
 
ระเบียบเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถ่ิน 

และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลสันป่าตอง  พ.ศ.  ๒๕๕7 

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

 โดยที่มาตรา  ๒๗๙  ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร  พุทธศักราช  ๒๕๕๐บัญญัติให้มี

ประมวลจริยธรรมเพื่อก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ

หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท  โดยให้มีกลไกลและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  

รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า 

 เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของบทบัญญัติตามรัฐธรรมนูญดังกล่าว  อาศัยอ านาจตามใน

มาตรา  ๔๘  เตรส  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ.  ๒๔๓๖   แก้ไขเพิ่มเติมฉบับที่  ๑๒  พ.ศ.  

๒๕๔๖ 

 

หมวด  ๑   

บททั่วไป 

 ข้อ  ๑  ระเบียบนีเ้รียกว่า “เทศบาลต าบลสันป่าตองว่าด้วยประมวลจรยิธรรมของผูบ้ริหาร

ท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลต าบลสันป่าตอง  พ.ศ.  ๒๕๕7” 

 ข้อ  ๒  ระเบียบนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศเป็นต้นไป 

 ข้อ  ๓  ในระเบียบนี้ 

  “ผู้ บ ริ ห า รท้ อ งถิ่ น ”  หมายความว่ า   น ายก เทศมนตรี ต า บลสั นป่ า ตอ ง                    

รองนายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง  เลขานายกเทศมนตรี

ต าบลสันป่าตอง 

  “สมาชิกสภาท้องถิ่น”  หมายความว่า  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

  “นายกเทศมนตรี”  หมายความว่า  นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง 

  “ปลัดเทศบาล”  หมายความว่า  ปลัดเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

  “เจ้าหนา้ที่”  หมายความว่า  พนักงานและลูกจา้งของเทศบาลต าบลสันป่าตอง 

 ข้อ  ๔  นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง รักษาการตามระเบียบนี้ 
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หมวด  ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่  ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

 ข้อ  ๕  ผูบ้ริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ทุกคน  ต้องปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่น

ในมาตรฐานจรยิธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  ๙  ประการ  ดังนี้ 

(๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

(๒) การมจีติส านึกที่ด ี ซื่อสัตย์  สุจริต  และรับผดิชอบ 

(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

(๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 

(๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มอีัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 

(๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 

(๗) การมุง่ผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่างใส  และตรวจสอบ

ได้ 

(๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 

ส่วนที่  ๒ 

มาตรฐานจริยธรรมองค์กร 

 ข้อ  ๖  ผูบ้ริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ต้องจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนาและ

พระมหากษัตรยิ์ 

 ข้อ  ๗  ผูบ้ริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษา

ไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

 ข้อ  ๘  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็น

พลเมอืง  เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 ข้อ  ๙  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจ

ก่อใหเ้กิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหนา้ที่ 
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 ข้อ  ๑๐  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง

ความสามารถด้วยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ  ให้บรรลุผลส าเร็จและมี

ประสิทธิภาพตามภาระหนา้ที่ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชน 

 ข้อ  ๑๑  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่  ต้องมุ่งแก้ปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง

หนว่ยงานและประชาชน 

 ข้อ  ๑๒  ผูบ้ริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ  

เรียบร้อยมอีัธยาศัย 

 ข้อ  ๑๓  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ต้องรักษาความลับที่ได้จากการ

ปฏิบัติหน้าที่  การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยเจ้าหน้าที่  จะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่  และ

ได้รับอนุญาตจากผู้ตรวจการแผน่ดิน  หรอืเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 

 ข้อ  ๑๔  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นและจ้าหน้าที่ต้องรักษา  และเสริมสร้างความ

สามัคคีระหว่างผู้รว่มงาน  พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

 ข้อ  ๑๕  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไป

แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่        

ก็ตาม  ตลอดจนไม่รับของขวัญ  ของก านัล  หรอืประโยชน์อื่นใดจากผูร้้องเรียน  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  

