
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลสิชล 
เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

ของเทศบาลตําบลสิชล   อําเภอสิชล   จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พ.ศ.  ๒๕๕๒ 

------------------------- 
  ตามที่เทศบาลตําบลสิชล   ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ  
พนักงาน  และลูกจ้างของเทศบาลตําบลสิชล  ลงวันที่  27  กุมภาพันธ์  ๒๕๔๗  ตามนัยมาตรา  ๗๗  แห่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๔๐  ไปแล้วน้ัน 
 
  เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  บัญญัติให้
มีประมวลจริยธรรมเพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ  หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท  โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างประสิทธิภาพ  รวมทั้งกําหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งกระทํา  ทั้งน้ี  การฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว  ให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย 
 
  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  
มาตรา  ๒๗๙  เทศบาลตําบลสิชล  จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่อ้างถึง  และให้
จัดทําเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตําบลสิชลแทน  เพ่ือเป็นเครื่องกํากับความประพฤติของ
ข้าราชการในสังกัด  ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายน้ี 
 
  ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 
    ประกาศ  ณ  วันที่  ๑๙   มนีาคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

 
(นายสรรเสริญ  สุนทรมัฏฐ)์ 
นายกเทศมนตรีตําบลสิชล 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการ 
ของเทศบาลตาํบลสิชล    จังหวัดนครศรีธรรมราช 

พ.ศ.  ๒๕๕๒ 
----------------------- 

   
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการน้ี  จัดทําตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
  ๑.  เป็นเคร่ืองมือกํากับความประพฤติของข้าราชการ  ที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 
  ๒.  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคล  และเป็นเคร่ืองมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่าง  ๆ  ของเทศบาลตําบลสิชล  เพ่ือให้การดําเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม  จรยิธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๓.  ทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ือความน่าเช่ือถือ  เกิดความม่ันใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผูม้ีส่วนได้เสีย 
  ๔.  ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อํานาจในขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อ
ประชาชน  และต่อสังคม  ตามลําดับ 
  ๕.  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น  
รวมทั้งเสริมสรา้งความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
  ทั้งน้ี  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมสําหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน  พึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังน้ี 
 

หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

 
  ข้อ ๑  ในประมวลจริยธรรมน้ี 
             “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาล
ตําบลสิชล 
   “ข้าราชการ”  หมายถึง  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ  
ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
รวมถึงพนักงานจ้าง  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 
 
   “คณะกรรมการจริยธรรม”   หมายถึง  คณะกรรมการจรยิธรรมประจําเทศบาล
ตําบลสิชล 
  ข้อ  ๒  ให้  นายกเทศมนตรีตําบลสิชล  รักษาการตามประมวลจริยธรรมน้ี 
 



หมวด  ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่  ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปน็คา่นิยมหลัก 

สําหรบัขา้ราชการ  ของเทศบาลตาํบลสชิล 
 

  ข้อ  ๓  ข้าราชการของเทศบาลตําบลสิชลทกุคน  มหีน้าทีดํ่าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย 
เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและใช้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก  ๑๐  ประการ  ดังน้ี 

(1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) การยึดมั่นในคณุธรรมและจรยิธรรม 
(3) การมีจิตสํานึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
(4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไมม่ี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(5) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
(6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(7) การให้ข้อมูลขา่วสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 
(8) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคณุภาพ  โปร่งใส และตรวจสอบ

ได้ 
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
(10)   การสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี

ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคลอ้ง
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

 
ส่วนที่  ๒ 

จรรยาวิชาชพีขององคก์ร 
 
  ข้อ  ๔  ข้าราชการของเทศบาลตําบลสิชล  ต้องจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์ 
  ข้อ  ๕  ข้าราชการของเทศบาลตําบลสิชล  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
  ข้อ  ๖  ข้าราชการของเทศบาลตําบลสิชล  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดีเคารพ
และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  ข้อ  ๗  ข้าราชการของเทศบาลตําบลสิชล  ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อม
เสียต่อเกียรติภูมิของตําแหน่งหน้าที่ 
  ข้อ  ๘  ข้าราชการของเทศบาลตําบลสิชล  ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลังความสามารถ
ด้วยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ  ให้บรรลผุลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตาม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 



