
 
 
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลก าพวน 

เรื่อง  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและลูกจ้างของเทศบาลต าบลก าพวน 
........................................ 

   

  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙  ก าหนดให้การ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ต้องมีองค์กรพิทักษ์ระบบคุณธรรมของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น  เพ่ือสร้างระบบคุ้มครองคุณธรรมและจริยธรรมในการบริหารงานบุคคล  ประกอบกับพระราชบัญญัติ
ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  ก าหนดให้การบริหารราชการต้องเป็นไปเพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน  และ
พระราชบัญญัติระเบียบงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ มาตรา ๓๓(๑) ก าหนดให้คณะกรรมการบริหาร
บุคคลส่วนท้องถิ่นมีอ านาจก าหนดมาตรฐานกลางและแนวทางในการรักษาคุณธรรมเกี่ยวกับการบริหารงาน
บุคคล 

เทศบาลต าบลก าพวน  จึงได้ประกาศก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
พนักงานและลูกจ้างเทศบาลต าบลก าพวน  เพ่ือให้พนักงานและลูกจ้างใช้ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ 
เพ่ือเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของตน  ดังนี้ 

๑. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ 

๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ 
๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก  รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ

ประชาชนเป็นหลัก 
  ๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
  ๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้ เป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่  ๒๖  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
 
 

 
  (นายวรากร  กิจการ) 

 นายกเทศมนตรีต าบลก าพวน 
 
 



 
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
ของเทศบาลต าบลก าพวน  อ าเภอสุขส าราญ  จังหวดัระนอง 

พ.ศ. 2556 
-------------------------------------- 

 

  ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการน้ีจดัท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
พุทธศกัราช 2550  มาตรา 279  โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
  1.  เป็นเคร่ืองมือก ากบัความประพฤติของขา้ราชการ ท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบติังานท่ีชดัเจนและเป็นสากล 
  2.  ยึดถือเป็นหลกัการและแนวทางปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ ทั้งในระดบัองค์กรและระดับ
บุคคล และเป็นเคร่ืองมือการตรวจสอบการท างานดา้นต่างๆ ของเทศบาลต าบลก าพวน  เพื่อใหก้ารด าเนินงาน
เป็นไปตามหลกัคุณธรรม  จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.  ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผูรั้บบริการและประชาชนทัว่ไป  ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
  4.  ให้เกิดพนัธะผูกพนัระหว่างองค์กรและขา้ราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของขา้ราชการต่อตนเอง  ต่อองค์กร  ต่อผูบ้งัคบับญัชา  ต่อ
ประชาชน  และต่อสังคม ตามล าดบั 
  5.  ป้องกนัการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบติังาน 
  ทั้ งน้ี รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบติัควบคู่ไปกบัระเบียบและกฎขอ้บงัคบัอ่ืนๆ อยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ ดงัน้ี 
 

หมวด 1 
บททัว่ไป 

 

ข้อ 1  ในประมวลจริยธรรมน้ี 
            “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการของเทศบาลต าบลก า
พวน 
            “ข้าราชการ”  หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  ข้าราชการส่วนท้องถ่ินสามัญ  
ขา้ราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา  ตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  
รวมถึงลูกจา้ง และพนกังานจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
            “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลก าพวน 
  ข้อ 2  ใหน้ายกเทศมนตรีต าบลก าพวน  รักษาการตามประมวลจริยธรรมน้ี 
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หมวด 2 
มาตรฐานจริยธรรม 

 
ส่วนที ่1 

มาตรฐานจริยธรรมอนัเป็นค่านิยมหลกั 
ส าหรับข้าราชการ ของเทศบาลต าบลก าพวน 

 

  ข้อ 3  ข้าราชการของเทศบาลต าบลก าพวน ทุกคน มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล  โดยจะตอ้งยดึมัน่ในค่านิยมหลกั 10 ประการ ดงัน้ี 

(1) การยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
(2) การยดึมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม 
(3) การมีจิตส านึกท่ีดี  ซ่ือสัตย ์ และรับผดิชอบ 
(4) การยดึถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกวา่ประโยชน์ส่วนตน  และไม่มี

ผลประโยชน์ทบัซอ้น 
(5) การยนืหยดัท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
(6) การใหบ้ริการแก่ประชาชนดว้ยความรวดเร็ว  มีอธัยาศยั และไม่เลือกปฏิบติั 
(7) การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้น  ถูกตอ้ง  และไม่บิดเบือน

ขอ้เทจ็จริง 
(8) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้
(9) การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวชิาชีพขององคก์ร 
(10)  การสร้างจิตส านึกใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดี ร่วมกนั

พฒันาชุมชนใหน่้าอยูคู่่คุณธรรมและดูแลสภาพส่ิงแวดลอ้มใหส้อดคลอ้ง
รัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั 

