
 
 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง  
เรื่อง   การกำหนดนโยบายด้านคุณธรรมจริยธรรม 

 

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

 เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนา
คุณธรรม จริยธรรม โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรเทศบาลตำบลป่าซาง ให้เคารพศักด์ิศรีคุณค่าความ
เป็นมนุษย์ส่งเสริมคนดี มีจิตบริการ และดำเนินชีวิตพอเพียงโดยมีคุณธรรม จริยธรรมเป็นพื้นฐานภายใต้องค์กร
ธรรมาภิบาลเพื่อเป็นการตอบสนองนโยบาย จึงขอประกาศนโยบายด้านคุณธรรม จริยธรรม ดังนี้ 
 

๑. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าท่ีมีคุณธรรม จริยธรรม ท่ีดีงามและ ใช้หลักธรรมในการดำเนินชีวิต 
๒. สร้างทัศนคติท่ีดีงามในการสืบทอดวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีท่ีดีงามขององค์กร 
๓. ส่งเสริมการน้อมนำปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมานำทางชีวิตมีความขยันประหยัดและ
ซื่อสัตย ์
๔. การบริหารองค์กรโปร่งใส ตรวจสอบได้ บุคลากรได้รับความเป็นธรรมและเสมอภาค 
๕. สร้างความสามัคคี พัฒนาและปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพและเครือข่ายทุกภาคส่วน 
 

 เพื่อเป็นศูนย์กลางในการศึกษาวิจัย และเสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายทางด้านจริยธรรมในระบบ 
ราชการ และมีบทบาทสำคัญในการปฏิบัติหน้าท่ีตามนโยบายของรัฐ และให้บริการแก่ประชาชน 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  1   เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕64 

 
 
 

 (นายไกรเมศร์  วัฒนนันทิพงศ์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี 

 นายกเทศบาลตำบลป่าซาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง  
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน 

 

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

 เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน  มีกรอบแนวคิดยุทธศาสตร์การพัฒนาด้าน
การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปช่ัน โดยมุ่งส่งเสริมสร้างคุณภาพบุคลากรเทศบาลตำบลป่าซาง          
ใหบุ้คลากรทุกระดับของเทศบาลตำบลป่าซาง ต้องปฏิบัติตามแนวทางท่ีได้กำหนดไว้ ดังนี้ 
 

• ปฏิบัติตามนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน จรรยาบรรณ
ธุรกิจ รวมท้ังกฎ ระเบียบ และข้อบังคับของเทศบาลตำบลป่าซาง โดยต้องไม่เข้าไป
เกี่ยวข้องกับการทุจริต คอร์รัปช่ัน ในทุกรูปแบบ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม 

• ไม่กระทำการใดๆ ท่ีเป็นการแสดงถึงเจตนาว่าเป็นการทุจริต คอร์รัปช่ัน การให้หรือรับ
สินบน แก่ผู้ท่ีมีส่วนได้เสียท่ีเกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลป่าซาง ในเรื่องท่ีตนมีหน้าท่ี
รับผิดชอบ ท้ังทางตรงหรือโดยอ้อม เพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์แก่องค์กร ตนเอง หรือผู้ท่ี
เกี่ยวข้อง 

• ไม่ละเลยหรือเพกิเฉย เมื่อพบเห็นการกระทำท่ีเข้าข่ายการทุจริตและคอร์รัปช่ันท่ีเกี่ยวข้อง
กับเทศบาลตำบลป่าซาง และโดยถือเป็นหน้าท่ีท่ีต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หรือบุคคลท่ี
รับผิดชอบได้ทราบ และให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆ 

