
 
 
 

 
 

ประกาศเทศบาลต าบลม่วงชุม 
เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง 

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

ตามที่ได้มีประกาศเทศบาลต าบลม่วงชุมเรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ของเทศบาลต าบลม่วงชุม อ าเภอเท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2553  นั้น 

  เพ่ือให้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิดบรรทัดฐาน 
มาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ จึงประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม และแนวทาง
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

ข้อ 1 การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ข้อ 2 การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
ข้อ 3 การมีจิตส านึกที่ดีซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 
ข้อ 4 การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์

ทับซ้อน 
ข้อ 5 การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
ข้อ 6 การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 
ข้อ 7 การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
ข้อ 8 การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ 
ข้อ 9 การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
ข้อ 10 การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกัน

พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

  ส าหรับแนวทางปฏิบัติความละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี ้

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่  1  เดือน  ตุลาคม พ.ศ. 2562 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 ตามที่เทศบาลต าบลม่วงชุม  ได้มีประกาศเทศบาลต าบลม่วงชุมเรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่นของเทศบาลต าบลม่วงชุม  อ าเภอเท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี พ.ศ. 2553 ลงวันที่ 27 กุมภาพันธ์  
2553  เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด ซึ่งหมายถึง พนักงานส่วนท้องถิ่น 
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นรวมถึงพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
นั้น 
  เพ่ือให้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นของเทศบาลต าบลม่วงชุมมีแนวทางปฏิบัติที่
ชัดเจนและมีประสิทธิภาพ  เทศบาลต าบลม่วงชุมจึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่นของเทศบาลต าบลม่วงชุม  อ าเภอเท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  ดังนี้ 

จุดมุ่งหมายของประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นของเทศบาลต าบลม่วงชุม 
 

 1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่สร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆของเทศบาลต าบลม่วงชุมเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 3. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับเพ่ิมความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับโดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต
สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเองต่อองค์กรต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคม
ตามล าดับ 
 5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ของเทศบาลต าบลม่วงชุม 

แนวทางปฏิบัติ 

ข้อ 1 การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

 

1.1ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตย
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือสนับสนุนให้น า
การปกครองในระบอบอ่ืนที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุขมาใช้ในประเทศไทย 
1 .๒จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และไม่ละเมิดองค์
พระมหากษัตริย์พระราชินีและพระรัชทายาทไม่ว่าทาง
กายหรือทางวาจา 

  
 
 
 

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ของเทศบาลต าบลม่วงชุม  อ าเภอท่าม่วง   จังหวดักาญจนบุร ี
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ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ของเทศบาลต าบลม่วงชุม 

แนวทางปฏิบัติ 

ข้อ 2 การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและ
ไม่กระท าการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีมีข้อสงสัย 
มีผู้ทักท้วงว่าการกระท าใดของข้าราชการอาจขัดประมวล
จริยธรรม ต้องไม่กระท าการหรือหยุดกระท าการ และส่ง
เรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่
คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่า การกระท านั้นขัดต่อ
ประมวลจริยธรรมจะกระท าการนั้นมิได้ 
2.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ต้อง
รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมพยานหลักฐาน (ถ้ามี) ต่อ
หัวหน้าส่วนราชการหรือคณะกรรมการจริยธรรมโดยพลัน 
กรณีหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ฝ่าฝืนฯ ต้องรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของหัวหน้าส่วนราชการนั้นและ
หรือคณะกรรมการจริยธรรม 

ข้อ  3 การมีจิ ตส านึ กที่ ดี ซื่ อสั ตย์ และ
รับผิดชอบ 

3.1 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความ
รอบคอบระมัดระวังและเต็มก าลังความสามารถที่มีอยู่ใน
กรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอ่ืนของรัฐด้วยจะต้องไม่ท าให้งาน
ในหน้าที่เสียหาย 
3.๒ละเว้นจากการกระท าทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อต าแหน่งหน้าที่ของตนหรือของข้าราชการอ่ืนไม่ก้าว
ก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอ่ืนโดย
มิชอบ 
3.๓ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรู้ความสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพตรงไปตรงมา
ปราศจากอคติส่วนตนตามข้อมูลพยานหลักฐานและความ
เหมาะสมของแต่ละกรณ ี
3.๔เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบ
แก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดย
พลัน 
3.๕ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่
ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนต้องให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนในการตรวจสอบโดยให้ที่เป็นจริงและครบถ้วน
เมื่อได้รับการร้องขอในการตรวจสอบ 
3.๖ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่อง
ดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์
อักษรตามค าสั่งเพ่ือให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป 
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ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ของเทศบาลต าบลม่วงชุม 

แนวทางปฏิบัติ 

ข้อ 4 การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ
เ ห นื อ ก ว่ า ป ร ะ โ ย ช น์ ส่ ว น ต น  แ ล ะ ไ ม่ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