 
ส่วนที ่2 

จรรยาวชิาชีพขององค์กร 
 

  ข้อ 4   ข้าราชการของเทศบาลต าบลก าพวน  ต้องจงรักภักดีต่อชาติ   ศาสนา  และ
พระมหากษตัริย ์
  ข้อ 5  ขา้ราชการของเทศบาลต าบลก าพวน  ตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการรักษาไวแ้ละปฏิบติั
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทุกประการ 
 
 



 
 

- 3 - 
 
  ข้อ 6  ขา้ราชการของเทศบาลต าบลก าพวน  ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดี  
เคารพและปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
  ข้อ 7  ขา้ราชการของเทศบาลต าบลก าพวน   ตอ้งไม่ประพฤติตนอนัอาจก่อให้เกิดความเส่ือม
เสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหนา้ท่ี 
  ข้อ 8  ขา้ราชการของเทศบาลต าบลก าพวน    ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีอยา่งเต็มก าลงัความสามารถ
ดว้ยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหนา้ท่ี
ท่ีไดรั้บมอบหมาย เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
  ข้อ 9  ขา้ราชการของเทศบาลต าบลก าพวน   ตอ้งมุ่งแกปั้ญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ดว้ยความเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่งเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งหน่วยงานและประชาชน 
  ข้อ 10 ขา้ราชการของเทศบาลต าบลก าพวน   ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความสุภาพ เรียบร้อย มี
อธัยาศยั 
  ข้อ 11 ขา้ราชการของเทศบาลต าบลก าพวน    ตอ้งรักษาความลบัท่ีไดจ้ากการปฏิบติัหน้าท่ี
การเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงาน จะกระท าได้ต่อเม่ือมีอ านาจหน้าท่ีและได้รับ
อนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชา หรือเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดเท่านั้น 
  ข้อ 12 ข้าราชการของเทศบาลต าบลก าพวน    ต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคี
ระหวา่งผูร่้วมงาน พร้อมกบัใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัในทางท่ีชอบ 
  ข้อ 13 ขา้ราชการของเทศบาลต าบลก าพวน   ตอ้งไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ที ่มิควรไดส้ าหรับตนเองหรือผูอื้ ่น ไม่วา่จะเป็นประโยชน์ในทางทรัพยส์ินหรือไม่ก ็ตาม  
ตลอดจนไม่รับของขวญั  ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผูร้้องเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง เพื่อประโยชน์
ต่างๆ อนัอาจเกิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน เวน้แต่เป็นการใหโ้ดยธรรมจรรยาหรือการใหต้ามประเพณี 
  ข้อ 14 ขา้ราชการของเทศบาลต าบลก าพวน   ตอ้งประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกบั
ผูอ่ื้นดว้ยความสุภาพ  มีน ้ าใจ  มีมนุษยสัมพนัธ์อนัดี  ตอ้งไม่ปิดบงัขอ้มูลท่ีจ  าเป็นในการปฏิบติังานของเพื่อน
ร่วมงาน  และไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 
 

ส่วนที ่3 
จรรยาวชิาชีพ  (ถ้ามี) 

 

  ข้อ 15 จรรยาบรรณของบุคลากรต าแหน่ง  แพทย ์ พยาบาล  วศิวกร  ครู ฯลฯ  เพื่อใชบ้งัคบั
เพิ่มเติมส าหรับบุคลากรท่ีเป็นผูป้ระกอบวชิาชีพดงักล่าวในองคก์ร  (....ไม่มี....) 
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หมวด 3 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

