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คำนำ 

 
 ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕60 มาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติให้
หน่วยงานของรัฐต้องมีการจัดทำมาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน โดยการกำหนดประมวลจริยธรรม
สำหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงาน นั้น 

 

 ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
2560 เทศบาลตำบลป่าซาง จึงได้จัดทำประมวลจริยธรรมเพื่อเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมือง ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลป่าซาง และเพื่อเป็นหลักและแนวทาง
ปฏิบัติงาน กำกับความประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ต่อไป 
 
                                                                                         
 นายสมเจตน์  วุฒิพงศ์ชัยกิจ 
 นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตำบลป่าซาง 
เร่ือง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลป่าซาง 

พ.ศ. ๒๕65 
      _______________ 

 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลป่าซางนี้                 

จัดทำขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา 76 วรรคสาม               
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

๑. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการ ท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐาน             
ในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 

๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคล 
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลป่าซาง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ทำให้ เกิดรูปแบบองค์กรอัน เป็น ท่ียอมรับ  เพิ่ มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่ น ใจ                    
แก่ผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจ
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน 
และต่อสังคม ตามลำดับ 

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ท้ังนี้รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่น ๆ อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามบทบัญญัติ
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ เทศบาลตำบลป่าซาง จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 

 ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้  “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลป่าซาง   

“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น   

“พนักงาน” หมายถึง พนักงานสังกัดเทศบาลตำบลป่าซาง  
“ลูกจ้าง” หมายถึง ลูกจ้างสังกัดเทศบาลตำบลป่าซาง 

 “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลป่าซาง 
 

ข้อ ๒ ใหน้ายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลป่าซางรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้  
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หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนท่ี ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

 

 ข้อ 3 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลป่าซางทุกคน มีหน้าท่ีดำเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้ 

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (๓) การมีจิตสำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
   (๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

(๕) การยืนหยัดทำในส่ิงท่ีถกูต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส  
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
(๑๐) การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดีร่วมกัน

พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
       
 

ส่วนที่ ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององคก์ร 

 
 ข้อ ๔ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลป่าซาง ต้องจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
 

 ข้อ ๕ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลป่าซาง ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีใน
การรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
 

 ข้อ ๖ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลป่าซาง ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีใน
การเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 

 ข้อ ๗ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลป่าซาง ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจ
ก่อให้เกิดความเส่ือมเสียต่อเกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าท่ี 
 

 ข้อ ๘ ข้าราชการ พนักงาน  และลูกจ้างของเทศบาลตำบลป่าซาง ต้องปฏิบั ติหน้าท่ี              
อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสำเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
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 ข้อ ๙ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลป่าซาง ต้องมุ่งแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและ
ประชาชน 
 

 ข้อ ๑๐ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลป่าซาง ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความสุภาพ เรียบร้อย  
 

 ข้อ ๑๑ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลป่าซาง ต้องรักษาความลับท่ีได้
จากการปฏิบัติหน้าท่ี การเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับโดยจะกระทำได้ต่อเมื่อมีอำนาจหน้าท่ีและได้รับอนุญาต
จากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามท่ีกฎหมายกำหนดเท่านั้น 
 

 ข้อ ๑๒  ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลป่าซาง ต้องรักษาและเสริมสร้าง
ความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 
 

 ข้อ ๑๓ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลป่าซาง ต้องไม่ใช้สถานะหรือ
ตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็
ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ  ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน  หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง            
เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ 
ตามประเพณี 
 

 ข้อ ๑๔ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลป่าซาง ต้องประพฤติตนให้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลท่ีจำเป็นในการ
ปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

ส่วนที่ ๑   
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

 ข้อ ๑๕ ให้สำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าซาง มีหน้าท่ีควบคุมกำกับการให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างท่ัวถึงและเคร่งครัด โดยมีอำนาจหน้าท่ีดังนี้ 
   (๑) ดำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีและ
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ 
   (๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้
นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ท้ังนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดำเนินการ
ตามท่ีนายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็ได้ 
   (๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกล่ันแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีท่ีเห็นว่านายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง 
หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร  อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่าน
นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง หรือคณะกรรมการจริยธรรมไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 
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   (๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบั ติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา                 
มิให้ถูกกล่ันแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม การดำเนินการต่อข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งต้ัง โยกย้าย เล่ือนขัน้เงินเดือน ต้ังกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าท่ีของข้าราชการผู้นั้น จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว       

(๕) ทำหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๖) ดำเนินการอื่นตามท่ีกำหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีคณะกรรมการ

จริยธรรมมอบหมาย ท้ังนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดำรงตำแหน่งในสำนักปลัด เทศบาลตำบล         
ป่าซาง 
 