  ข้อ  ๙  ข้าราชการของเทศบาลตําบลสิชล  ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ด้วยความเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
  ข้อ  ๑๐  ข้าราชการของเทศบาลตําบลสิชล  ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มี
อัธยาศัย 
  ข้อ  ๑๑  ข้าราชการของเทศบาลตําบลสิชล  ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่การ
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทาํได้ต่อเมื่อมีอํานาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชา  หรือเป็นไปตามกฎหมายกําหนดเท่าน้ัน 
  ข้อ  ๑๒  ข้าราชการของเทศบาลตําบลสิชล  ต้องรักษา  และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง
ผู้ร่วมงาน  พรอ้มกับให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 
  ข้อ  ๑๓  ข้าราชการของเทศบาลตําบลสิชล  ต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สนิหรือไม่ก็ตาม  ตลอดจนไม่รับ
ของขวัญ  ของกํานัล  หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน  หรือบุคคลที่เก่ียวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆ อันอาจ
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 
  ข้อ  ๑๔  ข้าราชการของเทศบาลตําบลสิชล  ต้องประพฤติตนให้สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืน
ด้วยความสุภาพ  มีนํ้าใจ  มมีนุษยสัมพันธ์อันดี  ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จําเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน  
และไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง 
 

หมวด  ๓ 
กลไกและระบบบงัคบัใชป้ระมวลจริยธรรม 

 
ส่วนที่  ๑ 

กลไกการบงัคบัใชป้ระมวลจริยธรรม 
 

  ข้อ  ๑๕  ให้สาํนักปลัดเทศบาล  มีหน้าที่ควบคุมกํากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมน้ีอย่างทั่วถึงและเคร่งครัด  โดยมอํีานาจหน้าที่ดังน้ี 
   (๑)  ดําเนินการเผยแพร่  ปลกูฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี
และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอย่างสมํ่าเสมอ 
   (๒)  สืบสวนขอ้เท็จจริง  หรอืสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมน้ี  เพ่ือรายงานผลให้ 
นายกเทศมนตรีตําบลสิชล  หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งน้ี  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดําเนินการ
ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลสิชล  หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามที่เห็นเองก็ได้ 
   (๓)  ใหค้วามช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอย่าง
ตรงไปตรงมา  มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม  ในกรณีที่เห็นว่า นายกเทศมนตรีตําบลสิชล  
หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุม้ครองต่อข้าราชการผู้น้ันตามควรอาจย่ืนเรื่องโดยไม่ต้องผ่าน
นายกเทศมนตรีตําบลสิชล  หรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 
   (๔)   คุ้มครองข้าราชการซึ่งประมวลจริยธรรมน้ีอย่างตรงไปตรงมามิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือ
ถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม  การดําเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมน้ี  อันมีผลกระทบต่อการแต่งต้ัง  โยกย้าย  เลื่อนขั้นเงินเดือน  ต้ังกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือ
วินัย  หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้น้ัน  จะกระทํามิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 



   (๕)  ทําหน้าทีฝ่่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
   (๖)  ดําเนินการอ่ืนตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมน้ี  หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย  ทั้งน้ี  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดํารงตําแหน่งในสํานักปลัด 
 ข้อ  ๑๖  ให้นายกเทศมนตรีตําบลสิชล   แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมข้ึนเพ่ือควบคุม  กํากับให้มี
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี 
   คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย 

(1) ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(2) กรรมการซึ่งดํารงตําแหน่งบริหาร  เลือกกันเองให้เหลือสองคน 
(๓)  กรรมการซึ่งเป็นข้าราชการในเทศบาลตําบลสิชล  ที่ได้รับเลือกต้ังจาก