• ในการดำเนินการใดๆ ท่ีอาจมีความเส่ียงต่อการเกิดทุจริตและคอร์รัปช่ัน บุคลากรทุก
ระดับ จะต้องปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังต่อไปนี้ ด้วยความระมัดระวัง  

o การให้ หรือรับของขวัญ ของกำนัล การเล้ียงรับรอง  และค่าใช้จ่ายอื่นท่ีเกี่ยวข้อง ให้
เป็นไปตามแนวปฏิบัติท่ีดีท่ีกำหนดไว้ในคู่มือการกำกับดูแลกิจการท่ีดีและ จรรยาบรรณ
ธุรกิจ รวมถึงนโยบายการป้องกันและต่อต้านการทุจริต การให้หรือรับสินบน 

o การให้เงินบริจาคเพื่อการกุศล จะต้องกระทำในนามเทศบาลตำบลป่าซาง แก่องค์กรใดๆ 
ท่ีมีวัตถุประสงค์เพื่อประโยชน์ต่อสังคม โดยต้องเป็นองค์กรท่ีเช่ือถือได้ มีใบรับรอง และต้อ
ดำเนินการด้วยความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของเทศบาลตำบลป่าซาง                    
ท่ีกำหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย ตลอดจนมีการติดตามและตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจ
ว่าเงินบริจาคไม่ได้ถูกนำไปใช้เพื่อเป็นข้ออ้างในการติดสินบน 

o การให้เงินสนับสนุน ไม่ว่าจะเป็นเงิน วัตถุหรือทรัพย์สิน แก่กิจกรรมหรือโครงการใด ต้องมี
การระบุ ช่ือเทศบาลตำบลป่าซาง โดยการให้การสนับสนุนนั้นต้องมีวัตถุประสงค์                     
เพื่อส่งเสริมธุรกิจ ภาพลักษณ์ท่ีดีขององค์การบริหารส่วนตำบล และต้องดำเนินการด้วย
ความโปร่งใส ผ่านขั้นตอนตามระเบียบของเทศบาล ท่ีกำหนดไว้ และถูกต้องตามกฎหมาย 

 
/ความสัมพันธ์... 
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o ความสัมพันธ์ทางธุรกิจและการจัดซื้อ จัดจ้างกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดต่องาน

กับภาครัฐหรือเจ้าหน้าท่ีภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องในการ
ดำเนินของ 

เทศบาลตำบลป่าซาง  ไม่ว่าในประเทศหรือต่างประเทศ จะต้องเป็นไปด้วยความโปร่งใส 
ซื่อสัตย์ และต้องดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายท่ีเกี่ยวข้อง 

o เทศบาลตำบลป่าซาง มีนโยบายเป็นกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมีสิทธิและ
เสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แต่พึงตระหนักท่ีจะไม่ดำเนินการ หรือดำเนินกิจกรรม
ใดๆ รวมถึงการนำทรัพยากรใดๆ ของเทศบาล ไปใช้เพื่อดำเนินการหรือกิจกรรมทาง
การเมือง อันจะทำให้เทศบาลตำบลป่าซาง  สูญเสียความเป็นกลางหรือได้รับความ
เสียหายจากการเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องและการให้ความช่วยเหลือทางการเมือง 

 

มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน 
• เทศบาลตำบลป่าซาง  จะสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับเห็นความสำคัญและมี

จิตสำนึกในการ ต่อต้านทุจริต คอร์รัปช่ัน รวมทั้งจัดให้มีการควบคุมภายในเพื่อป้องกันการ
ทุจริต คอร์รัปช่ัน การให้หรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ  

• แนวปฏิบัติในการต่อต้านการทุจริตและคอร์รัปช่ันนี้  ครอบคลุมไปถึงกระบวนการ
บริหารงานบุคคล ต้ังแต่การสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเล่ือนตำแหน่ง การ
ฝึกอบรม การประเมินผลการปฏิบัติงานและการให้ผลตอบแทนแก่พนักงาน  โดย
กำหนดให้ ผู้บั ง คับบัญชาทุกระดับ  มีหน้ าท่ี ส่ือสารทำความ เข้าใจกับพนัก งาน
ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อนำไปใช้ปฏิบัติในกิจกรรมทางธุรกิจท่ีอยู่ ในความรับผิดชอบ และ
ควบคุมดูแลการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสอดคล้องกับแนวปฏิบัติ นี้ 

