
 
 
 

 

 
การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลบางเป้า 
อ าเภอกันตัง  จังหวัดตรัง 



 
การด าเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต  :  การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

 
  ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จัดต้ังองค์การบริหารส่วนต าบลบางเปูา อ าเภอกันตัง 
จังหวัดตรัง เป็นเทศบาลต าบลบางเปูา โดยประกาศราชกิจจานุ เบกษา ลงวันที่ 29 กรกฎาคม 2563  
องค์การบริหารส่วนต าบลที่ได้รับการจัดต้ังเป็นเทศบาลต าบลตามประกาศนี้มีแนวเขตตามค าบรรยายแนวเขต
และแผนที่ท้ายประกาศกระทรวงมหาดไทย และให้พ้นสภาพแห่งการเป็นองค์การบริหารส่วนต า บล รวมทั้งให้
สมาชิกภาพของสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสิ้นสุดลง และนายกองค์การบริหารส่วนต า บลพ้นจาก
ต าแหน่งนับแต่วันที่ได้มีประกาศนี้จัดต้ังขึ้นเป็นเทศบาลต า บล เป็นต้นไป และเพ่ือให้การบริหารงานของ
เทศบาลต าบลที่จัดต้ังขึ้นเป็นไปโดยต่อเนื่อง ให้ดาเนินการคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลต าบลจานวนสิบสองคน 
โดยให้ปลัดเทศบาลต าบลปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีต าบลบางเปูาเป็นการชั่วคราวตามคาสั่งคณะรักษา 
ความสงบแห่งชาติ ที ่29/2559 ลงวันที่ 21 มิถุนายน พุทธศักราช 2559 

   
  ในการนี้ เทศบาลต าบลบางเปูา จึงได้มีการด าเนินการจัดท าโครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรม
หลักสู ตรเสริมสร้ างศักยภาพ ประจ าปีงบประมาณ 2565 เม่ือวั นที่ 20 – 22 มกราคม 2564                   
ในการด าเนินกิจกรรม มีการให้ นายละดม เชื้อช่วย นายกเทศมนตรีต าบลบางเปูา ซ่ึงบุคคลดังกล่าว เป็นผู้บริหาร
ของเทศบาลต าบลบางเปูา และมวีิทยากร บรรยายหัวข้อ “วินัยและการรักษาวินัย ตามมาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัย พ.ศ. 2558 ” และได้สอดแทรกบรรยาย
เก่ียวกับประมวลจริ ยธรรมของข้ า ราชการ  เทศบาลต าบลบางเ ป้า อ า เภอกัน ตัง  จัง หวัดตรั ง                     
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐา น             
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

๒. ยึดถือ เป็ นหลักการและแนวทา งปฏิบั ติอย่ างสม่ าเสมอ  ทั้งในร ะดับองค์กรและ             
ระดับบุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง  ๆ ของเทศบาลต าบลบางเปูา  เพ่ือให้            
การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ  เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  

๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจ
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง องค์กร ผู้บังคับบัญชา ประชาชนและต่อสังคม 
ตามล าดับ 

๕. ปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ เกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานเก่ียวกับการมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการด าเนินการด้านคุณธรรมและ

ความโปร่งใส ส านักปลัดเทศบาลขอสรุปรายละเอียดดังกล่าว ดังนี้ 
 
 



 
 

 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 
 
 



 
 



 
 
 



 
 
 
  

ประกาศเทศบาลต าบลบางเป้า 
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างเทศบาลต าบลบางเป้า 

ประจ าปี  พ.ศ.  ๒๕64 
*************** 

 
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลต า บลบางเปูานี้             

จัดท าขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา 76 วรรคสาม 
โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐา น             
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

๒. ยึดถือ เป็ นหลักการและแนวทา งปฏิบั ติอย่ างสม่ าเสมอ  ทั้งในร ะดับองค์กรและ             
ระดับบุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง  ๆ ของเทศบาลต าบลบางเปูา  เพ่ือให้            
การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ  เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  

๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจ
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง องค์กร ผู้บังคับบัญชา ประชาชนและต่อสังคม 
ตามล าดับ 

๕. ปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อา จ
เกิดขึ้น  รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้   

 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 

ข้อ ๑   ในประมวลจริยธรรมนี้ 
                             “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  ลูกจ้างประจ า 
และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบางเปูา 
                             “ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ 
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
   “ลูกจ้างประจ า” หมายถึง ลูกจ้างประจ าสังกัดเทศบาลต าบลบางเปูา 
   “พนักงานจ้าง” หมายถึง พนักงานจ้างสังกัดเทศบาลต าบลบางเปูา  
   “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าเทศบาลต าบลบางเปูา 
  ข้อ ๒   ให้นายกเทศมนตรีต าบลบางเปูารักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้  
 
 
 



หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

  
ส่วนท่ี ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
ส าหรับข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบางเป้า 

  
  ข้อ ๓  ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบางเปูาทุกคน  มีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวก
และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดม่ันในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ  ดังนี้ 

(๑) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) การมีจิตส านึกที่ดี  ซ่ือสัตย์  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) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
(๑๐)การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ ดีร่วมกัน

พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  
 

ส่วนท่ี ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ข้อ ๔ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบางเปูา  ต้องจงรักภักดี
ต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

ข้อ ๕ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบางเปูา  ต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ  

ข้อ ๖ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบางเปูา  ต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ข้อ ๗ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบางเปูา ต้องไม่ประพฤติ
ตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 

ข้อ ๘ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบางเปูา  ต้องปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จ
และมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

ข้อ  ๙ ข้ า ร าชกา ร ลู กจ้า งปร ะจ า  และพนักงา นจ้ า ง ของ เทศบา ลต า บลบา ง เปู า                  
ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดี
ระหว่างหน่วยงานและประชาชน 



ข้อ ๑๐ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบางเปูา  ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 

ข้อ ๑๑ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบางเปูา  ต้องรักษา
ความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระท าได้               
ต่อเม่ือมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น  

ข้อ ๑๒ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบางเปูา  ต้องรักษา 
และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางที่ชอบ 

ข้อ ๑๓ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบางเปูา  ต้องไม่ใช้
สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน   ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทาง
ทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม  ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้อง เรียน หรือบุคคลที่
เก่ียวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน  เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือ
การให้ตามประเพณี 

ข้อ ๑๔ ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบางเปูา  ต้องประพฤติ
ตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ   มีน้ าใจ  มีมนุษยสัมพันธ์อันดี  ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ า เป็น
ในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน  และไม่น าผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
  
 

ส่วนท่ี ๓ 
จรรยาวิชาชีพ 

ข้อ ๑๕  ข้าราชการ ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลบางเปูา  ต้องรักษา
จรรยาบรรณทางวิชาชีพตามวิชาชีพที่ตนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพนั้นด้วย  

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

  
ส่วนท่ี ๑ 

กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
  

ข้อ ๑๖ ให้ส านักปลัดเทศบาล เทศบาลต าบลบางเปูา มีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติ              
ตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(๑) ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ ดี
และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
    (๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝุาฝืนจริยธรรมนี้   เพ่ือรายงานผลให้
นายกเทศบาลต าบลบางเปูาหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการ
ตามที่นายกเทศบาลต าบลบางเปูาหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามที่เห็นเองก็ได้ 

(๓) ให้ความช่ วยเหลือและดูแลข้าราชการซ่ึ งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้             
อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกเทศบาลต าบลบาง
เปูาหรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่าน
นายกเทศบาลต าบลบางเปูาหรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 

 
 
 



 (๔) คุ้มครองข้าราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูก
กลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อการแต่งต้ัง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน  ต้ังกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระท ามิได้  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 
     (๕)  ท าหน้าที่ฝุายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครอง     
ส่วนท้องถิ่น 

 (๖) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย  ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักปลัด 

 

ข้อ ๑๗  ให้นายกเทศมนตรีต าบลบางเปูา แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพ่ือควบคุม ก ากับ            
ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