ข้าราชการ  พนักงานจ้าง  และลูกจ้างของเทศบาลตําบลสิชล  น้ัน  จํานวนสองคน 
 
(๔)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกให้กรรมการตาม  (๑)-(๓)  ร่วมกันเสนอช่ือและ

คัดเลือกให้เหลอืสองคน 
ให้หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลเป็นเลขานุการ  คณะกรรมการจริยธรรม  และอาจ

แต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม 
กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 

  ข้อ  ๑๗  คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหน้าที่  ดังน้ี 
   (๑)  ควบคุม  กํากับ  ส่งเสริมและให้คําแนะนําในการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมน้ีใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา  หรอืในกรณีที่มีการอุทธรณ์  
การลงโทษผู้ฝา่ฝืนตามประมวลจริยธรรมน้ี  จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง  และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 
   (๓)  ใหค้ณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ทีค่ณะกรรมการจรยิธรรมมอบหมาย  มี
อํานาจหน้าที่  ขอให้กระทรวง  กรม  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือห้างหุ้นส่วน  
บริษัท  ช้ีแจงข้อเท็จจริง  สง่เอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสงักัดมาช้ีแจงหรือให้
ถ้อยคาํเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (๔)  เรียกผู้ถกูกล่าวหา  หรือข้าราชการของหน่วยงานน้ีมาช้ีแจง  หรือให้ถ้อยคําหรือ
ให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกีย่วกับเรื่องที่สอบสวน 
   (๕)  พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมน้ีใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วใหส้่งคําวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
โดยพลัน  ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ใหค้ําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 
   (๖)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผน่ดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องน้ันเป็นเรื่อง
สําคัญหรือมผีลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 
   (๗)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอย่างตรงไปตรงมามิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้น้ัน 
   (๘)  ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมน้ี  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
มอบหมาย 



   การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใช้บังคับ 
    

ส่วนที่  ๒ 
ระบบบงัคบัใชป้ระมวลจริยธรรม 

  ข้อ  ๑๘  กรณมีีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม  ใหน้ายกเทศมนตรีตําบลสิชล  เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 
  ข้อ  ๑๙  การดําเนินการตามข้อ  ๑๘  ใหผู้้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแต่งต้ัง
คณะกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน  เป็นผู้ดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
  ข้อ  ๒๐  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมน้ี  จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม
ร้ายแรงหรือไม่  ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน  ความจงใจหรอืเจตนา  มูลเหตุจูงใจ  ความสําคัญ  
และระดับตําแหน่ง  ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน  อายุ  ประวัติ  และความประพฤติในอดีต  
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี  ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน  ความจงใจหรอืเจตนา  มูลเหตุจูงใจ  ความสําคัญและ
ระดับตําแหน่ง  ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน  อายุ  ประวัติ  และความประพฤติในอดีต 
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี  ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน  และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 
  ข้อ  ๒๑  หากการดําเนินการสอบสวนตามข้อ ๑๙ แล้ว ไมป่รากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม  ให้ผูร้ับผดิชอบพิจารณาดําเนินตามข้อ  ๑๘  สั่งยุติเรื่อง  แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็น
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย  ใหผู้้รับผดิชอบพิจารณาดําเนินการตามข้อ  
๑๘  สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๔  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดําเนินการทางวินัย 
  ข้อ  ๒๒  การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๘  ขอ้  ๑๙ 
และข้อ  ๒๑  ให้นําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัย  และการรักษาวินัย  และ
ดําเนินการทางวินัย  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
  ข้อ  ๒๓  การสั่งการของผู้รับผิดชอบดําเนินการตามข้อ  ๒๑  ให้ดําเนินการตามน้ัน  เว้นแต่
จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําให้ผลของการสัง่การน้ันเปลี่ยนแปลงไป 
 