ส่วนที ่1 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

  ข้อ 16 ให้ส านกัปลดัเทศบาลต าบลก าพวน    มีหน้าท่ีควบคุมก ากบัการให้มีการปฏิบติัตาม
ประมวลจริยธรรมน้ีอยา่งทัว่ถึงและเคร่งครัด โดยมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
   (1)  ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกยอ่งขา้ราชการท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีและ
ติดตามสอดส่องการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 
   (2)  สืบสวนหาขอ้เท็จจริง  หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมน้ี เพื่อรายงานผลให้
นายกเทศมนตรีต าบลก าพวน    หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งน้ี โดยอาจมีผูร้้องขอหรืออาจด าเนินการ
ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลก าพวน    หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็ได ้
   (3)  ให้ความช่วยเหลือและดูแลขา้ราชการซ่ึงปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอยา่ง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลัน่แกลง้หรือถูกใชอ้  านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีท่ีเห็นวา่นายกเทศมนตรีต าบลก า
พวน   หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุม้ครองต่อขา้ราชการผูน้ั้นตามควรอาจยื่นเร่ืองโดยไม่ตอ้ง
ผา่นนายกเทศมนตรีต าบลก าพวน   หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยงัผูต้รวจการแผน่ดินก็ได ้
   (4)  คุม้ครองขา้ราชการซ่ึงปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอยา่งตรงไปตรงมา มิให้
ถูกกลัน่แกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อขา้ราชการท่ีอยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี  อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ ง โยกยา้ย เล่ือนขั้นเงินเดือน  ตั้ งกรรมการ
สอบสวนขอ้เท็จจริงหรือวนิยั  หรือกระทบต่อสิทธิหนา้ท่ีของขา้ราชการผูน้ั้น จะกระท ามิได ้เวน้แต่จะไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว้ 
   (5)  ท าหนา้ท่ีฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน 
   (6)  ด าเนินการอ่ืนตามท่ีก าหนดในประมวลจริยธรรมน้ี หรือตามท่ีคณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลดัมอบหมาย  ทั้งน้ี โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผูด้  ารงต าแหน่งในส านกังานปลดั 
  ข้อ 17  ใหน้ายกเทศมนตรีต าบลก าพวน    แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึนเพื่อควบคุม 
ก ากบั  ใหมี้การปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ี 
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   คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดว้ย 
   (1)  ปลดัหรือรองปลดัท่ีไดรั้บมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
   (2)  กรรมการจากขา้ราชการซ่ึงด ารงต าแหน่งสายงานผูบ้ริหาร เลือกกนัเองใหเ้หลือ
สองคน 
   (3)  กรรมการ ซ่ึงเป็นขา้ราชการท่ีไม่ไดด้ ารงต าแหน่งสายงานผูบ้ริหารในเทศบาล
ต าบลก าพวน    ท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากขา้ราชการ  พนกังานจา้ง  และลูกจา้งของเทศบาลต าบลก าพวน    จ  านวน
สองคน 
   (4)  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิภายนอก  ให้กรรมการตาม (1) - (3)  ร่วมกนัเสนอช่ือ
และคดัเลือกใหเ้หลือสองคน 
   ให้หัวหน้าส านักปลัด  เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแต่งตั้ง
ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดต้ามความเหมาะสม 
   กรรมการจริยธรรมตอ้งไม่เคยถูกลงโทษทางวนิยัมาก่อน 
  ข้อ 18 คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 
   (1)  ควบคุม ก ากบั ส่งเสริม และใหค้  าแนะน าในการใชบ้งัคบัประมวลจริยธรรมน้ี ใน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   (2)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าผืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมีการ
อุทธรณ์  การลงโทษผูฝ่้าฝืนตามประมวลจริยธรรมน้ี จะตอ้งไต่สวนขอ้เทจ็จริง และมีค าวนิิจฉยัโดยเร็ว 
   (3)  ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผูที้่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มี
อ านาจหน้าท่ี ขอให้กระทรวง  กรม  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือห้างหุ้นส่วน  
บริษทั  ช้ีแจงขอ้เท็จจริง  ส่งเอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  ส่งผูแ้ทนหรือบุคคลในสังกดัมาช้ีแจงหรือให้
ถอ้ยค าเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอบสวน 
   (4)  เรียกผูถู้กกล่าวหา หรือขา้ราชการของหน่วยงานน้ีมาช้ีแจง หรือให้ถอ้ยค า หรือ
ใหส่้งเอกสารและหลกัฐานเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอบสวน 
   (5)  พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาอนัเกิดจากการใช้บงัคบัประมวลจริยธรรมน้ีใน
องค์กรปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เม่ือได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบั
จงัหวดัโดยพลนั  ถา้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดัมิไดว้ินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเกา้สิบ
วนันับแต่วนัท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจงัหวดัรับเร่ือง ให้ค  าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
จริยธรรมเป็นท่ีสุด 
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   (6)  ส่งเร่ืองให้ผูต้รวจการแผน่ดินพิจารณาวนิิจฉยัในกรณีท่ีเห็นวา่เร่ืองนั้นเป็นเร่ือง
ส าคญัหรือมีผลกระทบในวงกวา้งหลายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   (7)  คุ ้มครองขา้ราชการซ่ึงปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอย่างตรงไปตรงมา  มิให้
ผูบ้งัคบับญัชาใชอ้  านาจโดยไม่เป็นธรรมต่อขา้ราชการผูน้ั้น 
   (8)  ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมน้ี หรือตามท่ีผูต้รวจการแผน่ดินมอบหมาย 
   การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบติัราชการทาง
ปกครองมาใชบ้งัคบั 
 

ส่วนที ่2 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

ข้อ 19 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าท่ีประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ใหน้ายกเทศมนตรีต าบลก าพวน  เป็นผูรั้บผดิชอบพิจารณาด าเนินการ 