4.๑ไม่น าความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืนไม่ว่าจะ
เป็นญาติพ่ีน้องพรรคพวกเพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว
มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
บุคคลนั้นหรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอ่ืนเพราะ
ชอบหรือชัง 
4.๒ไม่ใช้เวลาราชการเงินทรัพย์สินบุคลากรบริการหรือสิ่ง
อ านวยความสะดวกของทางราชการไปเพ่ือประโยชน์
ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อ่ืนเว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย 
4.๓ไม่กระทาการใดหรือด ารงต าแหน่งหรือปฏิบัติการใด
ในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัย
ว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน้าที่  ในกรณีที่ มีความเคลือบแคลงหรือสงสัยให้
ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระท าดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณาเม่ือคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็น
ประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น 

ข้อ 5 การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้องเป็น
ธรรมและถูกกฎหมาย 

5.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถและทักษะใน
การด าเนินงานด้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมาย
ระเบียบปฏิบัติและยึดมั่นในหลักวิชาการด้านทะเบียนด้าน
รงัวัดด้านการบริหารและจริยธรรม 
5 .๒ปฏิบัติหน้ าที่ โดยยึดมั่ น ในระบบคุณธรรมเ พ่ือ
ประโยชน์สุขของประชาชนรวมทั้งละเว้นการแสวงหา
ต าแหน่งบ าเหน็จความชอบและประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคล
อ่ืนโดยมิชอบ 
5.๓ตัดสินใจและกระท าการใดๆโดยยึดประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติประชาชนและหน่วยงานมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน 
5.๔ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชาใน
กา รยึ ด มั่ น ค ว ามถู ก ต้ อ ง เ ที่ ย ง ธ ร รมและป ก ป้ อ ง
ผลประโยชน์ของชาติ 

ข้อ 6 การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ
รวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 

๖.๑ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงโดยไม่หลีกเลี่ยงละเลยหรือละ
เว้น การใช้อ านาจเกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย 
๖.๒ปฏิบัติหน้าที่หรือดาเนินการอ่ืนโดยค านึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของบุคคลไม่กระท าการ
ให้กระทบสิทธิ เสรีภาพของบุคคลหรือก่อภาระหรือหน้าที่
ให้บุคคลโดยไม่มีอ านาจตามกฎหมาย 
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แนวทางปฏิบัติ 

 ๖.๓ให้บริการและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมี
อัธยาศัยที่ดีปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้
มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นก าเนิดเชื้อชาติภาษา
เพศอายุความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของ
บุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชื่อทางศาสนา
การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญเว้นแต่จะด าเนินการตามมาตรการที่รัฐก าหนด
ขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิ
และเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืนหรือเป็นการเลือก
ปฏิบัติที่มีเหตุผลเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 
๖.4ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้องพรรคพวก
เพ่ือนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด 

ข้อ 7 การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
อย่ า ง ค รบถ้ ว นถู ก ต้ อ ง แล ะ ไม่ บิ ด เ บื อ น
ข้อเท็จจริง 

๗.๑ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการด าเนินงานไปเพ่ือการอ่ืน
อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งเ พ่ือเ อ้ือ
ประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น 
๗.๒ชี้แจงแสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่
กระท าการอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอ่ืนไม่
อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามคาขอของบุคคลหรือเมื่อบุคคล
ร้องขอตามกฎหมายเว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองได้ก าหนดยกเว้นไว้ทั้งนี้จะต้องด าเนินการ
ภายในสิบห้าวันท าการนับแต่กระท าการดังกล่าวหรือ
ได้รับการร้องขอ 

ข้อ 8 การมุ่ งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษา
มาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

๘.๑ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
งานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มก าลังความสามารถ 
๘.๒ใช้งบประมาณทรัพย์สินสิทธิและประโยชน์ที่ทาง
ราชการจัดให้ด้วยความประหยัดคุ้มค่าไม่ฟุ่มเฟือย 

ข้อ 9 การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของ
องค์กร 

9.1ใช้ความรู้ความสามารถความระมัดระวังในการปฏิบัติ
หน้าที่ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ 
โดยเคร่งครัด 

ข้อ 10 การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกัน
พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพ
สิ่ งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบัน 

๑๐ .๑ ไม่ละเมิดหลักส าคัญทางศีลธรรมศาสนาและ
ประเพณีในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างประมวลจริยธรรมนี้
กับหลักส าคัญทางศีลธรรมศาสนาหรือประเพณีข้าราชการ
ต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย 
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 ๑๐ .๒หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วน
ราชการทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วย
ความเที่ยงธรรมโดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณ
ส่วนตัวและควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด 
๑๐ .๓หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วน
ราชการทุกระดับชั้นต้องสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์มีผลงานดีเด่นมีความรู้
ความสามารถและขยันขันแข็งไม่เลือกที่รักมักที่ชังและยึด
มั่นในระบบคุณธรรม 
๑๐.๔ไม่กระท าการใดอันอาจน าความเสื่อมเสียและไม่
ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือราชการโดยรวม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
  

 
ประกาศเทศบาลต าบลม่วงชุม 

เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 
--------------------------------- 

  เทศบาลต าบลม่วงชุม ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุน
และส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกในการป้องกันการและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ 
เพ่ือที่สร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติ
ของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้
ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 

  อาศัยความตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  2550 และ
มาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดินพ .ศ. 2534 แก้ไขเพ่ิมเติมถึงฉบับที่ 5 พ.ศ. 
2545 และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประมวล
จริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเทศบาลต าบลม่วงชุม  อ าเภอเท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี  พ.ศ. 2553
ระเบียบเทศบาลต าบลม่วงชุมว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร เทศบาล
ต าบลม่วงชุม พ.ศ.๒๕๕๓ 
 

ดังนั้น เทศบาลต าบลม่วงชุม   จึงประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น เพ่ือพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติต่อไป ดังนี้ 

 

  ข้อ 1 ประกาศฉบับนี้บังคับใช้กับนายกเทศมนตรี รองนายกนายกเทศมนตรี  เลขานุการ
นายกเทศมนตรี  ที่ปรึกษานายกเทศมนตรี  สมาชิกสภาเทศบาล  พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลม่วงชุม(รวมเรียกว่า “บุคลากรของเทศบาลต าบลม่วงชุม”)  
  ข้อ 2 บุคลากรของเทศบาลต าบลม่วงชุม   จะไม่เข้าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องทุจริตคอร์รัปชั่นไม่ว่า
โดยทางตรงหรือทางอ้อม 

 ข้อ 3 บุคลากรของเทศบาลต าบลม่วงชุม ไม่พึงละเลยหรือเพิกเฉยเมื่อพบเห็นการกระท าที่
เข้าข่ายการทุจริตคอร์รัปชั่นที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลม่วงชุม  โดยต้องแจ้งให้ผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่
รับผิดชอบทราบและให้ความร่วมมือในการตรวจสอบข้อเท็จจริงต่างๆหากมีข้อสงสัยหรือข้อซักถามให้ปรึกษา
กับผู้บังคับบัญชาหรือบุคคลที่ก าหนดให้ท าหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการติดตามการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมของบุคลากรแต่ละประเภทตามที่ก าหนดไว้ 
  ข้อ 4 บุคลากรของเทศบาลต าบลม่วงชุมจะตระหนักถึงความส าคัญในการเผยแพร่ให้ความรู้
และท าความเข้าใจกับบุคคลอ่ืนที่ต้องปฏิบัติหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับเทศบาลต าบลม่วงชุม หรืออาจเกิดผลกระทบ
ต่อเทศบาลต าบลม่วงชุม  ในเรื่องที่ต้องปฏิบัติมิให้เกิดการทุจริตคอร์รัปชั่น 
  ข้อ 5 บุคลากรของเทศบาลต าบลม่วงชุม  จะมุ่งมั่นที่จะสร้างและรักษาวัฒนธรรมองค์กรที่ยึด
มั่นว่าการทุจริตคอร์รัปชั่น และการให้หรือรับสินบนเป็นการกระท าที่ยอมรับไม่ได้ ไม่ว่าจะเป็นการกระท ากับ
บุคคลใดก็ตามหรือการท าธุรกรรมกับภาครัฐหรือภาคเอกชน 
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ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่   1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

ข้อบังคับเทศบาลต าบลม่วงชุม 
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

พ.ศ. 2563 
–––––––––––––––––––––––––– 

  เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้างของเทศบาลต าบลม่วงชุม   ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม ธ ารงไว้ซึ่ง
ศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการส่วนท้องถิ่น อันจะท าให้ได้รับการยอมรับ เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชน
ทั่วไป  

  ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามมาตรา 15 และมาตรา 25 วรรคท้ายแห่งพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ เทศบาลต าบลม่วงชุม  จึงได้ก าหนดข้อบังคับเทศบาลต าบลม่วงชุม 
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2559 เพ่ือถือปฏิบัติ ดังนี้ 
  ข้อ 1 ข้อบังคับนี้เรียกว่า “ข้อบังคับเทศบาลต าบลม่วงชุมว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ. 2559” 
  ข้อ 2 ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันประกาศเป็นต้นไป  
  ข้อ 3 ในข้อบังคับนี้ค าว่า “จรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่าความประพฤติหรือ
กิริยาที่ควรปฏิบัติที่ส่วนราชการก าหนดขึ้นเพ่ือเป็นข้อที่พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง
ของเทศบาลต าบลม่วงชุม พึงปฏิบัติในการรักษาไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรีความเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
  ข้อ 4ข้าราชการส่วนท้องถิ่นรวมถึงพนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของ
เทศบาลต าบลม่วงชุม 
  ข้อ 5 ยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
   ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรม รักษาผลประโยชน์ของประเทศ 
ชาติหน่วยงานและส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 
  ข้อ6ซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบ 
   ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละพากเพียรและตระหนักในหน้าที่ความ
รับผิดชอบ 
  ข้อ7โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
   ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสพร้อมรับการตรวจสอบ 
  ข้อ8ไม่เลือกปฏิบัติ 
   ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและปราศจากอคติ 
  ข้อ9มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
   ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนดได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมายคุ้มค่าด้วย
วิธีการที่ถูกต้องชอบธรรมเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติประชาชนและหน่วยงานโดยใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดและเหมาะสม 
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  ข้อ10  มีจิตบริการ 
   ปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วด้วยความมีอัธยาศัยไมตรี 
  ข้อ11  ด ารงชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
   ด าเนินชีวิตบนทางสายกลางโดยยึดหลักความพอประมาณความมีเหตุผลและการมี
ภูมิคุ้มกันที่ดีภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 
  ข้อ12  รักศักดิ์ศรีของตนเองและเกียรติภูมิขององค์กร 
   ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการที่ดีเสริมสร้างภาพลักษณ์ของ
เทศบาลต าบลม่วงชุมให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาและไว้วางใจของประชาชน 