หมวด  ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
  ข้อ  ๒๔  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมน้ี  ในกรณีอันมใิช่เป็นความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา  ให้ดําเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้การแก้ไขหรือดําเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือน  
หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแต่งต้ัง  การเข้าสู่ตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  
หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝนืน้ันปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วเว้นแต่
กรณี 
  ข้อ  ๒๕  เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ  ๒๑  แล้ว
ให้เทศบาลตําบลสิชล  ดําเนินการให้เป็นไปตามคําสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
 
  ข้อ  ๒๖  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ  ๒๔  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรม
ของเทศบาลตําบลสิชลภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
               ผู้ถกูลงโทษตามข้อ  ๑๗(๒) สามารถร้องทุกขห์รืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 



  ข้อ  ๒๗  เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ใหร้ายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
 

บทเฉพาะกาล 
 

  ข้อ  ๒๘  จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี  พร้อมดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มคีวามเหมาะสม  และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด 
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่น  และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป 
   
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



แนวทางในการปฏบิตังิานตามทีก่าํหนดไว้ในมาตรฐานจริยธรรม 
สําหรบัขา้ราชการ  ของเทศบาลตาํบลสชิล 

.......................................................... 
 

               ๑. ข้าราชการของเทศบาลตาํบลสิชลต้องยึดม่ันในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษตัริย์
เป็นประมุข                                
                                ๑.๑ ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข  
                                ๑.๒ จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไมล่ะเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี 
และพระรัช ทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา  

 
      2.ข้าราชการของทศบาลตําบลสิชลตอ้งยึดม่ันในคณุธรรมและจริยธรรม                                  
                       ๒.๑ อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบระมัดระวัง  
                                 ๒.๒ ละเว้นการกระทําที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตําแหน่งหน้าที่ของตน หรือ
ของ ข้าราชการอ่ืน  
                                 ๒.๓ ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจ ปราศจากอคติส่วนตน ตามข้อมูลพยานหลักฐานและ
ความ              
                                        เหมาะสมของแต่ละกรณี  
                                 ๒.๔ เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไข และแจ้งให้
หัวหน้าส่วน ราชการทราบ  
                                 ๒.๕ ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชน โดยให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถว้น เมื่อได้รับคําร้องขอในการตรวจสอบ  
                                  ๒.๖ ไม่สั่งราชการด้วยวาจา กรณีที่สั่งราชการด้วยวาจา ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึก
เรื่องเป็น ลายลักษณ์อักษรตามคําสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสัง่การต่อไป  
 
 3.ข้าราชการของเทศบาลตาํบลสิชลต้องมีจิตสาํนกึทีด่ ีซ่ือสัตย์  และรบัผดิชอบ                                  
                      ๓.๑ ไม่นําความสัมพันธ์สว่นตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรค
พวกเพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคณุหรือเป็นโทษแก่บุคคลน้ัน หรือปฏิบัติ
ต่อบุคคลน้ันต่าง       จากบุคคลอ่ืนเพราะชอบหรือชัง  
                                  
                                ๓.๒ ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอํานวยความสะดวก
ของทาง ราชการไปเพ่ือประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อ่ืน เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย  



                                ๓.๓ ไม่กระทําการใด หรือดํารงตําแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะส่วนตัว ซึ่ง
ก่อให้เกิดความ เคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมท่ีอยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ในกรณี
มีความเคลือบแคลง  หรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้น้ันยุติการกระทําดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา 
หัวหน้าส่วนราชการ และ คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใด
แล้วจึงปฏิบัติตามน้ัน  
                              ๓.๔ ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผดิชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือหน้าที่อ่ืนในราชการ  
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการ  
เป็นหลัก ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรอืประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วน
ตนหรือ ส่วนกลุ่ม อันจําเป็นต้องวินิจฉัยหรือช้ีขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและประโยชน์ส่วนรวม
เป็นสําคัญ  