• เทศบาลตำบลป่าซาง  จะให้ความเป็นธรรมและคุ้มครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดท่ีแจ้ง
เบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจริต คอร์รัปช่ัน  ท่ีเกี่ยวข้องกับเทศบาลตำบลป่าซาง 
รวมถึงพนักงานท่ีปฏิเสธ ต่อการกระทำ โดยใช้มาตรการคุ้มครองผู้ร้องเรียน หรือผู้ท่ีให้
ความร่วมมือในการรายงานการทุจริตคอร์รัปช่ัน  ตามท่ีกำหนดไว้ในนโยบายการรับข้อ
ร้องเรียน (Whistleblower Policy) 

• ผู้ท่ีกระทำการทุจริต คอร์รัปช่ัน ถือเป็นการกระทำผิดตามข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่า
ด้วยการบริหารงานบุคคล สำหรับพนักงาน ซึ่งจะต้องได้รับการพิจารณาโทษทางวินัยท่ี
กำหนดไว้ รวมถึงอาจได้รับโทษตามกฎหมาย หากการกระทำนั้นผิดกฎหมายด้วย 

• เทศบาลตำบลป่าซาง  จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดำเนินงานอย่างสม่ำเสมอ 
เพื่อให้สอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของกฎหมาย และสภาพการดำเนินธุรกิจ 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 
  

 
 

 (นายไกรเมศร์  วัฒนนันทิพงศ์) 
ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าท่ี 

 นายกเทศบาลตำบลป่าซาง 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อบังคับวา่ด้วยจรรยาบรรณของขา้ราชการ  
เทศบาลตำบลปา่ซาง   อำเภอป่าซาง   จังหวดัลำพูน 

 

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

โดยท่ีข้าราชการของเทศบาลตำบลป่าซาง  มีหน้าท่ีและความรับผิดชอบสำคัญในการพัฒนาประเทศ
รวมท้ังการให้บริการแก่ประชาชนซึ่งจำเป็นต้องทำงานร่วมกันหลายฝ่ายฉะนั้นเพื่อให้ข้าราชการพลเรือน               
มีความประพฤติสำนึกในหน้าท่ีสามารถประสานงาน กับทุกฝ่ายตลอดจนปฏิบัติหน้าท่ีราชการได้อย่างมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผลยิ่งขึ้นจงสมควรให้มีข้อบังคับ เทศบาลตำบลป่าซาง  ว่าด้วยจรรยาบรรณของ
ข้าราชการไว้เป็นประมวลความประพฤติเพื่อรักษาไว้ซึ่งศักด์ิศรีและส่งเสริมช่ือเสียงเกียรติคุณเกียรติฐานะของ
ข้าราชการเทศบาลตำบลป่าซาง จะยังผลใหผู้้ประพฤติเปน็ท่ีเล่ือมใสศรัทธาและยกย่องของบุคคลโดยท่ัวไป  จึง
ออกขอ้บงัคับวา่ด้วยจรรยาบรรณของขาราชการเทศบาลตำบลป่าซาง  ไว้โดยต่อไปนี้ 
 
 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 
 

๑. ปฏิบัติตนอยู่ในศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงาม ละเว้นจากอบายมุข ความช่ัวทั้งปวง 
๒. มีความอดทนขยันหมั่นเพียรท่ีจะปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มกำลังความสามารถด้วย ความเสียสละ 

ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ ความคิด ให้บรรลุผลสำเร็จตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย 
๓. ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตรงต่อเวลารวมทั้งสำรวจแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองเพื่อพฒันาการ

ทำงาน 
ให้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

๔. ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้กับตนเอง และ/
หรือพวกพ้องหมู่คณะ จากหน่วยงานหรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง 

๕. ต้องเป็นผู้ใฝ่รู้ในวิทยาการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการทำงาน มีความคิดริเริ่ม 
สร้างสรรค์  
มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 