  ให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลม่วงชุม               
ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่นดังกล่าวอย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่
ความผิดทางวินัยให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน และน าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน การต่อ
สัญญาจ้าง หรือสั่งให้ผู้นั้นได้รับการพัฒนาตนเอง 

  ทั้งนี้ ให้พนักงานเทศบาล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างของเทศบาลต าบลม่วงชุม ปฏิบัติ
ตามแนวทางการปฏิบัติตามข้อบังคับเทศบาลต าบลม่วงชุม ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2557 

   ประกาศ ณ วันที่   1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 
      

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ข้อบังคับเทศบาลต าบลม่วงชุมว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

แนวทางปฏิบัติ 

ข้อ๑. ยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
        ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรม
รักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติหน่วยงานและ
ส่วนรวมมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน 

๑.๑ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถและ
ทักษะในการด าเนินงานด้วยความถูกต้องตาม
หลักกฎหมายระเบียบปฏิบัติและยึดมั่นในหลัก
วิชาการด้านการบริหาร ด้านการเงินการคลัง 
ด้านการช่างและจริยธรรม 

 ๑.๒ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม
เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชนรวมทั้งละเว้น
การแสวงหาต าแหน่งบ าเหน็จความชอบและ
ประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ 
๑ .๓ตั ดสิ น ใจและกระทาการ ใดๆโดยยึ ด
ประโยชน์ส่วนรวมของระเทศชาติประชาชนและ
หน่วยงานมากกว่าประโยชน์ส่วนตน 
๑ .๔ ป ร ะพฤ ติ ต น เ ป็ น แ บ บ อย่ า ง ที่ ดี ข อ ง
ผู้ใต้บังคับบัญชาในการยึดมั่นความถูกต้องเที่ยง
ธรรมและปกป้องผลประโยชน์ของชาติ 

ข้อ๒. ซื่อสัตย์สุจริตรับผิดชอบ 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเสียสละพากเพียร
และตระหนักในหน้าที่ความรับผิดชอบ 

๒.๑ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเที่ยง
ธรรมไม่มุ่งหวังและแสวงหาผลประโยชน์อันมิ
ควรได้จากกการปฏิบัติงาน 
๒.๒ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความสุจริต
ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมาย 
๒.๓ไม่ให้ค าแนะน าใดๆเกี่ยวกับการด าเนินการ
อันเป็นการหลบเลี่ยงกฎหมายค่าธรรมเนียมและ
ค่าภาษีอากร 
๒ .๔รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง
อธิบายสิ่ งที่ตนได้ปฏิบัติอย่างมี เหตุผลและ
ถูกต้องชอบธรรมพร้อมทั้งยินดีแก้ไข 
๒ .5ควบคุมก ากับดูแลผู้ปฏิบัติงานในความ
รับผิดชอบของตนไม่ ให้ กระท าการหรือมี
พฤติกรรมในทางมิชอบ 
๒.6ไม่น าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 

 
 
 
 
 

 

แนวทางปฏิบัติตามข้อบังคับเทศบาลต าบลมว่งชุม 
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถ่ิน พ.ศ. 2563 
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แนวทางปฏิบัติ 

ข้อ๓. โปร่งใสและสามารถตรวจสอบได้ 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสพร้อมรับการตรวจสอบ 
 

๓.๑เปิดเผยหลักเกณฑ์ขั้นตอนวิธีปฏิบัติงานให้
ผู้รับบริการได้รับทราบรวมถึงให้ข้อมูลข่าวสาร
แก่ผู้ร้องขอตามกรอบของระเบียบกฎหมาย 
๓.๒ปฏิบัติหน้าที่ราชการตามล าดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงานที่ได้มีการวางระเบียบแนวทางปฏิบัติ
ไว้ 
๓.๓ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่
เป็นประโยชน์ถูกต้องด้วยความระมัดระวัง ไม่
เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทาง
ราชการ 
๓.๔ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่
อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงาน 
๓.๕ดูแลหลักฐานการปฏิบัติงานให้พร้อมรับการ
ตรวจสอบ 
๓.๖ชี้แจงและให้เหตุผลแก่ผู้รับบริการกรณีไม่
สามารถปฏิบัติหรือกระท าการตามค าขอได้ 

ข้อ๔. ไม่เลือกปฏิบัติ 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเสมอภาคเป็นธรรมและปราศจาก
อคต ิ

๔.๑ปฏิบัติต่อผู้มารับบริการด้วยความเสมอภาค
ไม่เลือกปฏิบัติ 
๔.๒ปฏิบัติหน้าที่สอบสวนเปรียบเทียบไกล่เกลี่ย
รวมทั้งกรณีพิพาทเรื่องต่างๆบนพ้ืนฐานของ
ความเป็นกลางและให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย
ไม่ชี้ช่องให้คู่กรณีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งได้เปรียบ 
๔.๓ละเว้นการมีพฤติกรรมอันอาจท าให้คู่กรณี
ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งเข้าใจว่าเป็นการช่วยเหลือคู่กรณี
อีกฝ่ายหนึ่งหรือบุคคลภายนอก 