  
 4.ข้าราชการของเทศบาลตาํบลสิชลต้องยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วน
ตนและไม่มีประโยชนท์บัซ้อน                                                     
                 ๔.๑ ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ ของขวัญ เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็น
การให้        ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป  
                            ๔.๒ ไม่ใช้ตําแหน่ง หรือกระทําการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่บุคคลใด เพราะมีอคติ  
                            ๔.๓ ไม่เสนอ หรอือนุมัติโครงการ ซึ่งตนเองหรือบุคคลอ่ืนจะได้ประโยชน์อันมิควรได้  
 
 5.ข้าราชการของเทศบาลตาํบลสิชลต้องยืนหยัดทาํในสิ่งที่ถูกต้อง  เปน็ธรรมและถูกกฎหมาย  
                           ๕.๑ ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย
กฎหมายใน กรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อทักทว้งว่าการกระทําไม่ชอบ ต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและ
คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณา และจะดําเนินการต่อไปได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอํานาจหน้าที่
แล้ว  
                           ๕.๒ ในกรณีที่เห็นว่าคําสั่งผู้บังคับบัญชา หรือการดําเนินการใดที่ตนมีส่วนเก่ียวข้องไม่
ชอบ ด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ ต้องทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้  
                           ๕.๓ ในกรณีที่เห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องทําเรื่องเสนอให้หัวหน้า
ส่วน ราชการพิจารณา และส่งเรื่องให้สํานักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดําเนินการให้ได้ข้อยุติทางกฎหมายต่อไป  
                          ๕.๔ ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะนําให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายเพ่ือประโยชน์ของตนเอง
หรือผู้อ่ืน  
                           ๕.๕ ไม่ยอมให้บุคคลอ่ืนอาศัยช่ือตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือประโยชน์อ่ืนใด
แทน บุคคลอ่ืนอันเป็นการเล่ียงกฎหมาย  
                          ๕.๖ เมือ่ทราบว่ามีการละเมิดกฎหมายในส่วนราชการของตน หัวหน้าส่วนราชการต้อง 
ดําเนินการที่จําเป็น เพ่ือให้เกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว  
                          ๕.๗ เมือ่ได้รับคําร้อง หรือคําแนะนําจากผู้ตรวจการแผ่นดิน หรือหน่วยงานอ่ืนว่า
กฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับ สร้างภาระเกินสมควรแก่ประชาชน หรือสรา้งความไม่เป็นธรรม ต้องดําเนินการ
ทบทวนกฎหมาย กฎ หรือข้อบังคับดังกล่าวโดยเร็ว  
 
 6.ข้าราชการของเทศบาลตาํบลสิชล ต้อง ใหบ้รกิารแก ่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย 
และไม่เลือกปฎิบตัิ                                         



              ๖.๑ ปฏิบัติหน้าที่ให้ลลุ่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้นการใช้อํานาจเกินกว่าที่มีอยู่            
ตามกฎหมาย  
                        ๖.๒ ปฏิบัติหน้าที่ โดยคํานึงถึงศักด์ิศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของบุคคล  
                        ๖.๓  ใหบ้ริการและอํานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ 
และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อ  
                        ๖.๔  ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ 
วิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง  
                       ๖.๔  ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวก และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความ เที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด  
                       ๖.๕  ไม่ลอกหรือนําผลงานของผู้อ่ืนมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ระบุแหล่งที่มา  
 
 7.ข้าราชการของเทศบาลตาํบลสิชล ต้องใหข้้อมูลข่าวสารของทางราชการแกป่ระชาชนอย่าง
ครบถ้วน ถูกตอ้ง  และ และไม่บดิเบอืนข้อเท็จจริง  
                    ๗.๑ ไม่ใช้ขอ้มูลที่ได้มาจากการดําเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะ 
อย่างย่ิงเพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอ่ืน  
                   ๗.๒ ช้ีแจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระทําการอันกระทบต่อสิทธิและ 
เสรีภาพบุคคลอ่ืน ทั้งน้ี ต้องดําเนินการภายในสิบห้าวันทาํการ นับแต่กระทําการดังกล่าวหรือได้รับการร้องขอ  
 