  ข้อ ๑๖ ให้ น าย ก เท ศม น ต รี ต ำบ ล ป่ าซ าง  แ ต่ ง ต้ั งคณ ะก รรม ก ารจริ ย ธ รรม ขึ้ น                 
เพื่อควบคุม กำกับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
   คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย  
   (๑) ปลัดหรือรองปลัดท่ีได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ   
   (๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร คัดเลือกกันเองให้
เหลือสองคน 
   (๓) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการท่ีไม่ได้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในเทศบาล
ตำบลป่าซาง ท่ีได้รับการคัดเลือกจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างของเทศบาลตำบลป่าซาง             
จำนวนสองคน 
   (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอช่ือและ
คัดเลือกให้เหลือสองคน   
   ให้หัวหน้าสำนักปลัด เทศบาลตำบลป่าซาง เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  
และอาจแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม 
   กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน   
 

 ข้อ ๑๗ คณะกรรมการจริยธรรมมีอำนาจหน้าท่ี ดังนี้ 
   (๑) ควบคุม กำกับ ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบั ติตามประมวลจริย ธรรมในองค์กรปกครอง           
ส่วนท้องถิ่น ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมีการ
อุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว 
   (๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรม หรือผู้ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย           
มีอำนาจหน้าท่ี ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน            
บริษัท ช้ีแจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาช้ีแจงหรือให้ถ้อยคำ
เกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
   (๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาช้ีแจงหรือให้ถ้อยคำ หรือ
ให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
   (๕) พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคำวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
โดยพลัน  ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นท่ีสุด 
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   (๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่อง
สำคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา                
มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
   (๘) ดำเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดิน มอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใช้บังคับ 
 

ส่วนที่ ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
 ข้อ ๑๘ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าท่ีประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมให้นายกเทศบาลตำบลป่าซาง เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ 
 

 ข้อ ๑๙ การดำเนินการตามข้อ ๑๘ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ
จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

 

ข้อ ๒๐ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน  ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสำคัญและ              
ระดับตำแหน่ง ตลอดจนหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต 
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรนำมาประกอบการพิจารณา  

 

ข้อ  ๒๑  หากการดำเนินการสอบสวนตามข้อ  ๑๙ แล้ว  ไม่ปรากฏข้อ เท็จจริ งว่ า                    
มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามข้อ ๑๘ ส่ังยุติเรื่อง แต่หากปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณา
ดำเนินการตามข้อ ๑๘  ส่ังลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๔ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดำเนินการทาง
วินัย   
 ข้อ ๒๒ การดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙  
และข้อ ๒๑ ให้นำแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และ               
การดำเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ  ๒๓  การส่ังการของผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อ ๒ ๑ ให้ดำเนินการตามนั้น               
เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทำให้ผลของการส่ังการนั้นเปล่ียนแปลงไป   
 

หมวด ๔ 
ขัน้ตอนการลงโทษ 

 
 ข้อ ๒๔ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา ให้ดำเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดำเนินการท่ีถูกต้อง หรือตักเตือน 
หรือนำไปประกอบการพิจารณาการแต่งต้ังการเข้าสู่ตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ หรือการส่ังให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
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 ข้อ ๒๕ เมื่อมีการดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการส่ังลงโทษตามข้อ ๒๑            
แล้วใหเ้ทศบาลตำบลป่าซาง ดำเนินการใหเ้ป็นไปตามคำส่ังดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
 ข้อ ๒๖ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๔ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ
เทศบาลตำบลป่าซาง ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
 ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๗ (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
 ข้อ ๒๗ เมื่อผลการพิจารณาเป็นท่ีสุดแล้วให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
     

บทเฉพาะกาล 
 

 ข้อ ๒๘ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดำเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด 
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป 
 

 ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
   

ประกาศ  ณ  วันท่ี  4  มกราคม พ.ศ.๒๕65 
 

 

 
      (นายสมเจตน์  วุฒิพงศ์ชัยกิจ) 
      นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

คำสั่งเทศบาลตำบลป่าซาง 
ท่ี   4 /2565 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการ  
พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลป่าซาง พ.ศ. ๒๕65 

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

 ด้วยเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน ได้ดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรม
ของขา้ราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลป่าซาง พ.ศ. ๒๕65 เพื่อให้เป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม ไปแล้วนั้น 
 

 ดังนั้น เพื่อให้การจัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาล
ตำบลป่าซาง พ.ศ. ๒๕65 เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงแต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการ 
เทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน พ.ศ. 2565 ดังนี้   
 1.  ปลัดหรือรองปลัดท่ีได้รับมอบหมาย    เป็นประธานกรรมการ   
 2.  ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และงบประมาณ  เป็นกรรมการ 
 3.  ผู้อำนวยการกองสวัสดิการสังคม   เป็นกรรมการ 
 4.  นิติกร      เป็นกรรมการ 
 5.  เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย  เป็นกรรมการ 
 6.  หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล    เป็นเลขานุการ 
 7.  นักทรัพยากรบุคคล           เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
 โดยมีหน้าท่ี ดังนี้ 
 (๑) ควบคุม กำกับ ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  
 (๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณี
ท่ีมีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์ การลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว 
 (๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรม หรือผู้ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอำนาจหน้าท่ี 
ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้น ส่วน - บริษัท                  
ช้ีแจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาช้ีแจงหรือให้ถ้อยคำ
เกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน  
 (๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาช้ีแจงหรือให้ถ้อยคำ หรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
 (๕) พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในอง ค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคำวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด              
โดยพลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นท่ีสุด 
 

