
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
                     ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. ๒๕6๐ มาตรา 76 วรรค 2 รัฐพึงจัด
ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และมาตรา 279 
แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 โดยก าหนดไว้ในหมวด 13 บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรมเพ่ือก าหนดมาตรฐานจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐแต่ละประเภทโดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนด 
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งต้องจัดให้มี
ประมวล จริยธรรม เพ่ือสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของตนและให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ภายในหน่วยงาน
ประพฤติปฏิบัติ ตามมาตรฐานทางจริยธรรมนั้นอย่างเคร่งครัด เพ่ือมุ่งเน้นให้การใช้อ านาจรัฐมีความ
โปร่งใส มีคุณธรรมและ จริยธรรม  
 

                   เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐบาล รวมทั้งเพ่ือให้ด า  
เนินการ เสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมของเทศบาลต าบลคลองหาดบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม จึง
ได้สร้าง มาตรฐานทางจริยธรรม โดยการจัดท าคู่มือประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลจอขึ้น เพ่ือเป็น
แนวทางประพฤติปฏิบัติของ    ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบลคลองหาด  
 

           หวังเป็นอย่างยิ่งว่าคู่มือฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลคลองหาด  เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติ
ในการปฏิบัติงานอย่าง    มีคุณธรรมและจริยธรรม ยังประโยชน์สุขและผลส าเร็จมาสู่หน่วยงานสืบไป  
  
  
  
 
 
 
 

         งานการเจ้าหน้าที่ 
    เทศบาลต าบลคลองหาด  

อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 
                                                                                                   ตุลาคม  2565 
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ประเทศไทยประสบกับปัญหาการทุจริตคอรัปชั่นจนกลายเป็นวิกฤติในสังคม ซึ่งส่งผล 
กระทบ ต่อการด าเนินนโยบายของรัฐ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องสร้างจิตส านึกด้านคุณธรรม จริยธรรม 
ให้กับเจ้าหน้าที่ ของรัฐ ผู้ซึ่งมีบทบาทส าคัญในการปฏิบัติหน้าที่ตามนโยบายของรัฐและให้บริการแก่
ประชาชน เพ่ือน าไปสู่ความ เจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ   รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 จึงมีสาระส าคัญประการหนึ่งที่มุ่งแก้ไข ปัญหาการผูกขาดอ านาจรัฐและการใช้
อ านาจอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งการด าเนินการทางการเมืองที่ขาดความ โปร่งใส ไม่มีคุณธรรม 
จริยธรรม โดยการบัญญัติถึงการสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด า รงต าแหน่งทาง การเมือง 
ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทไว้เป็นเรื่องส าคัญ ก าหนดให้หน่วยงานของรัฐทุกแห่งต้องจัด 
ให้มีประมวลจริยธรรม เพ่ือสร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของตน และให้เจ้าหน้าที่ของรัฐภายใน
หน่วยงาน ประพฤติตามมาตรฐานทางจริยธรรมนั้นอย่างเคร่งครัด เพื่อมุ่งเน้นให้การใช้อ านาจรัฐมีความ
โปร่งใส มีคุณธรรม และจริยธรรม โดยก าหนดไว้ในหมวด 13 จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 11 
(พ.ศ.2555-2559) ที่ได้ก าหนดทิศทางการ พัฒนาประเทศสู่สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ความ
เสมอภาค เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง และนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบาย
ด้านการปฏิรูปการเมือง การปกครอง และการบริหาร ซึ่งมุ่ง เสริมสร้างมาตรการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาคการเมืองและภาคราชการ ทั้งใน ระดับท้องถิ่นและใน
ระดับชาติ  โดยระบบบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นเครื่องมือส าคัญอย่างหนึ่งในการเสริมสร้าง คุณธรรม
และจริยธรรมในองค์กร   เพ่ือให้เป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญและนโยบายของรัฐบาล รวมทั้ง
เพ่ือให้การ ด าเนินการเสริมสร้างจริยธรรมและคุณธรรมขององค์กรบังเกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม    จึงได้
สร้างมาตรฐานทางจริยธรรมของเทศบาลต าบลคลองหาด โดยการจัดท าประมวลจริยธรรม   ซ่ึงก าหนด
เป็นประกาศ  ว่าด้วยประมวล จริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารฯ พ.ศ.2565 
ประกาศเทศบาลต าบลคลองหาด ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา
ท้องถิ่นฯ พ.ศ.2565  และประกาศเทศบาลต าบลคลองหาด เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ของเทศบาลต าบลคลองหาด พ.ศ.2565 คณะกรรมการจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีอ านาจหน้าที่ในการเสริมสร้างจริยธรรมในองค์กรและมีบทบาท
ส าคัญในการติดตาม ควบคุม และดูแลให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของ
องค์กร ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมที่ได้ก าหนดไว้ในประมวลจริยธรรม จึงได้จัดท าคู่มือจริยธรรมของ
เทศบาลต าบลคลองหาดฉบับนี้ขึ้น  โดยมีสาระส าคัญเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมในส่วนความเป็นมา 
มาตรฐานทางจริยธรรม กลไกการใช้บังคับ และขั้นตอนลงโทษ เพ่ือเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับ ประมวล
จริยธรรมให้กับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลคลองหาดได้
รับทราบและน ามายึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง พร้อมทั้งหลีกเลี่ยงมิให้เกิดการ
ฝ่าฝืนมาตรฐานจริยธรรมที่ก าหนดไว้  เสริมเสร้างจริยธรรมในองค์กร และเผยแพร่ภาพลักษณ์ที่ดีของ
องค์กรให้เป็น ที่ยอมรับของสังคม อันจะน าพาองค์กรไปสู่ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ท่ีก าหนดไว้ และ
ก่อให้เกิดประโยชน์ สูงสุดต่อประชาชนและประเทศชาติต่อไป 
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    วัตถุประสงค์ของการจัดท า ได้แก่ ความคาดหวังต่อผลสัมฤทธิ์ หรือ ผลส าเร็จที่เกิดข้ึน
จากการจัดท าคู่มือประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบลคลองหาดฉบับนี้  ซึ่งแบ่งเป็นระดับความส าเร็จ
ที่ คาดหวังดังนี้    