เพื่อประโยชน์ตา่งๆ  อันอาจจะเกิดจากการปฏิบัติหนา้ที่ของตน  เว้นแตเ่ป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือ

การให้ตามประเพณี 

 ข้อ  ๑๖  เจ้าหน้าที่ต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพมีน้ าใจ       

มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี  ตอ้งไม่ปิดบังขอ้มูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน  และไม่น าผลงาน

ของคนอื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

 

หมวด ๓ 

กลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจรยิธรรม 

 

 ข้อ  ๑๗  ผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ต้องประพฤติปฏิบัติและวางตน

อยู่ในกรอบประมวลจริยธรรมนี้อย่างเคร่งครัด  ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดี  ควรแก่การยกย่องให้เป็น

ที่ประจักษ์ต่อสาธารณขนทั่วไป  ทั้งนี้  ให้นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตองก ากับดูแลการประพฤติ

ปฏิบัติของเจ้าหนา้ที่ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมนี้ 

 ข้อ  ๑๘  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่าปลัดเทศมนตรีประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล

จรยิธรรม  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้รับผดิชอบพิจารณาด าเนินการ 



-4- 

  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า  ผู้บริหารท้องถิ่นคนหนึ่งคนใดประพฤติปฏิบัติ

ฝา่ฝนืประมวลจรยิธรรม  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นที่เหลืออยู่  เป็นผู้รับผดิชอบพิจารณาด าเนนิการ 

 ข้อ  ๑๙  การด าเนินการตามข้อ  ๑๘  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ  แต่งตั้ง

คณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  แต่ไม่เกินหา้คน  เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

 ข้อ  ๒๐  หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ  ๑๙  ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน

ประมวลจริยธรรม  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ  ๑๘  สั่งยุติเรื่อง  แต่หากปรากฏ

ข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ  ๑๘           

สั่งลงโทษผูฝ้า่ฝนืตามประมวลจริยธรรมนี้ 

 ข้อ  ๒๑  การด าเนินการทางจริยธรรมตามข้อ  ๑๘  ข้อ  ๑๙  และข้อ  ๒๐  ให้น าแนวทาง

และวิธีการสอบสวนตามประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานส่วนต าบล  ว่าด้วยมาตรฐานทั่วไป

เกี่ยวกับวินัยการรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัยประกาศใช้เมื่อวันที่  ๒๒  สิงหาคม  ๒๕๔๔  

มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 ข้อ  ๒๒  การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ  ๒๐  ให้ถือเป็นที่สุด  เว้นแต่จะ

ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

 

หมวด  ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 

 ข้อ  ๒๓  เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและมีการสั่งการลงโทษตามข้อ  ๒๐  

แล้ว  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นด าเนินการใหเ้ป็นตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

 ข้อ  ๒๔  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม

ร้ายแรงหรือไม่  ให้พิจารณาพฤติกรรมของการฝ่าฝืน  ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ  

ความส าคัญและระดับต าแหน่งตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน  อายุ  ประวัติและความ

ประพฤติในอดีต  สภาพแวดล้อแห่งกรณี  ผลร้ายอาจเกิดจากการฝ่าฝืน  และเหตุอื่นอันควรน ามา

ประกอบการพิจารณา 

 ข้อ  ๒๕  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัย

หรอืความผิดทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้องหรือ

ตักเตือน  หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง  การเข้าสู่ต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง       

การเลื่อนขั้นเงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งการให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุง

ตนเองหรอืได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 

 ข้อ  ๒๖  กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี ้ ให้ผู้บริหารท้องถิ่นเป็นผู้วนิิจฉัยชีข้าด 
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 ทั้งนี ้ ตัง้แต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

 

  ประกาศ  ณ  วันที่  ๑ ตุลาคม   2556    

  

          เกษม  ถาพินจิ 

      ( นายเกษม  ถาพนิิจ )    

   นายกเทศมนตรีต าบลสันป่าตอง 