/(๖) ส่งเรื่องให้… 
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 (๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญหรือ
มีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (๗ ) คุ้มครอ งข้ าราชการซึ่ งป ฏิ บั ติ ตามป ระมวลจ ริย ธรรมนี้ อ ย่ างตรงไปตรงมา                       
มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
 (๘) ดำเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดิน มอบหมาย                 
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
ประกาศ  ณ  วันท่ี 4  มกราคม พ.ศ. ๒๕65 

 
 

 
      (นายสมเจตน์  วุฒิพงศ์ชัยกิจ) 
      นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

                   บันทึกข้อความ บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานการเจ้าหน้าท่ี โทร. 053521007 ต่อ 31 

ที่  ลพ 52101/9                                 วันที่     4  มกราคม พ.ศ. 2565 

เรื่อง  การดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลป่าซาง พ.ศ. ๒๕65 

เรียน  นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง 

  1. เรื่องเดิม  
  ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา 76          
วรรคสาม ได้บัญญัติเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมหน่วยงานของรัฐ โดยกำหนดให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทาง
จริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐใน
หน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 

2. ข้อระเบียบ 
2.1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐  
มาตรา 76 วรรคสาม รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็น

หลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว   

3. ข้อพิจารณา 
 เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมของเทศบาลตำบลป่าซาง พ.ศ. ๒๕65 
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เห็นควรพิจารณาดำเนินการ ดังนี้ 

3.1 จัดทำประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาล 
ตำบลป่าซาง พ.ศ. ๒๕65 

3.2 จัดทำประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ฝ่ายสภาท้องถิ่น
เทศบาลตำบลป่าซาง ของเทศบาลตำบลป่าซาง พ.ศ. ๒๕65 

3.3 ประชาสัมพันธ์ประกาศประมวลจริยธรรม ตามนัยข้อ 3.1 และ 3.2 ให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 
  จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณาลงนามต่อไป 
 
 
            (นางสาวเบญจมาภรณ์  แสงสุวรรณ) 

     นักทรัพยากรบุคคล 
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                   บันทึกข้อความ บันทึกข้อความ 
 

ส่วนราชการ  สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานการเจ้าหน้าท่ี โทร. 053521007 ต่อ 31 

ที่  ลพ 52101/ว 10                                   วันที่   5  มกราคม พ.ศ. 2565 

เรื่อง  แจ้งประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลป่าซาง พ.ศ. ๒๕65 

เรียน  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาลตำบลป่าซางทุกท่าน 

 ตามท่ีเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง ได้ดำเนินการจัดทำประกาศประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลป่าซาง พ.ศ. ๒๕65 ลงวันท่ี 4  มกราคม 2565 ไปแล้ว
นั้น  

 เพื่ อ ให้ ก า ร ด ำ เนิ น ก า ร เกี่ ย ว กั บ ม าต ร ฐ าน ท า ง จ ริ ย ธ ร ร ม ห น่ ว ย ง าน ข อ ง รั ฐ                             
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอแจ้งประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ
เทศบาลตำบลป่าซาง พ.ศ. ๒๕65 ให้พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง สังกัดเทศบาล            
ตำบลป่าซางทุกท่านทราบโดยท่ัวกัน พร้อมนี้ได้จัดส่งสำเนาประกาศดังกล่าวมาด้วยแล้ว จำนวน 1 ชุด                  
หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี QR Code ตามท่ีปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้ 

 จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ 

 
 

 
      (นายสมเจตน์  วุฒิพงศ์ชัยกิจ) 
      นายกเทศมนตรีตำบลป่าซาง 
 
 
 
 
 
 
 
 

ลายมอืผู้รับ 

 
 
 
 
 
 
  
   



                    บนัทึกข้อความ บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ  สำนักปลัดเทศบาล ฝ่ายอำนวยการ งานการเจ้าหน้าท่ี โทร. 053521007 ต่อ 30 

ที่  ลพ 52101/11                                วันที่    5   มกราคม พ.ศ. 2565 

เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศลงเว็บไซต์ 

เรียน  ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน 

 ตามท่ีเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง ได้ดำเนินการจัดทำประกาศประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลป่าซาง พ.ศ. ๒๕65 ลงวันท่ี 4 มกราคม 2565 ไปแล้วนั้น 

 ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการตามประกาศดังกล่างข้างต้น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย                 
สำนักปลัดเทศบาล จึงขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตำบลป่าซาง พ.ศ. ๒๕64 ลงวันท่ี  4 มกราคม 2565 ลงเว็บไซต์                  
เทศบาลฯ พร้อมนี้ได้จัดส่งสำเนาประกาศดังกล่าวมาด้วยแล้วจำนวน 1 ชุด หรือดาวน์โหลดเอกสารได้ท่ี                  
QR Code ตามท่ีปรากฏท้ายหนังสือฉบับนี้ 

 จึงเรียนมาเพื่อทราบ 

 

 
 (นายสันติ  ดาวเวียงกัน)  
 หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