ระดับท่ี 1 ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ 
เทศบาลต าบลคลองหาดทุกคน ให้มีความเข้าใจเนื้อหาและความหมายที่ก าหนดไว้ในประมวลจริยธรรม
อย่างถ่องแท้  

ระดับท่ี 2 ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ 
เทศบาลต าบลคลองหาดทุกคน มีการยอมรับต่อคุณค่าของมาตรฐานจริยธรรมที่ก าหนดไว้ในประมวล
จริยธรรม และน ามายึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามมาตรฐานจริยธรรมของ
องค์กร  
   ระดับท่ี 3 ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานจ้างของ 
เทศบาลต าบลคลองหาดทุกคน ยอมรับและน าไปปฏิบัติจนเป็นปกติวิสัย  
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“จริยธรรม”   จริยธรรม หมายถึง ระเบียบปฏิบัติที่มุ่งปฏิบัติเพ่ือให้เกิดความผาสุกใน 
สังคม เป็นสิ่งที่มนุษย์ท าขึ้น แต่งขึ้นตามเหตุผลของมนุษย์เอง หรือตามความต้องการของมนุษย์ – พุทธ
ทาสภิกขุ  
     จริยธรรม หมายถึงการน าความรู้ในความจริงหรือกฎธรรมชาติไปใช้ให้เกิดประโยชน์
ต่อการด าเนินชีวิตที่ดีงาม อันจะท าให้เกิดประโยชน์ต่อตนเองและสังคม – พระราชวรมุนี  
     จริยธรรม หมายถึง การด าเนินการให้สอดคล้องกับสัจธรรม จริยธรรมจึงเป็นหลักแห่ง
ความประพฤติที่ดีงามเพ่ือประโยชน์ตนและสังคม – พระเมธีธรรมาภรณ์  
                    จริยธรรม หมายถึง แนวทางในการประพฤติเพ่ือให้อยู่ร่วมกันได้อย่างร่มเย็นในสังคม –
สาโรช บัวศรี  
     จริยธรรม หมายถึง ประมวลกฎเกณฑ์ความประพฤติ หรือมาตรการของความ
ประพฤติซึ่งเป็น พฤติกรรมที่มีความส านึกและการตัดสินใจ – กีรติ บุญเจือ  
     จริยธรรม หมายถึง ธรรมที่เป็นข้อปฏิบัติ ศีลธรรม กฎศีลธรรม – พจนานุกรมฉบับ 
ราชบัณฑิตยสถาน  
     จริยธรรม หมายถึง สิ่งที่พึงประพฤติปฏิบัติ มีพฤติกรรมที่ดีงามต้องประสงค์ของสังคม
เป็นหลัก หรือกรอบที่ทุกคนก าหนดไว้ เป็นแนวปฏิบัติส าหรับสังคม เพ่ือให้เกิดความเป็นระเบียบ
เรียบร้อย สวยงาม เกิดความสงบร่มเย็นเป็นสุข เกิดความรักสามัคคี เกิดความอบอุ่นมั่นคงและ
ปลอดภัยในการด ารงชีวิต เช่น ศีลธรรม กฎหมาย ธรรมเนียม ประเพณี เป็นต้น  
     ตามนิยามข้างต้นสามารถประมวลสรุปความได้ว่า จริยธรรม หมายถึง แนวทางของ
การประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นคนดี เป็นประโยชน์สุขแก่ตนเองและส่วนร่วม     นอกจากนี้ จริยธรรม
ไม่ใช่กฎหมาย เพราะกฎหมายเป็นสิ่งบังคับให้คนท าตามและมีบทลงโทษ ส าหรับผู้ฝ่าฝืน ดังนั้น สาเหตุ
ที่คนเคารพเชื่อฟังกฎหมายเพราะกลัวถูกลงโทษ ในขณะจริยธรรมไม่มีบทลงโทษ  

