ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ของเทศบาลเมืองต้นเปา จังหวัดเชียงใหม่
***********************************
ตามที่ เทศบาลเมือ งต้น เปา ได้ ประกาศมาตรฐานทางคุณ ธรรมและจริ ยธรรมของข้ าราชการ
พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลเมืองต้นเปา ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2547 ตามนัยมาตรา 77 แห่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไปแล้ว นั้น
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 278 บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรมเพื่อกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกาหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทา ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่า
เป็นการกระทาผิดทางวินัย
เพื่อ ให้ เ ป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ของรัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุ ท ธศั กราช 2550
มาตรา 279 เทศบาลเมืองต้นเปา จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่อ้างถึง และให้
จัดทาเป็นประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล เทศบาลเมืองต้นเปาแทน เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติ
ของพนักงานเทศบาลในสังกัดตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 28 ตุลาคม พ.ศ. 2562

(นายปราการ ขันปัญญา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ของเทศบาลเมืองต้นเปา จังหวัดเชียงใหม่
พ.ศ. ๒๕63
****************************
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้ จัดทาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างของ เทศบาลเมืองต้นเปา เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และ
ต่อสังคมตามลาดับ
๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึงและมีแระสิทธิภาพ ดังนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม”หมายถึงประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลเมืองต้นเปา
“ข้ า ราชการ” หมายถึ ง ข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามั ญ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่ วนท้องถิ่น
รวมถึงพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม”หมายถึงคณะกรรมการจริยธรรมประจาเทศบาลเมืองต้นเปา
ข้อ ๒ ให้นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้

-๒ –
หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
สาหรับข้าราชการ ของเทศบาลเมืองต้นเปา
ข้อ ๓ ข้าราชการของเทศบาลเมืองต้นเปาทุกคน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
เพื่อรั กษาประโยชน์ส่ ว นรวม เป็ นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(๕) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย แลละไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(๑๐) การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญ
ฉบับปัจจุบัน
ส่วนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ ๔ ข้าราชการของเทศบาลเมืองต้นเปา ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์
ข้อ ๕ ข้าราชการของเทศบาลเมืองต้นเปา ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๖ ข้าราชการของเทศบาลเมืองต้นเปา ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดีเคารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๗ ข้าราชการของเทศบาลเมืองต้นเปา ต้องไม่ประพฤติตนอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ
เกียรติภูมิของตาแหน่งหน้าที่
ข้อ ๘ ข้าราชการของเทศบาลเมืองต้นเปา ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถด้วย
ความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน

-๓ข้อ ๙ ข้าราชการของเทศบาลเมืองต้นเปา ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้ว ย
ความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานกับประชาชน
ข้อ ๑๐ ข้ า ราชการของเทศบาลเมื อ งต้ น เปา ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความสุ ภ าพ เรี ย บร้ อ ย
มีอัธยาศัย
ข้อ ๑๑ ข้าราชการของเทศบาลเมืองต้นเปา ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิ บัติหน้าที่การ
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ / พนักงานจะกระทาได้ต่อเมื่อมีอานาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไปตามกฎหมายกาหนดเท่านั้น
ข้อ ๑๒ ข้าราชการของเทศบาลเมืองต้นเปา ต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง
ผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ข้อ ๑๓ ข้าราชการของเทศบาลเมืองต้นเปา ต้องไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่
มิควรได้สาหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของ
กานัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติ
หน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี
ข้อ ๑๔ ข้าราชการของเทศบาลเมืองต้นเปา ต้องประพฤติตนให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นด้วย
ความสุภาพ มีน้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และไม่
นาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานตน
ส่วนที่ ๓
จรรยาวิชาชีพ
ข้อ ๑๕ บทบัญญัติจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
(๑) จรรยาบรรณวิศวกร
๑.๑ วิศวกรต้องรับผิดชอบและให้ความสาคัญเป็นอันดับแรกต่อสวัสดิภาพ
สุขภาพ และความปลอดภัยของสาธารณชนและต่อสิ่งแวดล้อม
๑.๒ วิศวกรต้องแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเท็จจริงตามหลักวิชาการ ตามที่ตน
ทราบอย่างถ่องแท้แก่สาธารณชนด้วยความซื่อสัตย์จริง
๑.๓ วิศวกรต้องดารงและส่งเสริมความซื่อสัตย์สุจริต เกียรติยศ และศักดิ์ศรีของ
วิชาชีพวิศวกรรม
๑.๔ วิศวกรต้องปฏิบัติงานในสาขาที่ตนมีความรู้ความสามารถเพียงพอเท่านั้น
๑.๕ วิศวกรต้องสร้างชื่อเสียงในวิชาชีพจากคุณค่าของงาน และต้องไม่แข่งขันกัน
อย่างไม่ยุติธรรม
๑.๖ วิศวกรต้องรับผิดชอบต่องานและผลงานในวิชาชีพของตน
๑.๗ วิศวกรต้องใช้ความรู้และความชานาญในงานวิชาชีพของตน เพื่อประโยชน์
ของผู้ว่าจ้างหรือลูกค้าซึ่งตนปฏิบัติงานให้เหมือนเป็นตัวแทนที่ซื่อตรงหรือ
เป็นผู้ที่ได้รับความไว้วางใจ
๑.๘ วิศวกรต้องพัฒนาและเผยแพร่ความรู้ทางวิชาชีพของตนตลอดเวลาที่
ประกอบอาชีพ