ข้อ๕. มุ่งผลสัมฤทธิ์ 
ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่ก าหนดได้ผลลัพธ์
ตามเป้าหมายคุ้มค่าด้วยวิธีการที่ถูกต้องชอบธรรมเกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติประชาชนและหน่วยงาน
โดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและเหมาะสม 

๕.๑ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่มานะพยายาม
มุ่งมั่นและติดตามงานในความรับผิดชอบให้
บรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายภายในเวลาที่
ก าหนดโดยวิธีการกระบวนการที่ถูกต้อง 
๕ .๒ปฏิบัติ งานอย่างมืออาชีพโดยใช้ทักษะ
ความรู้ความสามารถอย่างเต็มที่ด้วยความ
ถู ก ต้ อ ง ร อ บ ค อ บ ร ะ มั ด ร ะ วั ง เ พ่ื อ รั ก ษ า
ผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ 
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แนวทางปฏิบัติ 

 ๕.๓พัฒนาตนเองให้เป็นผู้มีความรอบรู้และมี
ความรู้ความสามารถทักษะในการปฏิบัติงานใน
หน้าที่ 
๕.๔พัฒนาระบบการท างานให้ได้ผลงานที่ดีมี
คุณภาพประสิทธิภาพประสิทธิผลและเป็น
แบบอย่างได ้
๕.๕จัดระบบการจัดเก็บเอกสารข้อมูลรวมทั้ง
สถานที่ให้เป็นระบบระเบียบเอ้ืออ านวยต่อการ
ท างานให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
๕.๖ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
อย่ างประหยัดคุ้ มค่ า เหมาะสมด้ ว ยความ
ระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเสมือนเป็น
ทรัพย์สินของตนเอง 

 

ข้อ๖. มีจิตบริการ 
ปฏิบัติหน้าที่ให้ผู้รับบริการได้รับความสะดวกรวดเร็วด้วย
ความมีอัธยาศัยไมตรี 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

๖.๑ให้บริการด้วยความกระตือรือร้นเอาใจใส่
และให้เกียรติผู้รับบริการ 
๖.๒สอดส่องดูแลและให้บริการแก่ผู้รับบริการ
ด้วยความสะดวกรวดเร็วเสมอภาคยุติธรรมและ
มีอัธยาศัยไมตรี 
๖.๓ให้บริการด้วยภาษาถ้อยค าสุภาพชัดเจน
เข้าใจง่ายหลีกเลี่ยงการใช้ศัพท์เทคนิคหรือถ้อย
คาภาษากฎหมายที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ 
๖.๔ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้องรอบคอบรวดเร็ว
ระมัดระวังไม่ให้เสื่อมเสียหรือกระทบต่อสิทธิ
ของบุคคลอื่น 
๖ .๕เปิ ดช่ อ งทา งรั บ ฟั งความคิ ด เห็ น ของ
ประชาชนผู้มีส่วนได้เสียในสถานที่ให้บริการและ
น าข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ปัญหาปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงานและการให้บริการประชาชน 

ข้อ๗ . ด ารงชี วิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
ด า เนิ นชี วิ ตบนทางสายกลาง โดยยึ ดหลั กความ
พอประมาณความมีเหตุผลและการมีภูมิคุ้มกันที่ดีภายใต้
เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม 

๗.๑ยึดหลักความพอประมาณโดยด ารงชีวิต
เหมาะสมกับฐานะของตนเองและสังคมพัฒนา
ตนเองให้มีความอุตสาหะขยันหมั่ น เ พียร
ประหยัดและดีข้ึนเป็นล าดับ 
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 ๗.๒ยึดหลักความมีเหตุผลโดยปฏิบัติตนและ
ปฏิบัติงานอย่างมีระบบมีเหตุผลถูกต้องโปร่งใส
เป็นธรรมก่อนตัดสินใจด าเนินการใดๆต้อง
ค านึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นทั้งต่อส่วนรวมและ
ต่อตนเอง 
๗.๓ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดีด้วยการด าเนิน
ชีวิตและปฏิบัติงานโดยมีเป้าหมายมีการวางแผน
และด าเนินการไปสู่เป้าหมายด้วยความรอบคอบ
ประหยัดอดทนอดออมบนพ้ืนฐานความรู้และ
คุณธรรมเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย๗.๔พัฒนาตนเอง
แ ล ะ เ พ่ื อ น ร่ ว ม ง า น ใ ห้ เ ป็ น ผู้ มี ค ว า ม รู้
ความสามารถในการปฏิบัติงานมีความโอบอ้อม
อารีเอ้ือเฟ้ือเผื่อแผ่ต่อผู้มาติดต่อราชการและ
เพ่ือนร่วมงาน 
๗.๕ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ใต้บังคับ 
บัญชาในการน้อมน าปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ 
๗.๖ดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการ
ปฏิบัติงานขวัญก าลังใจสวัสดิการและรั บฟัง
ความคิดเห็นของผู้ ใต้บังคับบัญชาตลอดจน
ปกครองผู้ ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและ
เหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 

