฏิบัติรำชกำร ทำงปกครองมำใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ส่วนท่ี ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
   ข้อ ๓๓ กรณีมีกำรร้องเรียนหรือปรำกฏเหตุว่ำมีกำรปฏิบตัิฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม ให้ประธำนสภำเทศบำล
ต ำบลท่ำเกษม  ส่งเรื่องให้คณะกรรมกำรจริยธรรม เป็นผู้รับผิดชอบพิจำรณำด ำเนินกำร โดยจะต้องไตส่วนข้อเท็จจริง สืบสวนหำ
ข้อเท็จจริง หรือสอบสวนกำรฝ่ำฝนืจริยธรรมนี ้และให้มีค ำวินิจฉยัโดยเร็ว และให้คณะกรรมกำรจรยิธรรมส่งผลค ำวินิจฉัย
ประธำนสภำเทศบำลต ำบลท่ำเกษม   มีค ำสั่งลงโทษผูฝ้่ำฝืนประมวลจริยธรรม 
       กรณีมีกำรร้องเรียนหรือปรำกฏเหตุว่ำ ประธำนสภำเทศบำลต ำบลทำ่เกษม  ปฏิบัตฝิ่ำฝืนประมวลจริยธรรม ให้
คณะกรรมกำรจรยิธรรมที่เหลืออยู่เป็นผูร้ับผดิชอบด ำเนินกำร และให้เลือกกันเองเป็นประธำนคณะกรรมกำร โดยจะต้องไต่สวน
ข้อเท็จจริง สืบสวนหำข้อเท็จจริง หรือสอบสวนกำรฝำ่ฝืนจริยธรรมนี้ และให้มีค ำวินิจฉยัโดยเร็ว และให้คณะกรรมกำรจรยิธรรม
ส่งผลค ำวินิจฉัยให้ผู้ก ำกับดูแลตำมพระรำชบัญญตัิจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ มีค ำสั่งลงโทษผู้ฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม  
  ข้อ ๓๔ หำกกำรด ำเนินกำรไต่สวน สืบสวน สอบสวนตำมข้อ ๓๓ แล้ว ไม่ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำมีกำรฝำ่ฝืน
ประมวลจริยธรรมให้สั่งยุตเิรื่อง แต่หำกปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำเป็นกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมใหส้ั่งลงโทษผู้ฝ่ำฝืนตำมข้อ ๓๗  
   ข้อ ๓๕ กำรด ำเนินกำรไตส่วน สืบสวน สอบสวนทำงจรยิธรรมและกำรลงโทษผูฝ้่ำฝืนตำมส่วนท่ี ๒ นี้ ให้น ำ
แนวทำงและวิธีกำรสอบสวนตำมมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และกำรรักษำวินัย และกำรด ำเนินกำรทำงวินัยขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มำบังคับใช้โดยอนุโลม 
 



 
   ข้อ ๓๖  ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรจริยธรรมให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่ 
   ๑) ปรำกฏข้อเท็จจริงในภำยหลังที่อำจท ำให้ผลของค ำวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
  ๒) กรณผีู้ถูกลงโทษตำมข้อ ๓๗ เห็นว่ำตนเองไมไ่ดร้ับควำมเป็นธรรม ให้สำมำรถร้องเรยีนต่อผูต้รวจกำรแผ่นดิน
ได้ภำยใน ๓๐ วันนับแต่วันท่ีรับทรำบค ำสั่งกำรลงโทษ 
 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนกำรลงโทษ 

 
   ข้อ ๓๗ กำรปฏิบัตฝิ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี ้ให้ด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณี เพื่อให้มีกำรแก้ไขหรือด ำเนินกำรที่
ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือน ำไปประกอบกำรพิจำรณำในกำรเข้ำสู่ต ำแหน่ง กำรพ้นจำกต ำแหน่ง หรือกำรสั่งให้ผูฝ้่ำฝืนนั้นปรับปรุง
ตนเองหรือได้รับกำรพัฒนำแล้วแต่กรณี   
          ข้อ ๓๘ กำรปฏิบัตฝิ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี ้จะถือเป็นกำรฝำ่ฝืนจริยธรรมร้ำยแรงหรือไม่ ให้พิจำรณำจำก
พฤติกรรมของผูฝ้่ำฝืน ควำมจงใจหรือเจตนำ มูลเหตุจูงใจ ควำมส ำคัญ และระดบัต ำแหน่ง ตลอดจนหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของ
ผู้ฝ่ำฝืน อำย ุประวัต ิและควำมประพฤติในอดีต สภำพแวดล้อมแห่งกรณ ี ผลร้ำยอันเกิดจำกกำรฝำ่ฝนืและเหตุอื่นอันควรน ำมำ
ประกอบกำรพิจำรณำ 
   ข้อ ๓๙ ให้คณะกรรมกำรจริยธรรม ด ำเนินกำรตำมข้อ ๓๕ และส่งผลค ำวินิจฉัยให้ประธำนสภำเทศบำลต ำบลท่ำ
เกษม  หรือผู้ก ำกับดูแลตำมพระรำชบัญญัติจดัตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่กรณมีีค ำสั่งลงโทษผู้ฝำ่ฝืนประมวล
จริยธรรมนี้ตำมค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรจริยธรรม และเมื่อมีค ำสั่งลงโทษแล้วให้ประธำนสภำเทศบำลต ำบลท่ำเกษม   หรือผู้
ก ำกับดูแลตำมพระรำชบัญญัติจดัตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่กรณี แจ้งคณะกรรมกำรจริยธรรม เพื่อรำยงำนให้
ผู้ตรวจกำรแผ่นดินทรำบต่อไป 
  ข้อ ๔๐ กรณีเกิดปญัหำในกำรปฏบิัติตำมระเบยีบนี้ ให้ผู้ตรวจกำรแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขำด 
   ข้อ ๔๑ ให้คณะกรรมกำรจริยธรรม พิจำรณำปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรม ให้มีควำมเหมำะสม โดยจัดให้มี
กำรประเมินกำรปฏิบัตติำมประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ ๑ ปี หรือให้ด ำเนินกำรปรบัปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีควำมเหมำะสมตำม
ค ำแนะน ำของผู้ตรวจกำรแผ่นดินต่อไป 

ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ประกำศ  ณ   วันท่ี    8     มกรำคม    พ.ศ. 2564 

 

 
 

(นำยวิเชียร   สุคนธประทีป) 
นำยกเทศมนตรีต ำบลท่ำเกษม 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