๖. ยึดมั่นรักษาในเกียรติภูมิของเทศบาลตำบลป่าซาง  ไม่ประพฤติปฏิบัติในทางท่ีเทศบาลตำบลป่า
ซาง เส่ือมเสียช่ือเสียง 
           ๗. รักษา เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานในหนว่ยงานและหมู่คณะ พร้อมกับให้ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 

๘. หลีกเล่ียงการนำข้อมูลหรือเรื่องราวของเจ้าหน้าท่ีท้ังในเรื่องท่ีเกี่ยวกับการปฏิบัติงานเรื่องส่วนตัว 
และ/หรือเรื่องความเป็นไป เทศบาลตำบลป่าซาง ออกไปเปิดเผยหรือวิจารณ์ในลักษณะท่ีจะก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่เจ้าหน้าท่ีและ ภาพลักษณ์โดยรวมของเทศบาลตำบลป่าซาง 



๙. ดูแลทรัพย์สินและการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงานให้เป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่าและด้วยความ
ระมัดระวงั 
ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือ ส้ินเปลือง 
 

จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา  ผู้ร่วมงาน 
 

๑๐. ร่วมมือในการปฏิบัติงานท่ีได้รับมอบหมาย ตลอดจนร่วมกันคิดศึกษากับเพื่อนร่วมงาน เพื่อ
วิเคราะห์ 
หาแนวทางในการแก้ไข และพัฒนาปรับปรุงงานให้มีคุณภาพมากขึ้น 

๑๑. ปฏิบัติต่อผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยความเมตตาและยุติธรรม ดูแลเอาใจใส่และพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา
ให้มี 
ความก้าวหน้าในหน้าท่ีการงาน โดยสนับสนุนให้ได้รับการอบรมและเพิ่มพูนความรู้ ประสบการณ์อยู่เสมอ 

๑๒. รับฟังความคิดเห็นหรือข้อเสนอแนะของผู้ใต้บังคับบัญชาเกี่ยวกับงานในหน้าท่ีและพิจารณา
นำไปใช้ใน 
ทางท่ีเป็นประโยชน์ต่อราชการ 

๑๓. รับฟังคำแนะนำและยอมรับในการส่ังการของผู้บังคับบัญชาในส่ิงท่ีถูกท่ีควร หลีกเล่ียงการ
ปฏิบัติงาน 
ท่ีข้ามข้ันตอนการบังคับบัญชา 

๑๔. ปรับตนให้สามารถทำงานร่วมกับบุคคลอื่นด้วยความสุภาพ มีน้ำใจและมีมนุษยสัมพันธ์อันดี ไม่
ปิดบัง 
ข้อมูลท่ีจำเป็นในการปฏิบัติงานของ ผู้ร่วมงาน และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

 

จรรยาบรรณต่อหน่วยงานอ่ืน ประชาชนและสังคม 
 

๑๕. ปฏิบัติงานในหน้าท่ีความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน ด้วย
ความ 

เสมอภาค โปร่งใส่และเป็นธรรม 
๑๖. รักษาไว้ซึ่งความเป็นอิสระเท่ียงธรรมและความเท่ียงตรงในการปฏิบัติงาน โดยปราศจากอคติและ

ไม่ตก 
อยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆ 

๑๘. ไม่แสดงอาการใช้อำนาจหรือดูถูกหน่วยงานอื่น ในลักษณะเทศบาลตำบลป่าซาง  มีอำนาจ
เหนือกว่าให้เกียรติข้าราชการหน่วยงานอื่น โดยใช้ถ้อยคำท่ีสุภาพเรียบร้อย ช้ีแจง อธิบายให้ข้าราชการ
หน่วยงานอื่นซึ่งต้องประสานงานด้วยให้เข้าใจเหตุผล 

๑๙. ไม่ใช้อำนาจหน้าท่ีของตนในการหาประโยชน์จากข้าราชการของหน่วยงานอื่นในลักษณะของการ 
ต้อนรับหรือการให้บริการจนเกินขอบเขต 

 

จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  1  เดือน ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕61 
 
 
 

 
  

 



(นายมงคล  หมื่นอภัย) 
  นายกเทศบาลตำบลป่าซาง 