 

ข้อ๘. รักศักดิ์ศรีของตนเองและเกียรติภูมิขององค์กร 
ประพฤติปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการ 
ที่ดีเสริมสร้างภาพลักษณ์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
ให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาและไว้วางใจของประชาชน 

๘.๑รักศักดิ์ศรีของตนเองโดยประพฤติตนให้
เหมาะสมกับการเป็นข้าราชการที่ ดีอยู่ ใน
ระเบียบวินัยกฎหมายและเป็นผู้มีคุณธรรม 
จริยธรรมศีลธรรมอันดี เ พ่ือให้ เป็นที่ เชื่อถือ
ศรัทธาและไว้วางใจของประชาชน 
๘ .๒ส่งเสริมภาพลักษณ์ เ พ่ือเกียรติภูมิของ
องค์การบริหารส่วนต าบลด้วยความภูมิใจใน
ความเป็นข้าราชการท้องถิ่นสร้างความเชื่อมั่นให้
สั งคมภายนอกยอมรับการปฏิบัติ งานของ
องค์การบริหารส่วนต าบล 
๘.๓สร้างความสามัคคีในองค์กรโดยเคารพต่อ
ความเชื่อและค่านิยมของบุคคลหรือเ พ่ือน
ร่วมงาน 
   - ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างและบริหาร
จัดการความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล 
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ข้อบังคับเทศบาลต าบลม่วงชุมว่าด้วยจรรยา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2563 

แนวทางปฏิบัติ 

    - ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงานอัน
อาจท าให้เกิดการแตกความสามัคคีในหน่วยงาน 
   - ประสานงานกับทุกผ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยการ
รักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลม่วงชุม 
เรื่อง  นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

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

  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ในมาตรา 3/1 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพ่ิมเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน  (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 
2545  และพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 อันแสดง
ความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลและเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ  

  เทศบาลต าบลม่วงชุม  จึงประกาศนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ส าหรับองค์กรและ
บุคลากรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึง ดังนี้ 

 ข้อ 1 นโยบายด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
 นโยบายหลัก 

 1. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือและ
ปฏิบัติในเรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล 
  แนวทางปฏิบัติ 

 1.1 ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
 1.2ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการฟ้ืนฟู รักษาสิ่งแวดล้อม และ

ความปลอดภัยของชุมชน 
 1.3 การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 

 นโยบายหลัก 
 2. มุ่งมั่นที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมท่ีดี มีความสุข 

  แนวทางปฏิบัติ 
 2.1 การควบคุมและเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชน 
 2.2 จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

 ข้อ 2 นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 นโยบายหลัก 

 1. ส่งเสริมให้บริการที่มีคุณภาพ โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้ เพ่ือให้บริการมีความสะดวก
และรวดเร็ว 
  แนวทางปฏิบัติ 

 1.1  พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความ
พึงพอใจ 

 1.2  พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาจังหวัด เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของ
ผู้บริหารและประชาชนที่สนในทั่วไป 
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 นโยบายหลัก 

 2. มุ่งมั่นให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
  แนวทางปฏิบัติ 

 2.1 ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม 
 2.2 ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานภาครัฐให้

มุ่งสู่ความเชื่อมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 นโยบายหลัก 

 3. ให้ความส าคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
  แนวทางปฏิบัติ 

 3.1 จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย 
 3.2 พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของจังหวัด 
 3.3 จัดท าแบบส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและน ามาปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น 

 ข้อ 3 นโยบายด้านองค์การ 
 นโยบายหลัก 

 1. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงานความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องภายใต้การก ากับดูแลและ
ควบคมุภายในที่ดี 
  แนวทางปฏิบัติ 

 1.1 จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความ
เสี่ยงของการบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักขององค์การบริหารส่วนต าบล 

 1.2 ก าหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการด าเนินงานที่
ผิดต่อธรรมาภิบาล 

 1.3 จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เรื่องกฎ ข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม 
และธรรมาภิบาล 

 1.4 ก าหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานต่างๆ ในสังกัดเทศบาลต าบลม่วงชุม เป็น
ผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการด าเนินงานที่ไม่สอดคล้องต่อหลักคุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 
 นโยบายหลัก 

 2. สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงาน เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิด 
ผลสัมฤทธิ์แก่ข้าราชการทุกระดับ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 
  แนวทางปฏิบัติ 

 2.1 ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการ
วางแผนและครอบคลุมผลการด าเนินงาน และมีการรายงานผลการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 

 2.2 จัดท าแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือกระตุ้น
ส่งเสริมให้เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง 

 2.3 พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพ่ืออ านวย
ความสะดวกให้เจ้าหน้าที่ทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทั่วกัน 
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 นโยบายหลัก 

 3. วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการ
ด าเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 
  แนวทางปฏิบัติ 

 3.1 ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของเทศบาลต าบลม่วงชุมในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อ
สิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

 3.2 เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม และผลการด าเนินงานของเทศบาลต าบลม่วงชุมอย่าง
สม่ าเสมอ 