-๔(๒) จรรยาบรรณของนิติกรด้านวินัย อุทธรณ์ และร้องทุกข์
๒.๑ นิติกร พึงรักษาความลับของผู้เกี่ยวข้องกับการดาเนินการทางวินัย อุทธรณ์
และร้องทุกข์
๒.๒ นิติกร พึงรักษาประโยชน์ทางราชการและไม่แสวงหาประโยชน์จากการ
ปฏิบัติหน้าที่
๒.๓ นิติกร พึงวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ราชการ
๒.๔ นิติกร พึงพัฒนาตนเองให้มีความรู้เกี่ยวกับวิชาชีพให้ทันต่อสถานการณ์
และรักษามาตรฐานความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับวิชาชีพ
๒.๕ นิติกร พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ปราศจากอคติ
๒.๖ นิติกร พึงยึดมั่นในศักดิ์ศรีแห่งวิชาชีพและประพฤติตนให้เป็นที่น่าเชื่อถือ
ศรัทธา
๒.๗ นิติกร พึงให้ความเคารพในศักดิ์ศรีของความเป็นมนุษย์
๒.๘ นิติกร พึงละเว้นการรับประโยชน์ใด ๆ เกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะมอบให้แก่กัน
๒.๙ นิติกร พึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง โปร่งใสตรวจสอบได้
เหมาะสมและเป็นธรรม
๒.๑๐ พึงใช้วาจาสุภาพ ยิ้มแย้มแจ่มใสต่อบุคคลผู้มาติดต่อในการปฏิบัติหน้าที่
๒.๑๑ พึงให้ความคุ้มครองพยานตามสมควร
๒.๑๒ รักษาไว้ซึ่งอุดมการณ์แห่งวิชาชีพโดยไม่กระทาการใด ๆ อันอาจนามาซึ่ง
ความเสื่อมเสียต่อเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ รวมทั้งจะโต้ตอบและต่อต้าน
การกระทาที่ฝ่าฝืนต่อหลักการนี้
๒.๑๓ พึงระวังไม่ให้คนในครอบครัวและผู้เกี่ยวข้องแสวงหาผลประโยชน์จาก
ตาแหน่งหน้าที่ของตน
๒.๑๔ พึงมีมนุษยสัมพันธ์และประสานงานระหว่างองค์กร หน่วยงาน และบุคคลที่
เกี่ยวข้องภายในขอบเขตอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
๒.๑๕ พึงไม่แสดงข้อเท็จจริงและความเห็นในเรื่องที่ต้องกระทาตามหน้าที่ต่อ
สาธารณชน
๒.๑๖ พึงเปิดโอกาสให้คู่กรณีได้ชี้แจงข้อเท็จจริงและเหตุผลได้อย่างเต็มที่โดยปราศจาก
อคติ
๒.๑๗ พึงเสนอแนะปัญหาที่เกิดขึ้นต่อผู้บังคับบัญชาเพื่อปรับปรุงการปฏิบัติงานให้
เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร
๒.๑๘ พึงให้ความรู้ แนะนา ปรึกษาแก่ผู้ถูกดาเนินการทางวินัยและข้าราชการทั่วไป