                                คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย  
 (๑) ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ   
 (๒) กรรมการจากข้าราชการซ่ึงด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน 
 (๓) กรรมการ ซ่ึงเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารใน เทศบาล

ต าบลบางเปูาที่ได้รับเลือกต้ังจากข้าราชการ พนักงานจา้ง และลูกจ้างของเทศบาลต าบลบางเปูานั้น  จ านวนสองคน 
 (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อ

และคัดเลือกให้เหลือสองคน   
ให้หัวหน้าส านักปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจแต่งต้ัง

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษ             
ทางวินัยมาก่อน  

 

ข้อ ๑๘  คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ควบคุม  ก ากับ  ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๒)  สอดส่ อง ดูแล ให้ มีการปฏิบั ติตา มประมวลจริ ยธร รมในองค์กรปกครอง           

ส่วนท้องถิ่น  ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝุาฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่ มีการ
อุทธรณ์  การลงโทษผู้ฝุาฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว         

(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมอบหมายมีอ านาจ
หน้าที่ให้กระทรวง  กรม  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท  ชี้แจง
ข้อเท็จจริง  ส่งเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเก่ียวกับ
เรื่องที่สอบสวน 

(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค า หรือ
ให้ส่งเอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เม่ือได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
โดยพลัน  ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 

(๖)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่อง
ส าคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 



(๗) คุ้มครองข้าราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  มิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

(๘) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 
 

ส่วนท่ี ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ข้อ ๑๙  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวล
จริยธรรม  ให้ นายเทศมนตรีต าบลบางเปูา เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 

ข้อ ๒๐ การด าเนินการตามข้อ ๑๙ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ข้อ ๒๑  การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้   จะถือเป็นการฝุาฝืนจริยธรรม
ร้ายแรงหรือไม่  ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝุาฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและ
ระดับต าแหน่ง  ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝุาฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต 
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝุาฝืน  และเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา  

ข้อ ๒๒ หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ว  ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝุาฝืน
ประมวลจริยธรรม  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๙ สัง่ยุติเรื่องแต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็น
การฝุาฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย   ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ 
๑๙  สั่งลงโทษผู้ฝุาฝืนตามข้อ ๒๕  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย   

ข้อ ๒๓ การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝุาฝืนตามข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ 
และข้อ ๒๒ ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัย  และการรักษาวินัย  และ    
การด าเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๔ การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ ๒๒ ให้ด าเนินการตามนั้นเว้นแต่จะ
ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป   

 
หมวด ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 
ข้อ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัย

หรือความผิดทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้อง   หรือ
ตักเตือน  หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งต้ัง  การเข้าสู่ต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง  การเลื่อนขั้น
เงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งให้ผู้ฝุาฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนา
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๖ เม่ือมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒  แล้วให้ 
เทศบาลต าบลบางเปูาด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

ข้อ ๒๗ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรม
ของเทศบาลต าบลบางเปูา ภายในสามสิบวัน   นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ   ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) 
สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้
ทราบการลงโทษ       

ข้อ ๒๘ เม่ือผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
  

 
 



บทเฉพาะกาล 
ข้อ ๒๙  จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้   พร้อมด าเนินการปรับปรุง

แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี)  และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด คณะกรรมการ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ซ่ึงเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น   และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบ
ต่อไป  

 

  ทั้งนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่  5  เดือนมกราคม  พ.ศ.  ๒๕65 

           
(นายละดม  เชื้อช่วย) 

             นายกเทศมนตรีต าบลบางเปูา 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลรูปภาพการด าเนินการ 
โครงการศึกษาดูงานและฝึกอบรมหลักสูตรเสริมสร้างศักยภาพบุคลากรเทศบาลต าบลบางเป้า 

ประจ าปีงบประมาณ  2565 
วันท่ี 20 – 22 มกราคม 2565 

ณ  เทศบาลต าบลสิเกา อ าเภอสิเกา จังหวัดตรัง ,  
ณ ไข่มุกทองรีสอร์ท ต าบลเกาะลันตาใหญ่อ าเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบ่ี 
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