 ข้อ 4 นโยบายด้านผู้ปฏิบัติงาน 
 นโยบายหลัก 

 1. มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
  แนวทางปฏิบัติ 

 1.1 จัดท ากิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
 1.2 จัดท ากิจกรรมเพ่ือเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 

 นโยบายหลัก 
 2. สนับสนุนให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

  แนวทางปฏิบัติ 
 2.1 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับเปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับ กล้าคิด กล้า

แสดงออก และใฝ่รู้อย่างต่อเนื่อง 
 2.2 จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานที่ดี เพ่ือเสริมสร้างให้เป็นองค์กร

แห่งการเรียนรู้ 
 2.3 การท างานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking) 

  จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

   ประกาศ ณ วันที่   1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 
      

 

 
 
 
 
 
 
 
   



แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การทีด่ี 
--------------------------------------------- 

 
 เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีของเทศบาลต าบลม่วงชุม 

จึงก าหนดหลักปฏิบัติที่ส าคัญดังนี้ 
 1) เทศบาลต าบลม่วงชุม สื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโย

บายการก ากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 
 2)เทศบาลต าบลม่วงชุม จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทุกคนมั่นใจว่า

บุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้อย่าง
เคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องท าความเข้าใจ ยึดมั่น 
และปฏิบัติให้ถูกต้องในการท างานประจ าวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิหรืออนุญาตให้บุคลากรของเทศบาล
ต าบลม่วงชุมคนใดกระท าการใดที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้ 

 3) เทศบาลต าบลม่วงชุม คาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัด
หรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงาน
ต่อผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอค าปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านการพัฒนาทรัพยากร
บุคคล (CHRO) โดยข้อมูลที่ให้นั้นให้ถือปฏิบัติเป็นข้อมูลลับ ทั้งนี้ ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ในการสอดส่องดูแล 
และให้ค าแนะน าผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ 

 4) นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุก
ปีโดยคณะกรรมการติดตามและก ากับดูแลการด าเนินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Steering 
Team) 

 5) เทศบาลต าบลม่วงชุม จะก าหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับ
ดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ 

 6) หากผู้ใดมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความหมาย แนวทางปฏิบัติ หรือต้องการค าแนะน าเกี่ยวกับ
นโยบาย การก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ สามารถติดต่อหรือสอบถามได้ที่กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศเทศบาลต าบลม่วงชุม 
เรื่อง  แผนการเสริมสร้างมาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 
................................................... 

  ตามท่ีได้มีประกาศเทศบาลต าบลม่วงชุม เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ลงวันที่ 1 ตุลาคม  
2562 ข้อบังคับเทศบาลต าบลม่วงชุมว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2562 และนโยบายการ
ก ากับดูแลองค์การที่ดีเทศบาลต าบลม่วงชุม 1  ตุลาคม  2562 ประกอบกับประกาศเจตนารมณ์การป้องกัน
และต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นของเทศบาล 1  ตุลาคม 2562 เพ่ือสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให้การบริหาร
ราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัทธาและ
ไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแล้ว  นั้น 

  เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลม่วง
ชุมอ าเภอเท่าม่วง  จังหวัดกาญจนบุรี  มีแผนที่ชัดเจน  เทศบาลต าบลม่วงชุมจึงได้จัดท าแผนการเสริมสร้าง
มาตรฐาน วินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 - 2565 เพ่ือถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติและด าเนินการให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ของเทศบาลต าบลม่วงชุมต่อไป 
  

ประกาศ ณ วันที่   1  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 
     



 
 
 
 

  เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม ป้องกันการทุจริตของเทศบาลต าบลม่วงชุมมีแผนการปฏิบัติที่ชัดเจน เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติและปฏิบัติ
หน้าที่ของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและมีธรรมาภิบาล อันจะท าให้ประชาชนเกิดความมั่นใจ ศรัท ธาและไว้วางใจในการบริหารงาน
ภาครัฐ  ดังนั้น เทศบาลต าบลม่วงชุม จึงก าหนดแผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2561- 2563ดังนี้ 
 

ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2563 2564 2565 

1. ปลูกจิตส านึก ค่านิยม คุณธรรม จริยธรรม 
และการสร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 

เพ่ือเสริมสร้างและเสริมสร้าง
จิตส านึกและค่านิยมในการ
ปฏิบัติราชการของเจ้าหน้าที่
เทศบาลให้มีคุณธรรม และ
คว ามรั บ ผิ ด ช อบ ในกา ร
ป้องกันปัญหาการทุจริต 

1. ร้อยละของบุคลากร 
ทต.ม่วงชุม ที่ได้รับทราบ
และถือปฏิบัติตามจรรยา
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
และประมวลจริยธรรม
ข้าราชการท้องถิ่น 

80 
 
 
 
 
 

85 
 
 
 
 
 

90 
 
 
 
 
 
 

ส่งเสริมให้ เจ้าหน้าที่
ข อ ง รั ฐ ทุ ก ร ะดั บ ไ ด้
เรียนรู้และปฏิบัติงาน
ตามหน้าที่ ด้ วยหลัก
ธรรมาภิบาล 

  2.จ านวนที่ เ พ่ิมขึ้นของ
เรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับ
การทุจริตการปฏิบัติหรือ
ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่
โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ไม่ เกิน 10 
เรื่อง 

ไม่เกิน 7 
เรื่อง 

ไม่เกิน 4 
เรื่อง 

 

 
 

แผนการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 
ของเทศบาลต าบลม่วงชุม อ าเภอท่าม่วง   จังหวัดกาญจนบุรี   

ระยะ 3 ปี พ.ศ. 2563 - 2565 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2563 2564 2565 

2. บูรณาการหน่วยงานทุกส่วนในการเสริมสร้าง
วินัยคุณธรรม จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 
 

เพ่ือส่งเสริมการมีส่วนร่วม
ของประชาชน และทุกภาค
ส่วนในการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการ
ป้องกันการทุจริต 
 
 

1.ร้อยละของระดับความ
เหมาะสมในการเปิดช่องทาง
ก า ร แ จ้ ง เ บ า ะ แ ส / ก า ร
เ ผ ย แ พร่ ข้ อ มู ล ข่ า ว ส า ร
เกี่ ยวกับการป้องกันและ
ปราบปรามการทุจริตของ
องค์การบริหารส่วนต าบล
( จ า ก ก า ร ส า ร ว จ ค ว า ม
คิดเห็น) 

65 70 75 2.1 ประสานความ
ร่ ว ม มื อ ห น่ ว ย ง า น
ภาครัฐและภาคเอกชน
ในการเสริมสร้างวินัย
คุณธรรม จริยธรรม
และการป้องกันการ
ทุจริต 
 
 

  2.ร้อยละของระดับความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติหน้าที่
หรือพฤติกรรมของเจ้าหน้าที่
เทศบาล(จากการส ารวจ
ความคิดเห็นของประชาชน/
ผู้รับบริการ/ผู้มีส่วนได้เสีย
กับเทศบาล) 

65 70 75 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวช้ีวัด มาตรการ 
2563 2564 2565 

  3.ร้อยละของการตอบสนอง
ต่อข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการ
ทุจริต การปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบ
ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

100 100 100 2.2 ส่งเสริมการมีส่วน
ร่วมของภาคเอกชนใน
การติดตามตรวจสอบ
การฝ่ า ฝื นประมวล
จริยธรรม/วินัยและ
การทุจริต 

3. เสริมสร้างความเข้มแข็งในการเสริมสร้างวินัย 
คุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต 
 
 
 

เพ่ือพัฒนากลไกในการสร้าง
วินัย คุณธรรม จริยธรรมและ
การตรวจสอบถ่วงดุจการใช้
อ านาจของเทศบาล 

1.ร้อยละของหน่วยงานที่มี
ส่ ว น ร่ ว ม ใ น ก า ร ส ร้ า ง
มาตรฐาน/การประเมินความ
โปรงใส 

- - 100 3.1 พัฒนาระบบและ
กลไกในการตรวจสอบ 
ควบคุมและถ่วงดุลการ
ใช้อ านาจให้เหมาะสม 

  2.ร้อยละของส านวนการ
สอบสวน (ตามประเด็นที่  
ป .ป .ช .แจ้งให้ทราบ)มีการ
ด าเนินการได้ครบถ้วน 

100 100 100 
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ยุทธศาสตร์ วัตถุประสงค์ ตัวช้ีวัด ค่าเป้าหมายตัวชี้วัด มาตรการ 
2563 2564 2565 

4.พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
ในการเสริมสร้างวินัย คุณธรรม  
จริยธรรมและการป้องกันการทุจริต 

เ พ่ือ พัฒนาขีดความสามารถของ
เจ้าหน้าที่เทศบาลในการปฏิบัติงานได้
อย่างถูกต้องตามกฎระเบียบ มีวินัย 
คุณธรรมและจริยธรรมเพ่ือป้องกัน
ความเสี่ยงจากการทุจริตและประพฤติ
มิชอบ 

1.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่ ง ผ่ า น ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
เกี่ยวกับการตรวจสอบภายใน 

80 82 85 4.1 พัฒนาสมรรถนะ
และขีดความสามารถ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในการ
เ ส ริ ม ส ร้ า ง วิ นั ย
คุณธรรม จริยธรรม
และป้องกันการทุจริต 

  2.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่ ง ผ่ า น ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
เกี่ยวกับกฎระเบียบ ด้านการเงิน
และการพัสดุ 

80 82 85  

  3.ร้อยละของเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
ซึ่ ง ผ่ า น ก า ร พั ฒ น า ศั ก ย ภ า พ
เกี่ยวกับการสร้างวินัย คุณธรรม 
จริยธรรมและการป้องกันการ
ทุจริต 

80 82 85 

  4.จ านวนเรื่ อง /ข้อมูลที่ น าขึ้น
เว็บไซต์ เกี่ยวกับการเผยแพร่กรณี
ตัวอย่าง/กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง
กั บ ก า ร ส ร้ า ง วิ นั ย  คุ ณ ธ ร ร ม 
จริยธรรม และการป้องกันการ
ทุจริต 

- 50 60  

 


