ประมวลจริยธรรมของขาราชการ
เทศบาลตําบลบานปน อําเภอลอง จังหวัดแพร

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ
ของเทศบาลตําบลบานปน อําเภอลอง จังหวัดแพร
_______________
ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทํา ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนและเปนสากล
๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล และเปน
เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆของ เทศบาลตําบลบานปน เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
๔.ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต
สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชน และตอสังคม
ตามลําดับ
๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน
พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการของ เทศบาลตําบลบานปน
“ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการสวนทองถิ่น ขาราชการสวนทองถิ่นสามัญ ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น รวมถึง
พนักงานจาง และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจํา เทศบาลตําบลบานปน
ขอ ๒ ให นายกเทศมนตรีตําบลบานปน รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้
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หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
สวนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก
สําหรับขาราชการ ของ เทศบาลตําบลบานปน
ขอ ๓ ขาราชการของ เทศบาลตําบลบานปน ทุกคน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล
โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี
ผลประโยชนทับซอน
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
(๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดีรวมกันพัฒนาชุมชน
ใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
สวนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององคกร
ขอ ๔ ขาราชการของ เทศบาลตําบลบานปน ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ขอ ๕ ขาราชการของ เทศบาลตําบลบานปน ตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ขอ ๖ ขาราชการของ เทศบาลตําบลบานปน ตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดีเคารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
ขอ ๗ ขาราชการของ เทศบาลตําบลบานปน ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอ
เกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่
ขอ ๘ ขาราชการของ เทศบาลตําบลบานปน ตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถดวยความ
เสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหนาที่ที่ไดรับ
มอบหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน
ขอ ๙ ขาราชการของ เทศบาลตําบลบานปน ตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวยความ
เปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน
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ขอ ๑๐ ขาราชการของ เทศบาลตําบลบานปนตอง ปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ เรียบรอยมีอัธยาศัย
ขอ ๑๑ ขาราชการของ เทศบาลตําบลบานปน ตองรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่ การเปดเผย
ขอมูลที่เปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่และไดรับอนุญาตจากผูบังคับ
บัญชา หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น
ขอ ๑๒ ขาราชการของ เทศบาลตําบลบานปน ตองรักษา และเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงาน
พรอมกับใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ขอ ๑๓ ขาราชการของ เทศบาลตําบลบานปน ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชน
ที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่น ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับของขวัญ
ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนตางๆ อันอาจเกิดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี
ขอ ๑๔ ขาราชการของ เทศบาลตําบลบานปน ตองประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นดวย
ความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของเพือ่ นรวมงาน และไม
นําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน
สวนที่ ๓
จรรยาวิชาชีพ (ถามี)
ข อ ๑๕ ข า ราชการของ เทศบาลตํ า บลบ า นป น จะประพฤติ และ ปฏิ บั ติ ต น ตามบทบั ญ ญั ติ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพนั้น ๆ อยางเครงครัด
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
สวนที่ ๑
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๑๖ ให สํ า นักปลัด เทศบาลตํ าบลบา นปน มี หนา ที่ควบคุ มกํากั บการใหมีก ารปฏิบัติต าม
ประมวลจริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดีและ
ติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ
(๒) สืบ สวนหาข อเท็ จ จริ ง หรื อสอบสวนการฝา ฝนจริ ย ธรรมนี้ เพื่ อรายงานผลให
นายกเทศมนตรีตําบลบานปน หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการ
ตามที่ นายกเทศมนตรีตําบลบานปน หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได
(๓) ใหค วามชว ยเหลื อและดู แลข า ราชการซึ่ งปฏิ บั ติต ามประมวลจริ ยธรรมนี้ อย า ง
ตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีที่เห็นวา นายกเทศมนตรีตําบลบานปน
หรื อ คณะกรรมการจริ ย ธรรมไม ใ ห ค วามคุ ม ครองต อ ข า ราชการผู นั้น ตามควร อาจยื่ น เรื่ อ งโดยไม ต องผ า น
นายกเทศมนตรีตําบลบานปน หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได
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(๔) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิใหถูกกลั่น
แกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม การดําเนินการตอขาราชการที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง
หรื อ วิ นั ย หรื อ กระทบต อสิ ทธิ หน าที่ ของข าราชการผู นั้ น จะกระทํ ามิ ได เว นแต จะได รั บความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแลว
(๕) ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๖) ดํ า เนิ นการอื่นตามที่ กํ าหนดในประมวลจริ ย ธรรมนี้ หรื อตามที่ ค ณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด
(๗)....(อื่นๆ ตามที่เห็นสมควร).....
ขอ ๑๗ ให นายกเทศมนตรี ตํ าบลบ านป น แต งตั้ งคณะกรรมการจริ ย ธรรมขึ้ น เพื่ อควบคุ ม
กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบดวย
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือ
สองคน
(๓) กรรมการ ซึ่งเปนขาราชการที่ไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารใน เทศบาลตําบล
บานปน ที่ไดรับเลือกตั้งจากขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางของ เทศบาลตําบลบานปน นั้น จํานวนสองคน
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกใหเหลือสองคน
ให หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลตําบลบานปน เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม
และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม
กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน
ขอ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ การลงโทษ
ผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอํานาจ
หนาที่ ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท
ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกีย่ วของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือใหถอยคํา
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๔) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคํา หรือ
ใหสงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน

-5–
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน
ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด
(๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉั ยในกรณีที่เห็นวา เรื่องนั้นเป นเรื่อง
สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๗) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา
มิใหผูบังคับบัญชาใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น
(๘) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผูตรวจการแผนดิน มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใชบังคับ
สวนที่ ๒
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๑๙ กรณี มี ก ารร อ งเรี ย นหรื อ ปรากฏเหตุ ว า มี เ จ า หน า ที่ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ฝ า ฝ น ประมวล
จริยธรรม ให นายกเทศมนตรีตําบลบานปน เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ
ขอ ๒๐ การดําเนินการตามขอ ๑๙ ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
จํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ขอ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรง
หรือไม ใหพิจ ารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรื อเจตนา มู ลเหตุจู งใจ ความสําคั ญและระดั บ
ตําแหนง ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต สภาพแวดลอม
แหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน และเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา
ข อ ๒๒ หากการดํ า เนิ น การสอบสวนตามข อ ๒๐ แล ว ไม ป รากฏข อ เท็ จ จริ ง ว า มี ก าร
ฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวา
เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ
๑๙ สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๕ แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย
ขอ ๒๓ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๑๙ ขอ ๒๐ และ
ข อ ๒๒ ใหนํา แนวทางและวิธีก ารสอบสวนตามมาตรฐานทั่ วไปเกี่ ย วกั บวินัย และการรั กษาวินัย และการ
ดําเนินการทางวินัย ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๒๔ การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๒ ใหดําเนินการตามนั้นเวนแตจะปรากฏ
ขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
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ขั้นตอนการลงโทษ
ขอ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนินการที่ถูกตอง หรือตักเตือน หรือ
นําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการ
พิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี
ขอ ๒๖ เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๒ แลว ให
เทศบาลตําบลบานปน ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา
ขอ ๒๗ ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๕ สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมของ
เทศบาลตําบลบานปน ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ
ผูถูกลงโทษตามขอ ๑๘ (๒) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ
ขอ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเปนที่สุดแลว ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๙ จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พรอมดําเนินการปรับปรุงแกไข
ประมวลจริ ย ธรรมให มี ค วามเหมาะสม (ถ า มี ) และแจ ง ให ค ณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลระดั บ จั ง หวั ด
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และผูตรวจการ
แผนดินทราบตอไป

