
 
 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลหัวไทร 
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลต าบลหัวไทร 

อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 
 พ.ศ. 2565 

******************************* 
  
 เนื่องจาก รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม
เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท 
โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่ง
การกระท า ทั้งนี ้การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย 

 เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม 
เทศบาลต าบลหัวไทรจึงจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของเทศบาลต าบลหัวไทร เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความ
ประพฤติของข้าราชการในสังกัด ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

   ประกาศ  ณ  วันที่  4  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
     (นายเรวัตร ด่านตันติศุภกุล) 
                                                    นายกเทศมนตรีต าบลหัวไทร  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
ของเทศบาลต าบลหัวไทร อ าเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช 

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

  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

 1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและเป็นสากล 

 2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและ
เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลหัวไทร เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 3. ท าให้เกิดรูปแบบองค์การอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต 
สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชนและต่อสังคม ตามล าดับ 

 5. ปูองกันแรแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่ไปกบัระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

  

 

 

 

 

 

 



 
หมวดที่ 1 
บททั่วไป 

 ข้อ 1 ในประมวลจริยธรรมนี้ 

  “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลต าบลหัวไทร 

  “ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการสามัญส่วนท้องถิ่น ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้าง และ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าเทศบาลต าบลหัวไทร 

 ข้อ 2 ให้นายกเทศมนตรี รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 

 
      หมวดที่ 2 
       มาตรฐานทางจริยธรรม 
 

ส่วนที่ 1 
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ส าหรับข้าราชการ ของเทศบาลต าบลหัวไทร 
 

 ข้อ 3 ข้าราชการของเทศบาลต าบลหัวไทรทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดย
จะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้ 

(1) การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(3) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
(4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(5) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
(6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(8) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพองค์กร 
(10) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตน เป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้

น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อม ให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
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ส่วนที่ 2 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 ข้อ 4 ข้าราชการของเทศบาลต าบลหัวไทร ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

 ข้อ 5 ข้าราชการของเทศบาลต าบลหัวไทร ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมแห่ง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

 ข้อ 6  ข้าราชการของเทศบาลต าบลหัวไทร ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 ข้อ 7 ข้าราชการของเทศบาลต าบลหัวไทร ต้องไม่ประพฤติตน อ้ันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิ
ของต าแหน่งหน้าที่ 

 ข้อ 8 ข้าราชการของเทศบาลต าบลหัวไทร ต้องปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเสียสละ 
ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จอันมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

 ข้อ 9 ข้าราชการของเทศบาลต าบลหัวไทร ต้องมุ่งม่ันแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็น
ธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

 ข้อ 10 ข้าราชการของเทศบาลต าบลหัวไทร ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อยมีอัธยาศัย 

 ข้อ 11 ข้าราชการของเทศบาลต าบลหัวไทร ต้องรักษาความลับท่าได้จากการปฏิบัติหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลที่
เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงาน จะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือ
เป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 

 ข้อ 12 ข้าราชการของเทศบาลต าบลหัวไทร ต้องรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อม
กับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

 ข้อ 13 ข้าราชการของเทศบาลต าบลหัวไทร ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งหน้าที่ไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควร
ได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญของก านัล หรือ
ประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้น
แต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

 ข้อ 14 ข้าราชการของเทศบาลต าบลหัวไทร ต้องประพฤติตน ในสามารถท างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ 
มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไมป่ิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือร่วมงานและไม่น าผลงานของผู้อื่นมา
แอบอ้างเป็นผลงานของตน 
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ส่วนที่ 3 

จรรยาวิชาชีพ 

 ข้อ 15 จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม ดังนี้ 

  (1) ไม่กระท าการใด ๆ อันอาจน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ 

  (2) ต้องปฏิบัติงานที่ได้รับท าอย่างถูกต้องตามหลักปฏิบัติและวิชาการ 

  (3) ต้องประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 

  (4) ไม่ใช้อ านาจหน้าที่โดยไม่ชอบธรรม หรือใช้อิทธิพลหรือให้ผลประโยชน์แก่บุคคลไดเพ่ือให้
ตนเองหรือผู้อ่ืนได้รับหรือไม่ได้รับงาน 

  (5) ไม่เรียกรับ หรือยอมรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์อย่างใดส าหรับตนเองหรือผู้อื่นโดยมิชอบ 
จากผู้รับเหมาหรือบุคคลใดซึ่งเกี่ยวข้องในงานที่ท าอยู่กับผู้ว่าจ้าง 

  (6) ไม่โฆษณาหรือยอมให้ผู้อื่นโฆษณา ซึ่งการประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความเป็นจริง 

  (7) ไม่ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมเกินความสามารถของตนเองจะกระท ามิได้ 

  (8) ไม่ละทิ้งงานที่ได้รับท าโดยไม่มีเหตุอันควร 

  (9) ไม่ลงลายมือชื่อเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมงานในงานที่ตนเองไม่ได้รับท าตรวจสอบ 
หรือควบคุมด้วยตนเอง 