 8.ข้าราชการของเทศบาลตาํบลสิชลต้องมุ่งผลสัมฤทธิข์องงาน รักษาคณุภาพ และมาตรฐานของ
งานและตรวจสอบได้  
                   ๘.๑ ปฏิบัติงานโดยมุ่งให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มกําลังความสามารถ  
                  ๘.๒ ใช้งบประมาณ ทรัพย์สนิ สิทธิประโยชน์ที่ทางราชการจัดให้ ด้วยความประหยัดคุ้มค่า  
                  ๘.๓ ใช้ความรู้ความสามารถ ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด  
 
 9.ข้าราชการของเทศบาลตาํบลสิชลต้องยึดม่ันในหลกัจรรยาวิชาชพีขององคก์ร  
                             ๙.๑ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไมก่ระทําการเลี่ยงประมวล 
จริยธรรมน้ี ในกรณีที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่าการกระทําใดขัดประมวลจริยธรรม ข้าราชการจะ
กระทําการ น้ันมิได้  
                             ๙.๒ เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ข้าราชการต้องรายงานพร้อม
พยานหลักฐาน     (หากม)ี ต่อหัวหน้าส่วนราชการและหรือคณะกรรมการจริยธรรมโดยพลัน ในกรณีหวัหน้า
ส่วนราชการฝ่าฝืนจริยธรรม ต้องรายงานต่อปลัดกระทรวง หรือ ผู้บังคับบัญชาเหนือช้ันขึ้นไปของหัวหน้าส่วน
ราชการน้ันแล้วแต่กรณี และหรือคณะกรรมการจริยธรรม  
                              ๙.๓ รายงานการดํารงตําแหน่งในนิติบุคคลและกิจการที่รัฐถอืหุ้นใหญ ่ต่อหัวหน้าส่วน
ราชการ และคณะกรรมการจริยธรรม กรณีที่การดํารงตําแหน่งน้ัน ๆ อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่หรืออาจ
ทําให้การ ปฏิบัติหน้าที่เสียหาย  
                               ๙.๔ กรณีที่ข้าราชการเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระทําหรือเสนอเรื่องที่ฝ่าฝืน
จริยธรรม ข้าราชการมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระทําดังกล่าว และบันทึกการคัดค้านของตนไว้ในรายงานการ
ประชุมหรือในเรื่อง น้ัน  
 



 10.ข้าราชการของเทศบาลตําบลสิชล ต้องสร้างจิตสาํนกึทีด่ีใหป้ระชาชนในท้องถ่ินประพฤตติน
เป็นพลเมืองทีด่ีร่วมกันพฒันาชุมชนให้นา่อยู่คู่คณุธรรมและดูแลสภาพแวดล้อมใหส้อดคล้องกบั
รัฐธรรมนญูฉบบัปจัจุบนั                                
                  ๑๐.๑ ไม่ละเมดิหลักสําคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี กรณีทีม่ีขอ้ขัดแย้ง
ระหว่าง ประมวลจริยธรรมน้ีกับหลักสําคญัทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี ข้าราชการต้องเสนอเร่ืองให้
คณะกรรมการ จริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย  
                             ๑๐.๒ หัวหน้าส่วนราชการและผูบั้งคับบัญชาส่วนราชการทุกระดับช้ันต้องปกครองผู้
อยู่ใต้ บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม และควบคุมให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด  
                             ๑๐.๓ หัวหน้าส่วนราชการและผูบั้งคับบัญชาในส่วนราชการ ต้องสนับสนุน ส่งเสริม
และยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น และยึดมั่นในระบบคณุธรรม  
                             ๑๐.๔ ไม่กระทําการใดอันอาจนําความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการ
หรือ ราชการโดยรวม  
 
 