ดังนั้น คนจึงมีจริยธรรมเพราะมีแรงจูงใจ แต่อย่างไรก็ตาม กฎหมายก็มีส่วนเกี่ยวข้อง 
กับจริยธรรมในฐานะเป็นแรงหนุนจากภายนอกเพ่ือให้คนมีจริยธรรม และโดยทั่วไปจริยธรรมมักอิงอยู่
กับศาสนา ทั้งนี้ เพราะค าสอนทางศาสนามีส่วนสร้างระบบจริยธรรมให้สังคม แต่ทั้งนี้มิได้หมายความว่า 
จริยธรรมอิงอยู่กับหลักค าสอนทางศาสนา เพียงอย่างเดียว แท้ที่จริงนั้นจริยธรรมหยั่งรากอยู่บน
ขนบธรรมเนียมประเพณี โดยนัยนี้ บางคนเรียกหลักแห่งความประพฤติอันเนื่ องมาจากค าสอนทาง
ศาสนาว่า “ศีลธรรม” และเรียกหลักแห่งความประพฤติอันพัฒนามาจากแหล่งอื่นๆ ว่า “จริยธรรม” ใน
ทรรศนะของนักวิชาการหลายท่าน ศีลธรรมกับจริยธรรมจึงเป็นอันเดียวกัน ไม่อาจแยกเด็ดขาดจากกัน
ได้ ความแตกต่างอยู่ตรงแหล่งที่มา ถ้าแหล่งแห่งความประพฤตินั้นมาจากศาสนาหรือ ข้อบัญญัติของ
ศาสนานั้น คือ ศีลธรรม แต่ถ้าเป็นหลักทั่วๆ ไป ไม่เกี่ยวกับ ศาสนา เช่น ค าสอนของนักปรัชญา นั่นคือ 
จริยธรรม กล่าวคือ จริยธรรมจะมีความหมายกว้างกว่าศีลธรรม เพราะศีลธรรมเป็นหลักค าสอนทาง 
ศาสนาที่ว่าด้วยความประพฤติปฏิบัติชอบ ส่วนจริยธรรม หมายถึง แหล่งแห่งความประพฤติปฏิบัติชอบ
อัน วางรากฐานอยู่บนหลักค าสอนของศาสนา ปรัชญา และขนบธรรมเนียมประเพณี        
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    กล่าวโดยสรุป จริยธรรม หมายถึง แนวทางของการประพฤติปฏิบัติตนเป็นคนดี ซึ่งมี
ลักษณะ เป็นข้อบัญญัติให้บุคคลประพฤติปฏิบัติตาม อันถือกันว่าเป็นการกระท าที่ดี  ดังนั้นการด าเนิน
ชีวิตตามหลักจริยธรรมเป็นสิ่งที่สังคมต้องการ สังคมจึงได้จัดให้มีการวางแนวทางของการประพฤติ
ปฏิบัติตนและมีการสั่งสอน อบรมเรื่องจริยธรรมแก่สมาชิกของสังคม ผลที่สังคมคาดหวัง คือการที่
สมาชิกน้อมน าเอาจริยธรรมไปประพฤติปฏิบัติในชีวิตประจ าวันเช่นเดียวกัน การก าหนดให้หน่วยงาน
ของรัฐต้องจัดให้มีประมวลจริยธรรมตามบทบัญญัติ แห่งรัฐธรรมนูญ เพ่ือสร้างมาตรฐานทางจริยธรรม
และให้เจ้าหน้าที่ของรัฐประพฤติปฏิบัติตาม โดยรายละเอียด ของประมวลจริยธรรมของเทศบาลต าบล
คลองหาด วางแนวทางการประพฤติปฏิบัติตน หรือก็คือ มาตรฐานทางจริยธรรมให้ผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมือง ข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลคลองหาดประพฤติปฏิบัติตาม   
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ประมวลจริยธรรมนี้จัดท าขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕5
๐ มาตรา 279  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
     ๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล  
     ๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
     ๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก่ 
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
     ๔. ท าให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหาร
ใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร  ต่อผู้บังคับบัญชา 
ต่อประชาชนและต่อสังคมตามล าดับ  
     ๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดข้ึนรวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
  

     ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน  พึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้   
  

หมวด ๑ บททั่วไป   
 

                     ข้อ ๑    ในประมวลจริยธรรมนี้  
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลต าบลคลอง

หาด “ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู               
และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น                   
รวมถึงพนักงานจ้าง และลูกจ้างของเทศบาลต าบลคลองหาด 
                    “คณะกรรมการจริยธรรม”หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าเทศบาลต าบล             
คลองหาด 
                    ข้อ ๒ ให้ นายกเทศมนตรีต าบลคลองหาด  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้  
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงานจ้าง 
เทศบาลต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. 2566 
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หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม 
ส่วนที่ ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลกั 
ส าหรับ้า้ราชการ้องเทศบาลต าบลคลองหาด 

 

                    ข้อ  ๓  ข้าราชการของเทศบาลต าบลคลองหาดทุกคน  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไป
ตาม กฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก  10  ประการ  ดังนี้     

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                               
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม                                 
(๓) การมีจิตส านึกท่ีดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ                                
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี  

ผลประโยชน์ทับซ้อน            
(๕) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย     
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ     
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน 

ข้อเท็จจริง     
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้      
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร               
(๑๐) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกัน  

พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  
   

                                  ส่วนที่ ๒ 
                       จรรยาวิชาชีพ้ององค์กร 

 