  (10) ไม่เปิดเผยความลับของงานที่ตนได้รับท า เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากผู้ว่าจ้าง 

  (11) ไม่แย่งงานจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืน 

  (12) ไม่รับท างานหรือตรวจสอบงานชิ้นเดียวกันกับท่ีผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืนท าอยู่ 
เว้นแต่เป็นการท างานหรือตรวจสอบหน้าที่ หรือแจ้งให้ผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืนนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว 

  (13) ไม่รับด าเนินงานชิ้นเดียวกันให้แก่ผู้ว่าจ้างรายอ่ืน เพ่ือการแข่งขันราคา เว้นแต่ได้แจ้งให้ผู้ว่า
จ้างรายแรกทราบล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษร หรือได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าจ้างรายแรก และ
ได้แจ้งให้ผู้ว่าจ้างรายอ่ืนนั้นทราบล่วงหน้าแล้ว 

  (14) ไม่ใช้หรือคัดลอกแบบ รูป แผนผัง หรือเอกสารที่เก่ียวข้องเกี่ยวกับงานของผู้ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรมควบคุมอ่ืน เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมอ่ืนนั้น 

  (15) ไม่กระท าการใด ๆ โดยจงใจให้เป็นที่เสื่อมเสียแก่ชื่อเสียงหรืองานของผู้ประกอบวิศวกรรม
ควบคุมอ่ืน 
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จรรยาบรรณครู 
(1) ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้ก าลังใจในการศึกษาเล่า 

เรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า 

(2) ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะ และนิสัย ที่ถูกต้องดีงามให้เกิดแก่ 
ศิษย์อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 

(3) ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 
(4) ครูต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม 

ของศิษย์ 
(5) ครูต้องไม่แสดงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และ 

ไม่ใช้ให้ศิษย์กระท าการใด ๆ อันเป็นการหาผลประโยชน์ให้แก่ตนเองโดยมิชอบ 
(6) ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนา 

ทางวิทยาการ เศรษฐกิจสังคมและการเมืองอยู่เสมอ 
(7) ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์การวิชาชีพครู 
(8) ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์ 
(9) ครูพึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้น าในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 

 
หมวดที่ 3 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ส่วนที่ 1 
กลไกการบังคับประมวลจริยธรรม 

 ข้อ 16 ให้หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

  (1) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตามสอดส่อง
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างสม่ าเสมอ 

  (2) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝุาฝืนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลให้นายกเทศมนตรี 
หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได้ 

  (3) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้
ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจหน้าที่โดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกเทศมนตรี หรือคณะกรรมการจริยธรรม
ไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายกเทศมนตรีหรือคณะกรรมการจริยธรรม
ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้  

  (4) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูกกล่าวหาว่าไม่
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวน 
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ข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระท ามิได้เว้นแต่จะได้รับมอบหมายเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 
  (5) ท าหน้าที่ฝุายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (6) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมหรือปลัด
มอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักปลัด 
 ข้อ 17  ให้นายกเทศมนตรี แต่งตั้งคระกรรมการจริยธรรมข้ึนเพ่ือควบคุม ก ากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้ 
  คณะกรรมการ  ประกอบด้วย 
   (1) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
   (2) กรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งบริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน 
   (3) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการในเทศบาลต าบลหัวไทรที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการหรือพนักงาน 
และลูกจ้างของเทศบาลต าบลหัวไทร จ านวนสองคน 
   (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (1) – (3) ร่วมกันเสนอชื่อและคัดเลือกให้เหลือสอง
คน 
    ให้หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจแต่งตั้ ง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามสมควร 

 ข้อ 18 คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  (2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่มี
ข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝุาฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่ มีการอุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝุาฝืนตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 

  (3) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าที่ขอให้
กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่ง
เอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

  (4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานมาชี้แจง หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

  (5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน ถ้า
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 

  (6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

  (7) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชา 
ใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
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  (8) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมายการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 

 
ส่วนที่ 2 

ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 ข้อ 19 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรม ให้
นายกเทศมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 

 ข้อ 20 การด าเนินการตามข้อ 19 ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า
สามคน เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

 ข้อ 21 การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝุาฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ให้พิจารณา
จากพฤติกรรมของการฝุาฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญ และระดับต าแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้ฝุาฝืน และเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 

 ข้อ 22 หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ 20 แล้วไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝุาฝืนประมวลจริยธรรมให้
ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ 19 สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรม 
แต่ไม่ถึงกับความผิดวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการข้อ 19 สั่งลงโทษผู้ฝุาฝืนตามข้อ 25 แต่หากเป็นความผิด
ทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย 

 ข้อ 23 การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝุาฝืนตาม ข้อ 19 ข้อ 20 และข้อ 22 ให้น า
แนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัย ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 ข้อ 24 การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ 22 ให้ด าเนินการตามนั้นเว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงใน
ภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป  

 

