
ประกาศเทศบาลตําบลหัวไทร

เรื�อง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

ของเทศบาลตําบลหัวไทร  จังหวดันครศรีธรรมราช  พ.ศ.  ๒๕๕๒

ตามที่เทศบาลตําบลหัวไทร  ไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ  พนักงาน  

และลูกจางของเทศบาลตําบลหัวไทร  ลงวันที่  ๑๐  มกราคม  ๒๕๔๙  ตามนัยมาตรา  ๗๗  แหงรัฐธรรมนูญแหง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  ไปแลวนั้น

เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  บัญญัติใหมีประมวล

จริยธรรมเพื่อกําหนดมาตรฐานของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ขาราชการ  หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท  

โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ

รายแรงแหงการกระทํา  ทั้งนี้การฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว  ใหถือวา  เปนการ

กระทําผิดทางวินัย

เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  

๒๗๙  เทศบาลตําบลหัวไทร  จึงใหยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่อางถึง  และใหจัดทํา

เปนประมวลจริยธรรมของขาราชการเทศบาลตําบลหัวไทรแทน  เพื่อเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของ

ขาราชการในสังกัด  ตามประมวลจริยธรรมแนบทายนี้

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ประกาศ  ณ  วันที่          เดือน  มีนาคม พ.ศ.  ๒๕๕๒

(นายสมชาย  อริยกุลนิมิต)

             นายกเทศมนตรีตําบลหัวไทร
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ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

ของเทศบาลตําบลหัวไทร  จังหวดันครศรีธรรมราช

พ.ศ.  ๒๕๕๒

ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จักทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  

พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ  ที่สรางความโปรงใส  มีมาตรฐานในการ

ปฏิบัติงานที่

ชัดเจนและเปนสากล

๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล  และเปน

เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตาง ๆ  ของเทศบาลตําบลหัวไทร  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามหลัก

คุณธรรม  จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ  เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการและ

ประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย

๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน

ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอประชาชน และตอ

สังคม ตามลําดับ

๕.  ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมท้ัง

เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ

ควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่น ๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

หมวดที� ๑

บททั�วไป

ข้อ ๑  ในประมวลจริยธรรมนี้

“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของราชการของเทศบาลตําบลหัวไทร

“ขาราชการ” หมายถึง  ขาราชการสวนทองถิ่น ขาราชการสวนทองถิ่นสามัญ ขาราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบราชการสวนทองถิ่น รวมถึงพนักงานจาง และ

ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาลตําบลหัวไทร

ข้อ ๒  ใหนายกเทศมนตรีตําบลหัวไทรรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้

หมวดที� ๒
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มาตรฐานจริยธรรม

ส่วนที� ๑

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก

สําหรับข้าราชการของเทศบาลตําบลหัวไทร

ข้อ ๓  ขาราชการของเทศบาลตําบลหัวไทรทุกคน มีหนาที่ดําเนินการ ใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา

ประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 

โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังน้ี

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

(๓) การมีจิตสํานึกที่ดี  ซื่อสัตย และรับผิดชอบ

(๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับ

ซอน

(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย

(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ

(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง

(๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใสและตรวจสอบได

(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร

(๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดีรวมกันพัฒนา

ชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

ส่วนที� ๒

จรรยาวิชาชีพขององค์กร

ข้อ ๔ ขาราชการของเทศบาลตําบลหัวไทรตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย

ข้อ ๕ ขาราชการของเทศบาลตําบลหัวไทรตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญแหงราชการอาณาจักรไทยทุกประการ

ข้อ ๖ ขาราชการของเทศบาลตําบลหัวไทรตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติ

ตามกฎหมายอยางเครงครัด

ข้อ ๗ ขาราชการของเทศบาลตําบลหัวไทรตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอ

เกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่

ข้อ ๘ ขาราชการของเทศบาลตําบลหัวไทรตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถดวยความ

เสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหนาที่ที่ไดรับ

มอบหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน
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ข้อ ๙ ขาราชการของเทศบาลตําบลหัวไทรตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวยความเปน

ธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน

ข้อ ๑๐ ขาราชการของเทศบาลตําบลหัวไทรตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ เรียบรอย มีอัธยาศัย

ข้อ ๑๑ ขาราชการของเทศบาลตําบลหัวไทรตองรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่ การเปดเผย

ขอมูลที่เปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่และไดรับอนุญาตจาก

ผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น

ข้อ ๑๒ ขาราชการของเทศบาลตําบลหัวไทรตองรักษา และเสริมสรางความสามัคคีระหวาง ผูรวมงาน 

พรอมกับใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ

ข้อ ๑๓ ขาราชการของเทศบาลตําบลหัวไทรตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนที่มิควร

ไดสําหรับตนเองหรือผูอื่นๆไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับของขวัญ ของ

กํานัล หรือประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนตาง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติ

หนาที่ของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี

ข้อ ๑๔ ขาราชการของเทศบาลตําบลหัวไทรตองประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นดวยความ

สุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของเพื่อนรวมงาน และไมนํา

ผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน

หมวด ๓

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม

ส่วนที� ๑

กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม

ข้อ ๑๕ ใหสํานักปลัดเทศบาลมีหนาที่ควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยาง

ทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้

(๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดีและติดตาม

สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ

(๒) สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให

นายกเทศมนตรีตําบลหัวไทร หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการตามที่

นายกเทศมนตรีตําบลหัวไทร หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได

(๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา 

มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีที่เห็นวานายกเทศมนตรีตําบลหัวไทร หรือ
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คณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไมตองผาน

นายกเทศมนตรีตําบลหัวไทร หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได

(๔) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลง

หรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม การดําเนินการตอขารากชารที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้นเงินเดือน  ตั้งแรรมการสอบสวนขอเท็จจริงหรือวินัย 

หรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

จริยธรรมแลว

(๕) ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

(๖) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมหรือ

ปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด

(๗) ................................................

ข้อ ๑๖ ใหนายกเทศมนตรีตําบลหัวไทรแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม กํากับ ใหมีการ

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้

คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบดวย

(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ

(๒) กรรมการจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือสองคน

(๓) กรรมการ ซึ่งเปนขาราชการที่ไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในเทศบาลตําบลหัวไทร

ที่ไดรับเลือกตั้งจากขาราชการ  พนักงานจางและลูกจางของเทศบาลตําบลหัวไทรนั้น จํานวนสองคน

(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอชื่อและคัดเลือกให

เหลือสองคน

ใหหัวหนาสํานักปลัดเทศบาลเปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจแตงตั้ง

ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม

กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน

ข้อ ๑๗ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้

(๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร

ปกครองสวนทองถิ่น

(๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ในกรณี

ที่มีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ การลงโทษผูฝาฝน

ตามประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว

(๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหนาที่ ขอให

กระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐหรือหางหุนสวน บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง สง

เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
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(๔) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคํา หรือใหสง

เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน

(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น เมื่อใดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน ถา

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด

(๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญหรือมี

ผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น

(๗) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหผูบังคับบัญชา

ใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น

(๘) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผูตรวจการแผนดินมอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช

บังคับ

ส่วนที� ๒

ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม

ข้อ ๑๘ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม ให

นายกเทศมนตรีตําบลหัวไทรเปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ

ข้อ ๑๙ การดําเนินการตามขอ ๑๘ ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจํานวนไม

นอยกวาสามคน  เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม

ข้อ ๒๐  การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม  ให

พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจความสําคัญและระดับตําแหนงตลอดจน

หนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน  อาย ุ  ประวัติ และความประพฤติในอดีต   สภาพแวดลอมแหงกรณี  ผล

รายแรงอันเกิดจากการฝาฝนและเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา

ข้อ  ๒๑  หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ  ๑๙  แลว  ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝนประมวล

จริยธรรม  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๘  ส่ังยุติเร่ือง  แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝน

ประมวลจริยธรรม  แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัยใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ  ๑๘   สั่งลงโทษ

ผูฝาฝนตามขอ  ๒๔  แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย

ข้อ  ๒๒  การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๑๘  ขอ ๑๙  และขอ ๒๑  

ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการรักษาวินัยขององคกรปกครองสวน

ทองถิ่นมาบังคับใชโดยอนุโลม

ข้อ  ๒๓  การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ  ๒๑  ใหดําเนินการตานั้นเวนแตจะปรากฎ

ขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
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หมวด ๔

ขั�นตอนการลงโทษ

ข้อ  ๒๔  การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัยหรือ

ความผิดทางอาญา  ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนินการที่ถูกตอง  หรือตักเตือน  หรือ

นําไปประกอบการพิจารณาแตงตั้ง การเขาสูตําแหนง  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  

หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี

ข้อ  ๒๕  เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามขอ  ๒๑  แลวใหเทศบาล

ตําบลหัวไทรดําเนินการใหเปนตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา

ข้อ  ๒๖  ผูถูกลงโทษตามขอ  ๒๔  สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมของเทศบาล

ตําบลหัวไทรภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดทราบการลงโทษ

               ผูถูกลงโทษตามขอ  ๑๗ (๒)  สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวันนับแตวันไดรับการลงโทษ

ข้อ  ๒๗  เมื่อผลการพิจารณาเปนที่สุดแลวใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว

บทเฉพาะการ

ขอ  ๒๘  จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พรอมดําเนินการปรับปรุงประมวล

จริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี) และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  คณะกรรมการ

ขาราชการสวนทองถิ่น  ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และผูตรวจการแผนดินทราบ

ตอไป
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