ข้อ 20 การด าเนินการตามขอ้ 19 ให้ผูรั้บผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จ านวนไม่นอ้ยกวา่สามคน เป็นผูด้  าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
  ข้อ 21 การประพฤติปฏิบติัฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมน้ี จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคญัและระดบั
ต าแหน่ง  ตลอดจนหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู ้ฝ่าฝืน อายุ  ประวัติ   และความประพฤติในอดีต  
สภาพแวดลอ้มแห่งกรณี  ผลร้ายอนัเกิดจากการฝ่าฝืน  และเหตุอ่ืนอนัควรน ามาประกอบการพิจารณา 
  ข้อ 22 หากการด าเนินการสอบสวนตามขอ้ 20 แล้ว  ไม่ปรากฏขอ้เท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม ใหผู้รั้บผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามขอ้ 19 สั่งยุติเร่ือง  แต่หากปรากฏขอ้เท็จจริงวา่เป็น
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกบัเป็นความผิดวินัย ให้ผูรั้บผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามขอ้ 19 สั่ง
ลงโทษผูฝ่้าฝืนตามขอ้ 25  แต่หากปรากฏวา่เป็นความผดิทางวนิยัใหด้ าเนินการทางวนิยั 
  ข้อ 23 การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝ่้าฝืนตามขอ้ 19  ขอ้ 20  และ
ขอ้ 22  ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัวินัย และการรักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวนิยั ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 
  ข้อ 24 การสั่งการของผูรั้บผิดชอบด าเนินการตามขอ้ 22  ให้ด าเนินการตามนั้น เวน้แต่จะ
ปรากฏขอ้เทจ็จริงในภายหลงัท่ีอาจท าใหผ้ลของการสั่งการนั้นเปล่ียนแปลงไป 
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หมวด 4 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 

  ข้อ 25 การประพฤติปฏิบติัฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมน้ี ในกรณีอนัมิใชเ้ป็นความผิดทางวินยั
หรือความผิดทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณี เพื่อให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการท่ีถูกต้องหรือ
ตกัเตือน หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง  การเขา้สู่ต าแหน่ง  การพน้จากต าแหน่ง  การเล่ือนขั้น
เงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งใหผู้ฝ่้าฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือไดรั้บการพฒันา  
แลว้แต่กรณี 
  ข้อ 26 เม่ือมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ้ 22 แลว้ ให้
เทศบาลต าบลก าพวน    ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามค าสั่งดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้ 
  ข้อ 27 ผูถู้กลงโทษตามขอ้ 25  สามารถร้องทุกขห์รืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ
เทศบาลต าบลก าพวน ภายในสามสิบวนั  นบัแต่วนัไดท้ราบการลงโทษ 
            ผูถู้กลงโทษตามขอ้ 18 (2) สามารถร้องทุกขห์รืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลระดบัจงัหวดั  ภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัไดท้ราบการลงโทษ 
  ข้อ 28 เม่ือผลการพิจารณาเป็นท่ีสุดแลว้ ใหร้ายงานผลต่อผูต้รวจการแผน่ดินโดยเร็ว 
 

บทเฉพาะกาล 
 

  ข้อ 29 จดัให้มีการประเมินการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ี  พร้อมด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี)  และแจง้ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดั  
คณะกรรมการขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นองคก์รกลางการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน และผูต้รวจการ
แผน่ดินทราบต่อไป 
  ข้อ 30 อ่ืน ๆ   ..... (ไม่มี) ….. 
 

 
 

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวกภาคผนวก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
                                                      
 
 
 

ค่านิยมหลกั (Core Value)  ของมาตรฐานจริยธรรม 
ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

เทศบาลต าบลก าพวน  อ าเภอสุขส าราญ   จังหวดัระนอง 
 

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

1.  การยดึมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม 
2.  การมีจิตส านึกท่ีดี  ซ่ือสัตย ์ และรับผดิชอบ 
3.  การยดึถือประโยชนข์องประเทศชาติเหนือกวา่ประโยชนส่์วนตน  และไม่มีผลประโยชน ์   
     ทบัซอ้น 
4.  การยนืหยดัท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
5.  การใหบ้ริการแก่ประชาชนดว้ยความรวดเร็ว  มีอธัยาศยั และไม่เลือกปฏิบติั 
6.  การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้น  ถูกตอ้ง  และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง 
7.  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได ้
8.  การยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
9.  การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวชิาชีพขององคก์ร 
 
 
 
 

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



 
 
 
 
 
                                                  
       
 

    

  
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
ของเทศบาลต าบลก าพวน   

อ าเภอสุขส าราญ  จังหวัดระนอง 
 
 

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น 
กระทรวงมหาดไทย 
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