หมวด 4 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 ข้อ 25 การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดทางอาญา 
ให้ด าเนินการตามสมควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไข หรือด าเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือนหรือน าไปประกอบการ
พิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความขอบ 
หรือการสั่งให้ผู้ฝุาฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนา แล้วแต่กรณี 

 ข้อ 26 เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ 22 แล้ว  ให้เทศบาลต าบลหัว
ไทรด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวไม่ชักช้า 
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 ข้อ 27  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 25 สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด 
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้รับทราบการลงโทษ 

 ข้อ 28  เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 

บทเฉพาะกาล 

 ข้อ 29 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมด าเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวล
จริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดคณะกรรมการข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 
 
 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลหัวไทร 
ที่ 198/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
******************************* 

  
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคท้าย บัญญัติว่า”รัฐพึงจัดให้มี
มาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรม ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐใน
หน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานจริยธรรมดังกล่าว”  

 ดังนั้น เพ่ือเป็นการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและถูกต้อง จึงแต่งตั้งคณะท างานประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

1. นายกเทศมนตรีต าบลหัวไทร    ประธานกรรมการ 
2. รองนายกเทศมนตรีต าบลหัวไทร   รองประธานกรรมการ 
4. ปลัดเทศบาล      กรรมการ 
5. รองปลัดเทศบาล     กรรมการ 
6. นายสุชาติ คงฤทธิ์  ผู้แทนภาคประชาชน กรรมการ 
7. นายวิเชียร ด้วงพริ้ม  ผู้แทนภาคประชาชน กรรมการ 
8. ผู้อ านวยการกองคลัง     กรรมการ 
9. ผู้อ านวยการกองช่าง     กรรมการ 
10. ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯและสิ่งแวดล้อม  กรรมการ 
11. ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม   กรรมการ 
12.หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล    กรรมการและเลขานุการ 
13. นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ    ผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะกรรมการดังกล่าวท าหน้าที่ร่วมจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของเทศบาล 

ต าบลหัวไทร และมาตรการที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ ร่วมรับฟังความคิดเห็น จากข้าราชการ พนักงานจ้าง ประชาชน
ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง  โดยยึดถือหลักการมีส่วนร่วมในการจัดท า เพ่ือน าไปสู่การจัดท าประมวลจริยธรรมของเทศบาล
ต าบลหัวไทร ต่อไป 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป   

   สั่ง ณ วันที่  24  เดือนสิงหาคม  พ.ศ. 2564   
 
 
 
     (นายเรวัตร ด่านตันติศุภกุล) 
                                                    นายกเทศมนตรีต าบลหัวไทร  
 

 



 
 

 
 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลหัวไทร 
ที่ 276/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมเทศบาลต าบลหัวไทร 
******************************* 

 

 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคท้าย    บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรมเพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระท า ทั้งนี้การฝุาฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทาง
วินัยว่า”รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรม 
ส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานจริยธรรมดังกล่าว”  

 เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 
เทศบาลต าหัวไทร จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมเทศบาลต าบลหัวไทร ดังนี้  
 

1. นายณรงค์ ยิ้มสุด  ปลัดเทศบาล    ประธานกรรมการ 
  2. นางนภารัตน์ ผ่องใส  รองปลัดเทศบาล      กรรมการ 
  3. นางวันทณีย์ วรรณโสภณ ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
  4. นายปรัชญา สุขราช  ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม    กรรมการ 
  5. นายบุญฤทธิ์ ทองดอนโพธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ กรรมการ 
  6. นายสุชาติ คงฤทธิ์  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  7. นายวิเชียร ดว้งพริ้ม  ผู้ทรงคุณวุฒิ    กรรมการ 
  8. นายชาติชาย ชชู่วย  หัวหน้าฝุายอ านวยการ รักษาราชการแทน กรรมการและ 
      หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  เลขานุการ 
  9. นางธัญญารัตน์ พิพัฒนานนท์   นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  ผู้ช่วยเลขานุการ  
 

 มีหน้าที ่

1. ควบคุมก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในเทศบาลต าบล 
หัวไทร 

2. สอดส่องดูแล ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ในเทศบาลต าบลหัวไทร ในกรณีที่มีข้อ
สงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝุาฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การ
ลงโทษผู้ฝุาฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริงและมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 

3. ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่กรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอ านาจหน้าที่ขอให้
กระทรวง กรม หรือหน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน 
บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริงส่งเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจง 
หรือให้ถ้อยค าเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
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4. เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสาร
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

5. พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ ใน เทศบาลต าบล
หัว ไทร  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉันให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด 
โดยพลัน ถ้า คณะกร รมกา รบริห า ร ง าน บุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืน    
ภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลรับเรื่อง ให้ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 

6. ส่งเรื่องให้ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

7. คุ้มครองข้าราชการที่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้
อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

8. ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย 

 ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   สั่ง  ณ  วันที่  1  เดือนตุลาคม  พ.ศ. 2564 
 
 
 
      (นายเรวัตร ด่านตันติศุภกุล) 
                                                              นายกเทศมนตรีต าบลหัวไทร 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