-๕หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๖ ให้สานักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ควบคุมกากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอานาจที่ดังนี้
(๑) ดาเนินการเผยแพร ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและ
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
(๒) สื บ สวนหาข้อ เท็จ จริง หรื อสอบสวนการฝ่ า ฝื น จริย ธรรมนี้ เพื่ อ รายงานผลให้
นายกเทศมนตรีตาบลต้นเปา หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดาเนินการตามที่
นายกเทศมนตรีตาบลต้นเปา หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได้
(๓) ให้ ค วามช่ว ยเหลื อ และดูแ ลข้ า ราชการซึ่ ง ปฏิ บัติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ อย่ า ง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่า นายกเทศมนตรีตาบลต้นเปา
หรื อ คณะกรรมการจริ ย ธรรมไม่ ใ ห้ ค วามคุ้ ม ครองต่ อ ข้ า ราชการผู้ นั้ น ตามควร อาจยื่ น เรื่ อ งโดยไม่ ต้ อ งผ่ า น
นายกเทศมนตรีตาบลต้นเปา หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้
(๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิใช่ถูกกลั่น
แกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่ชอบธรรม การดาเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือนตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
หรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระทามิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรร
การจริยธรรมแล้ว
(๕) ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖) ดาเนิน การอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดารงตาแหน่งในสานักปลัด
(๗) ....(อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร).........
ข้อ ๑๗ ให้นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพื่อควบคุม กากับ ให้
มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการซึ่งดารงตาแหน่งบริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน
(๓) กรรมการซึ่งเป็นข้าราชการใน เทศบาลเมืองต้นเปา ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ
พนักงานจ้าง และลูกจ้างของเทศบาลเมืองต้นเปา นั้น จานวนสองคน
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการ (๑) –(๓) ร่วมกันเสนอชื่อและคัดเลือก
ให้เหลือสองคน
ให้หัวหน้าสานักปลัด เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-๖(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการ
อุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคาวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอานาจหน้าที่
ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจง
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่องที่
สอบสวน
(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคาหรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ให้องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคาวินิจฉัยให้คณะกรรการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน ถ้า
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสาคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) คุ้ ม ครองข้ า ราชการซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ อย่ า งตรงไปตรงมามิ ใ ห้
ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(๘) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ
ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๙ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
ให้นายก เทศมนตรีตาบลต้นเปา เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
ข้อ ๒๐ การดาเนินการตามข้อ ๑๙ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จานวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ข้อ ๒๑ การประพฤติ ปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาคัญและระดับ
ต าแหน่ ง ตลอดจนเจ้ า หน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ฝ่ า ฝื น อายุ ประวั ติ และความประพฤติ ใ นอดี ต
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรมาประกอบการพิจารณา
ข้อ ๒๒ หากการด าเนิ น การสอบสวนตามข้ อ ๒๐ แล้ ว ไม่ ป รากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า มี ก ารฝ่ า ฝื น
ประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า เป็น
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ ๑๙
สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๕ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดาเนินการทางวินัย
ข้อ ๒๓ การดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อ
๒๒ ให้นาแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดาเนินการ
ทางวินัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๒๔ การสั่ งการของผู้รับผิดชอบดาเนินการตามข้อ ๒๒ ให้ดาเนินการตามนั้น เว้นแต่จะ
ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทาให้ผลการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป

-๖หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณี เพื่อให้มีการแก้ไขหรือดาเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือน หรือ
นาไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการ
พิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๖ เมื่อมีการดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒ แล้ว ให้
เทศบาลเมืองต้นเปา ดาเนินการให้เป็นไปตามคาสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๒๗ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ
เทศบาลเมืองต้นเปาภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้รับทราบการลงโทษ
ข้อ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๙ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
ประมวลจริ ย ธรรมให้ มี ค วามเหมาะสม (ถ้ า มี ) และแจ้ ง ให้ ค ณะกรรมการบริ ห าร งานบุ ค คลระดั บ จั ง หวั ด
คณะกรรมการข้าราชการส่ว นท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป
ข้อ ๓๐ ...........(อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร).................
********************************************