ข้อ  4  ข้าราชการของเทศบาลต าบลคลองหาด  ต้องจงรักภักดีต่อชาติศาสนาและ  
พระมหากษัตริย์  
     ข้อ  5  ข้าราชการของเทศบาลต าบลคลองหาด    ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษา
ไว้ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ  
     ข้อ  6  ข้าราชการของเทศบาลต าบลคลองหาด  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็น 
พลเมือง ดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
     ข้อ  7  ข้าราชการของเทศบาลต าบลคลองหาด  ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิด 
ความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่  
     ข้อ  8  ข้าราชการของเทศบาลต าบลคลองหาด  ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง 
ความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส า เร็จและมี
ประสิทธิภาพตาม ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและ
ประชาชน   
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    ข้อ  9  ข้าราชการของเทศบาลต าบลคลองหาด  ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ 
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและ
ประชาชน  
     ข้อ  10 ข้าราชการของเทศบาลต าบลคลองหาด  ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ 
เรียบร้อยมีอัธยาศัย  
                  ข้อ ๑๑  ข้าราชการของเทศบาลต าบลคลองหาด  ต้องรักษาความลับที่ได้จากการ
ปฏิบัติ หน้าที่การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระท า ได้ต่อเมื่อมีอ านาจ
หน้าที่และได้รับ อนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น  
                     ข้อ ๑๒  ข้าราชการของเทศบาลต าบลคลองหาด  ต้องรักษาและเสริมสร้างความ
สามัคคี ระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ  
                     ข้อ ๑๓  ข้าราชการของเทศบาลต าบลคลองหาด  ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไป
แสวง หาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็
ตาม  ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  
เพ่ือประโยชน์ต่างๆอันอาจ เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน  เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการ
ให้ตามประเพณี  
                     ข้อ ๑๔  ข้าราชการของเทศบาลต าบลคลองหาด  ต้องประพฤติตนให้สามารถท างาน 
ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงาน
ของเพ่ือน ร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน   
   

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

ส่วนที่ ๑ 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

    ข้อ ๑5  ให้ส านักปลัดเทศบาลต าบลคลองหาด   มีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการ 
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้                      

(๑) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างท่ีดีและ  
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ                         

(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลให้นายก 
เทศมนตรีต าบลจอหอ หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการ  
ตามท่ีนายกเทศมนตรีต าบลคลองหาด หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามที่เห็นเองก็ได้  
                     (๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง 
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีท่ีเห็นว่านายกเทศมนตรีต าบล
คลองหาด หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดย
ไม่ต้อง ผ่านนายกเทศมนตรีต าบลคลองหาด หรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้  
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                   (๔)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูก 
กลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่
ปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะ
ได้รับความเห็นชอบ จากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว     

(๕)  ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น                                

(๖)  ด าเนินการอื่นตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีคณะกรรมการ 
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักปลัด  

(๗)  (อ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควร)   
                    ข้อ ๑6  ให้นายกเทศมนตรีต าบลคลองหาด แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพ่ือ 
ควบคุม ก ากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย     

(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ      
(๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือ 

สองคน     
(๓) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารในเทศบาล 

ต าบลจอหอที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างของเทศบาลต าบลคลองหาด  
จ านวนสองคน     

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑)-(๓) ร่วมกันเสนอชื่อและ  
คัดเลือกให้เหลือสองคน ให้หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการคณะกรรมการ จริยธรรม  และ
อาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม    กรรมการจริยธรรมต้องไม่
เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน   
                    ข้อ ๑7  คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้     

(๑) ควบคุม  ก ากับ  ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน  
ท้องถิ่น ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการ 
อุทธรณ์  การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัย โดยเร็ว 
                     (๓)  ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจ 
หน้าที่ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท 
ชี้แจง ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้
ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่อง ที่สอบสวน     

(๔)  เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค าหรือ 
ให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน  
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      (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัดโดยพลัน  ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบ
วันนับแต่วันที่ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
จริยธรรมเป็นที่สุด     

(๖)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่อง  
ส าคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

(๗)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  มิให้  
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น                                

(๘)  ด าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย  
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครองมาใช้บังคับ  
  

ส่วนที่ ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจรยาธรรม 

 
    ข้อ ๑8  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืน
ประมวล จริยธรรม  ให้นายกเทศมนตรีต าบลคลองหาดเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ  
    ข้อ 19  การด าเนินการตามข้อ ๑8  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการ จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  
    ข้อ ๒0  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม
ร้ายแรงหรือไม่ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนามูลเหตุจูงใจความส าคัญ
และระดับ ต าแหน่งตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต 
สภาพแวดล้อม แห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา  
    ข้อ ๒1  หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ 19 แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการ
ฝ่าฝืน ประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ 18 สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมแต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณา
ด าเนินการตามข้อ 18 สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๕  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้
ด าเนินการทางวินัย   
                    ข้อ ๒2 การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 18 ข้อ 
19 และ ข้อ ๒1  ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการรักษา
วินัย  และการ ด าเนินการทางวินัย  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มาบังคับใช้โดยอนุโลม  
    ข้อ ๒3 การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ ๒1 ให้ด าเนินการตามนั้น เว้น
แต่จะ ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป   
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หมวด ๔  
้ั้นตอนการลงโทษ 

 

                     ข้อ ๒4  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิด
ทางวินัย หรือความผิดทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่
ถูกต้อง  หรือ ตักเตือน  หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง  การเข้าสู่ต าแหน่ง  การพ้นจาก 
ต าแหน่ง การเลื่อนขั้น เงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุง
ตนเองหรือได้รับการพัฒนา แล้วแต่กรณี  
                    ข้อ ๒5  เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒1  
แล้ว  ให้เทศบาลต าบลคลองหาด ด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า  
                    ข้อ ๒6  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒4 สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
จริยธรรมของ เทศบาลต าบลคลองหาด ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ ผู้ถูกลงโทษตาม
ข้อ ๑7 (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  ภายใน
สามสิบวันนับแต่วันได้ ทราบการลงโทษ     
                    ข้อ ๒7  เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
โดยเร็ว  
   

บทเฉพาะกาล 
 

                   ข้อ ๒8  จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมด า เนินการ
ปรับปรุงแก้ไข ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัด  คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น  และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป  
                    ข้อ 29  …..(อ่ืนๆตามที่เห็นสมควร).....  
 
     ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 
                               ประกาศ  ณ  วันที่   1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565  
  
 
 

(นายนพจอม งามมีศรี) 
 รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีต าบลคลองหาด 
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ประมวลจริยธรรมนี้จัดท าขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕6๐ 
มาตรา 76 วรรคสาม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
     ๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใสมีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล  
     ๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ า เสมอ ทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆของ เทศบาลต าบลคลองหาด เพ่ือให้
การด าเนินงาน เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
     ๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก่ 
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
     ๔. ท าให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝ่าย
บริหารใช้อ านาจในขอบเขตสร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเองต่อองค์กร  ต่อ
ผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน  และต่อสังคมตามล าดับ  
     ๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
  

     ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร
ของ เทศบาลต าบลคลองหาด พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ
อย่าง ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  เทศบาลต าบลคลองหาด จึงออกประกาศดังต่อไปนี้   
  

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
ข้อ  ๑   ประกาศนี้ เรียกว่า “ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง 

ท้องถิ่นฝ่าย บริหารของเทศบาลต าบลคลองหาด  พ.ศ.2565”    
ข้อ  2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่   9 มีนาคม พ.ศ.2565    
ข้อ  3  ในประกาศนี้  “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของ 

ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่าย บริหารของเทศบาลต าบลคลองหาด 
  
  

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร 
เทศบาลต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2566 
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    “ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น” หมายถึง ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ได้แก่ 
นายกเทศมนตรีต าบลคลองหาด  รองนายกเทศมนตรีต าบลคลองหาด  เลขานุการนายกเทศมนตรี
ต าบลคลองหาด รวมถึงบุคคลที่ฝ่ายบริหารแต่งตั้งตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติที่ตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น  

“คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการ 
การเมือง ท้องถิ่นฝ่ายบริหาร เทศบาลต าบลคลองหาด                     

ข้อ 4  ให้นายกเทศมนตรีต าบลคลองหาด  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้  
  

หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม  
 ส่วนที่ ๑  

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ส าหรับ้้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร 
 

ข้อ  5  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพื่อ 
รักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  10  ประการ  ดังนี้ 

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                               
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม                                
(๓) การมีจิตส านึกท่ีดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ                                
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี  

ผลประโยชน์ทับซ้อน            
(๕) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย     
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ     
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง    
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้      
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร               
(๑๐) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกัน  

พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน   
 

ส่วนที่ ๒ 
จรรยาวิชาชีพ้ององค์กร 

 
ข้อ  6  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์  

ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  
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     ข้อ  7  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ  
     ข้อ  8  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี 
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
     ข้อ  9  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม
และศีลธรรม ทั้งโดยส่วนตัวและโดยหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน ทั้งต้องวางตนให้เป็นที่เชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชน  
     ข้อ 10 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อ่ืนโดย
ไม่แสดง กิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด  
     ข้อ 11  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ต้องมีอุดมการณ์ในการท างานเพ่ือประเทศชาติ 
และต้อง ถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด  
     ข้อ 12 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วย
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ  
                  ข้อ ๑3  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ต้องสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่น
ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีรวมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ  
                     ข้อ ๑4  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ต้องไม่ใช่หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้สถานะหรือ 
ต าแหน่งการ เป็นข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะ เป็นประโยชน์ทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม  
                     ข้อ ๑5  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งการเป็น
ข้าราชการ การเมืองเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง และเลื่อน
ขั้นเงินเดือนของ ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า และมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน 
หรือลูกจ้างของหน่วย ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วน
ท้องถิ่น หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากต าแหน่ง ทั้งนี้เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย  
                     ข้อ ๑6  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิท บุคคลใน
ครอบครัว หรือผู้ใกล้ชิดก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือของผู้อ่ื น และต้องไม่
ยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้อ านาจ หน้าที่ของตนโดยมิชอบ  
     ข้อ 17  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ต้องระมัดระวังมิให้ประกอบวิชาชีพ อาชีพหรือ
การงาน อ่ืนใดของคู่ สมรส ญาติสนิทหรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลั กษณะเป็นการ
กระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือ ศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน  
     ข้อ 18  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ต้องรักษาความลับของทางราชการ เว้นแต่เป็น
การปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  
     ข้อ 19  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ต้องยึดมั่นในกฎหมาย และค านึงถึงระบบ
คุณธรรมในการแต่งตั้งผู้สมควรด ารงต าแหน่งต่างๆ  
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     ข้อ 20  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  เมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้ว ต้องไม่น าข้อมูล
ข่าวสารอันเป็นความลับของทางราชการซึ่ง  
     ข้อ 21  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อ านาจ
ในทางที่ผิด การฉ้อฉล หลอกลวง หรือกระท าการอ่ืนใดที่ท าให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ     

ข้อ 22  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ต้องไม่เรียกร้องของขวัญ ของก านัล หรือ 
ประโยชน์อ่ืนใด จากบุคคลอื่น เพ่ือประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน และจะต้อง
ดูแลให้คู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย  
     ข้อ 23  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อท าธุรกิจกับ
หน่วยงานของรัฐตามระเบียบ และข้ันตอนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
     ข้อ 24  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  พึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างสม่ า เสมอ 
เอาใจใส่ ทุกข์สุข และรักฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อย่าง
เท่าเทียมกัน โดย ไม่เลือกปฏิบัติ  
     ข้อ 25 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เพ่ือให้ เกิดความเข้าใจผิด หรือเพ่ือผลประโยชน์ส าหรับตนเองและผู้อ่ืน  
     ข้อ 26  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้
ทรัพย์สินของ ทางราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆ เท่านั้น      

ข้อ 27  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อม 
เสียต่อ เกียรติภูมิของชาติ  
     ข้อ 28  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ต้องไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติ
ผิด กฎหมาย หรือผู้ที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เช่น ผู้เปิดบ่อนการพนัน หรือผู้ที่ข้องเกี่ยวกับยา
เสพติด อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือ ศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน  
     ข้อ 29  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณี เมื่อ
ปฏิบัติ หน้าที่บกพร่อง หรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดร้ายแรง  
  

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑   
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

    ข้อ 30  ให้นายกเทศมนตรีต าบลคลองหาด   มีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการ
ปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างท่ัวถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้                      

(๑) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและ  
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ                         

(๒) ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองข้าราชการการเมืองท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตาม  
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  
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  (3) การด าเนินการต่อข้าราชการการเมืองท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของผู้นั้น จะกระท ามิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจาก คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว     

 (4) ด าเนินการอื่นตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  
                     ข้อ 31  ให้นายกเทศมนตรีต าบลคลองหาด   แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารเทศบาลต าบลคลองหาดขึ้น เพ่ือควบคุม ก ากับให้มีการปฏิบัติ
ตาม ประมวลจริยธรรมนี้  ประกอบด้วย     

(๑) นายกเทศมนตรีต าบลคลองหาด   เป็นประธานกรรมการ      
(๒) ตัวแทนฝ่ายบริหารที่นายกเทศมนตรีต าบลคลองหาด แต่งตั้งจ านวน 1 คน เป็น  

กรรมการ     
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 3  ที่ผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติ  

จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เป็นผู้เลือกเป็นคณะกรรมการ     
(๔) หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล  เป็นเลขานุการคณะกรรมการ ทั้งนี้ หัวหน้าส านัก 

ปลัดเทศบาลดังกล่าว ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน หากเคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อนให้
นายกเทศมนตรีต าบลคลองหาด   พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการต าแหน่งในฝ่ายบริหารที่เหมาะสม    
                     ข้อ 32  คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้     

(๑) ควบคุม  ก ากับ  ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น โดยอาจมีผู้ร้องขอหรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้     

(๓) ขอความร่วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น  
ของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วนบริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริงส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคล
ในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน     

(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค า หรือ  
ให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน      

(๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้     
(๖)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่อง  

ส าคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                
(7)  ด าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย   

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ  
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ส่วนที่ ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
    ข้อ 33  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืน
ประมวล จริยธรรม  ให้นายกเทศมนตรีต าบลคลองหาด เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ โดย
จะต้องไต่สวน ข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรม และให้ค า วินิจฉัย
โดยเร็ว และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยให้นายกเทศมนตรีต าบลคลองหาด มีค าสั่ง
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  

กรณีมีการร้องเรียน หรือปรากฏเหตุว่านายกเทศมนตรีต าบลคลองหาด ปฏิบัติฝ่าฝืน 
ประมวล จริยธรรม ให้คณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบด า เนินการ  และให้เลือก
กันเองเป็นประธาน คณะกรรมการ โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวน
การฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ และให้มี ค าวินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยให้ผู้ 
ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ มีค าสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม   
     ข้อ 34  หากการด าเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนตามข้อ 33 แล้ว ไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม  ให้สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 37  
                     ข้อ 35 การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามส่วนที่ 2 นี้
ให้น า แนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการรักษาวินัย  และการ 
ด าเนินการทางวินัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม  
     ข้อ 36 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่ 1) ปรากฏ
ข้อเท็จจริงภายหลังที่อาจท าให้ผลของค าวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป 2) กรณีผู้ถูกลงโทษตามข้อ 37 
เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้สามารถร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ภายใน 30 วันนับแต่
วันที่รับทราบค าสั่งการลงโทษ  
  

หมวด ๔ 
้ั้นตอนการลงโทษ 

 
                    ข้อ 37  การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณี เพ่ือให้มี
การแก้ไข หรือด าเนินการที่ถูกต้อง  หรือตักเตือน  หรือน าไปประกอบการพิจารณาในการเข้าสู่ต า 
แหน่ง การพ้นจากต าแหน่งหรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี  
                    ข้อ 38  การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่ ให้ พิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส า คัญและ
ระดับต าแหน่ง ตลอดจน หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีต  
สภาพแวดล้อมแห่งกรณีผลร้ายอัน เกิดจากการฝ่าฝืนและเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา  
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                       ข้อ 39  ให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยให้นายกเทศมนตรีต าบลคลอง
หาดหรือผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  กรณีมีค าสั่งลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนประมวล จริยธรรมนี้ตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม และเมื่อมีค าสั่งลงโทษแล้วให้
นายกเทศมนตรีต าบลคลองหาด หรือผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นๆ แล้วแต่กรณีแจ้งคณะกรรมการจริยธรรม เพ่ือรายงานให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป  
                     ข้อ 40  กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้
วินิจฉัยชี้ขาด  
    ข้อ 41  ให้คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มี
ความเหมาะสม โดยจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ 1 ปี หรือให้ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไข ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสมตามค าแนะน าของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป  
 

    ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  
 

                               ประกาศ  ณ  วันที่   1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565  
  
 
 

(นายนพจอม งามมีศรี) 
 รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีต าบลคลองหาด 
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         ประมวลจริยธรรมนี้จัดท าขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕5๐ มาตรา 279  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  
     ๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล  
     ๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ า เสมอ ทั้งในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆของเทศบาลต าบลคลองหาด เพ่ือให้
การด าเนินงาน เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
     ๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับเพ่ิมความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจแก่ 
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  
     ๔. ท าให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝ่าย
บริหารใช้ อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเองต่อองค์กรต่อ
ผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน  และต่อสังคมตามล าดับ  
     ๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดข้ึนรวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  
 

      ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและบุคคล พึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพเทศบาลต าบลคลองหาด
จึง ออกประกาศดงัต่อไปนี้   
  

หมวด ๑  
บทท่ัวไป 

 
                     ข้อ  ๑   ประกาศนี้ เรียกว่า “ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่นฝ่าย สภาท้องถิ่น ของเทศบาลต าบลคลองหาด พ.ศ.2565”    

ข้อ  2  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่   9 มีนาคม  พ.ศ.2565    
ข้อ  3  ในประกาศนี้ “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของ 

ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นของเทศบาลต าบลคลองหาด  

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น 
เทศบาลต าบลคลองหาด อ าเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว พ.ศ.2566 
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                       “ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น” หมายถึง ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น 
(ประธานสภาฯ  รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาท้องถิ่น) รวมถึงบุคคลที่ฝ่ายสภา
ท้องถิ่นแต่งตั้ง ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติที่ตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น  
                       “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นเทศบาลต าบลคลองหาด              

  ข้อ 4  ให้ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองหาด  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้  
  

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลกัส าหรับ้้าราชการ้องเทศบาลต าบลคลองหาด 

 

                    ข้อ  5  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  10  ประการดังนี้  

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข                               
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม                                
(๓) การมีจิตส านึกท่ีดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ                                
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี  

ผลประโยชน์ทับซ้อน            
(๕) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย     
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ     
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง    
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้      
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร               
(๑๐) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกัน 

พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน    
 

ส่วนที่ ๒ 
จรรยาวิชาชีพ้ององค์กร 

 

ข้อ  6  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 
ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข  

ข้อ  7  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติ 
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
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     ข้อ  8  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพ
และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  
     ข้อ  9  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม
และศีลธรรม ทั้งโดยส่วนตัวและโดยหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน ทั้งต้องวางตนให้เป็นที่เชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชน  
     ข้อ 10 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ต้องเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อ่ืนโดย
ไม่แสดงกิริยาหรือใช้วาจาอันไม่สุภาพอาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด  
     ข้อ 11  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ต้องมีอุดมการณ์ในการท างานเพ่ือประเทศชาติ 
และต้องถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด  
     ข้อ 12 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วย
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ  
                  ข้อ ๑3  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ต้องสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่น
ประพฤติตน เป็นพลเมืองที่ดี รวมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมใน
พ้ืนที่รับผิดชอบ  
                     ข้อ ๑4  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช่หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้สถานะหรือ 
ต าแหน่งการเป็นข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะ เป็นประโยชน์ทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม  
                     ข้อ ๑5  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งการเป็นข้าราชการ 
การเมืองเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า และมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของ
หน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้
บุคคลดังกล่าวพ้น จากต าแหน่ง ทั้งนี้เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  
                     ข้อ ๑6  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิท บุคคลใน
ครอบครัว หรือผู้ใกล้ชิดก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือของผู้อ่ืน และต้องไม่
ยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้อ านาจ หน้าที่ของตนโดยมิชอบ  
     ข้อ 17  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องระมัดระวังมิให้ประกอบวิชาชีพ อาชีพ หรือ
การงาน อ่ืนใดของคู่สมรสญาติสนิทหรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือน
ต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน  
     ข้อ 18  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ต้องรักษาความลับของทางราชการ เว้นแต่เป็น
การปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  
     ข้อ 19  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องยึดมั่นในกฎหมายและค านึงถึงระบบคุณธรรม 
ในการแต่งตั้งผู้สมควรด ารงต าแหน่งต่างๆ  
     ข้อ 20  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นเมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้ว ต้องไม่น าข้อมูลข่าวสาร
อันเป็น ความลับของทางราชการ  
     ข้อ 21  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อ านาจในทาง
ที่ผิดการฉ้อฉล หลอกลวง หรือกระท าการอ่ืนใดที่ท าให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ     
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    ข้อ 22  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ต้องไม่เรียกร้องของขวัญ ของก านัล หรือ
ประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน และจะต้อง
ดูแลให้คู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย  
     ข้อ 23  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อท าธุรกิจกับ
หน่วยงาน ของรัฐตามระเบียบ และข้ันตอนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ  
     ข้อ 24  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  พึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างสม่ า เสมอ 
เอาใจใส่ทุกข์สุข และรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อย่าง
เท่าเทียมกันโดย ไม่เลือกปฏิบัติ  
     ข้อ 25 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเพ่ือผลประโยชน์ส าหรับตนเองและผู้อ่ืน  
     ข้อ 26  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้
ทรัพย์สินของ ทางราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆ เท่านั้น      

ข้อ 27  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อม 
เสียต่อเกียรติภูมิของชาติ  
     ข้อ 28  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ต้องไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติ
ผิดกฎหมาย หรือผู้ที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เช่น ผู้เปิดบ่อนการพนัน หรือผู้ที่ข้องเกี่ยวกับยา
เสพติดอันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือ ศรัทธา ของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน  
     ข้อ 29  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณี เมื่อ
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง หรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดร้ายแรง  
  

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใชป้ระมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

    ข้อ 30  ให้ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองหาด  มีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการ 
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้                      

(๑) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างท่ีดีและ 
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ                         

(๒) ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองข้าราชการการเมืองท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตาม  
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม 
                     (๓) การด าเนินการต่อข้าราชการการเมืองท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติ 
ตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของผู้นั้นจะกระท ามิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจาก คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว     

(4) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  
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                    ข้อ 31  ใหป้ระธานสภาเทศบาลต าบลคลองหาด แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นเทศบาลต าบลคลองหาดขึ้น เพ่ือควบคุม ก ากับให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ประกอบด้วย     

(๑) ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองหาด เป็นประธานกรรมการจริยธรรม      
(๒) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน 2 คน เป็นคณะกรรมการ    
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน 6  ท่านผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติ 

จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เป็นผู้เลือกเป็นคณะกรรมการ     
(4) หัวหน้าส านักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นเลขานุการคณะกรรมการ ทั้งนี้  

หัวหน้าส านักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน หากเคยถูก
ลงโทษ ทางวินัยมาก่อนให้นายกเทศมนตรีต าบลคลองหาด พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการต าแหน่งในฝ่าย
บริหารที่เหมาะสม                         

ข้อ 32  คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้     
(๑) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน 

ท้องถิ่น โดยอาจมีผู้ร้องขอหรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้     
(๓) ขอความร่วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่น 

ของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือ
บุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน     

(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค า หรือ 
ให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน      

(๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้     
(๖)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่อง  

ส าคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                
(7)  ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ  
 

ส่วนที่ ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

    ข้อ 33  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืน
ประมวล จริยธรรม  ให้นายกเทศมนตรีต าบลคลองหาด เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ โดย
จะต้องไต่สวน ข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรม และให้ค า วินิจฉัย
โดยเร็ว และให้ คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยให้ประธานสภาเทศบาลต าบลคลองหาด มี
ค าสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืน ประมวลจริยธรรม  กรณีมีการร้องเรียน หรือปรากฏเหตุว่านายกเทศมนตรีต าบล
คลองหาด ปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้คณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบ
ด าเนินการ และให้เลือกกันเอง 
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เป็นประธานคณะกรรมการโดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืน
จริยธรรมนี้และให้มีค าวินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยให้ผู้ก ากับดูแล 
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ มีค าสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม   

ข้อ 34  หากการด าเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนตามข้อ 33 แล้ว ไม่ปรากฏ 
ข้อเท็จจริงว่า มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม  ให้สั่ง ลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 37  
                     ข้อ 35 การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามส่วนที่ 2 นี้
ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการ
ด าเนินการทางวินัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม  
     ข้อ 36 ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่ 1) ปรากฏ
ข้อเท็จจริงภายหลังที่อาจท าให้ผลของค าวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป 2) กรณีผู้ถูกลงโทษตามข้อ 37 
เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้สามารถ ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ภายใน 30 วันนับ
แต่วันที่รับทราบค าสั่งการลงโทษ  
 

หมวด ๔ 
้ั้นตอนการลงโทษ 

 

                    ข้อ 37  การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณี เพ่ือให้มี
การแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือน  หรือน าไปประกอบการพิจารณาในการเข้าสู่ต าแหน่ง 
การพ้นจากต าแหน่ง หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี  
                     ข้อ 38  การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและระดับ
ต าแหน่งตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีต  
สภาพแวดล้อมแห่งกรณีผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนและเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา  
                     ข้อ 39  ให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยให้นายกเทศมนตรีต าบลคลอง
หาด หรือผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  กรณีมีค าสั่งลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม และเมื่อมีค าสั่งลงโทษแล้วให้
นายกเทศมนตรีต าบลคลองหาดหรือผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นๆ แล้วแต่กรณีแจ้ง คณะกรรมการจริยธรรม เพ่ือรายงานให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป  
                     ข้อ 40  กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้
วินิจฉัยชี้ขาด  
      ข้อ 41  ให้คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มี
ความเหมาะสม โดยจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ 1 ปี หรือให้ด าเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขประมวล จริยธรรมให้มีความเหมาะสมตามค าแนะน าของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป  
 
    ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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ประกาศ  ณ  วันที่   1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. 2565 

  
 
 

(นายนพจอม งามมีศรี) 
 รองนายกเทศมนตรี รักษาราชการแทน 

นายกเทศมนตรีต าบลคลองหาด 
 
 