ประกาศเทศบาลเมืองต้นเปา
เรื่อง ข้อบังคับพนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา ว่าด้วย จรรยาของพนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา
-------------------------------------------------------------พนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา มีหน้าที่และความรับผิดชอบสาคัญในการพัฒนาท้องถิ่น รวมทั้ง
ให้บริการประชาชน ซึ่งจาเป็นต้องทางานร่วมกันหลายฝ่าย เพื่อให้พนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา มีความประพฤติดี
สานึกในหน้าที่ สามารถประสานงานกับทุกฝ่าย ตลอดจนปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
จึงควรให้มีข้อบังคับของเทศบาลเมืองต้นเปา ว่าด้วย จรรยาของพนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา ไว้เพื่อประมวลความ
ประพฤติ เพื่อรักษาไว้ซึ่งศักดิ์ศรี และส่งเสริมชื่อเสียง เกียรติคุณ เพียรติฐานะของพนักงานเทศบาลอันเป็นผลให้ผู้
ประพฤติเป็นที่เลื่อมใส ศรัทธา และยกย่องของบุคคลทั่วไป
อาศัยอานาจตามความในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 (และแก้ไขเพิ่มเติมจนถึงปัจจุบัน)
จึงขอประกาศข้อบังคับเทศบาลเมืองต้นเปา ว่าด้วยจรรยาของพนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา ไว้ดังนี้
จรรยาต่อตนเอง
1. พนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา พึงเป็นผู้มีศีลธรรม และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น
ข้าราชการ
2. พนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา พึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ และ
ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิช อบ ในกรณีที่วิช าชีพใดมีจรรยาบรรณวิช าชีพกาหนดไว้ ก็พึง
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย
3. พนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา พึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุ ณธรรม จริยธรรม
รวมทั้งเพิ่มพูความรู้ ความสามารถและทักษะในการทางาน เพื่อให้การปฏิบัติหน้าที่ราชการ
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
จรรยาต่อหน่วยงาน
1. พนั กงานเทศบาลเมืองต้ นเปา พึงปฏิบั ติห น้าที่ร าชการด้ว ยความสุ จริต เสมอภาค และ
ปราศจากอคติ
2. พนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกาลังความสามารถ รอบคอบ
รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการและ
ประชาชนเป็นสาคัญ
3. พนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา พึงประพฤติตนเป็นผู้ตะรางต่อเวลา และใช้เวลาราชการให้
เกิดประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่
4. พนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา พึงดูแล รักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด
คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของ
ตนเอง

-2จรรยาต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
1. พนักงานเมืองต้นเปาเมืองต้นเปา พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน การให้ความร่วมมือ
ช่วยเหลือกลุ่มงานของต้น ทั้งในด้านให้ความคิดเห็น การช่วยทางานและการแก้ไขปัญหา
ร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่ามีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย
2. พนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา ซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชา พึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งใน
ด้านการปฏิบัติ ขวัญ กาลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้ใต้บังคับบัญชา
ตลอดจนปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทานองคลองธรรม
3. พนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริม สนับสนุน
ให้เกิดความสามัคคี ร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
4. พนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ
มีน้าใจและมนุษยสัมพันธ์อันดี
5. พนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา พึงละเว้นการนาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
จรรยาต่อประชาชนและสังคม
1. พนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา พึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มกาลังความสามารถ ด้วยความ
เป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถ
ปฏิบัติให้หรือไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ
ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนาให้
ติดต่อไปยังหน่วยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบว่ามีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้น ๆ ต่อไป
2. พนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา พึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
3. พนักงานเทศบาลเมืองต้นเปา พึงละเว้นการรับทรัพย์หรือประโยชน์อื่นใด ซึ่งมีมูลค่าเกินปกติ
วิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการ
ปฏิบัติหน้าที่ราชการเท่านั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์
อื่นใดที่รับไว้มีมูลค่าเกินปกติวิสัย ก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาโดยเร็ว เพื่อดาเนินการตาม
สมควรแก่กรณี
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562

(นายปราการ ขันปัญญา)
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่
นายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา

