
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลปาปอง 
เร่ือง   การกําหนดนโยบายดานคุณธรรมจริยธรรมของ (ขาราชการหรือพนักงาน) ลูกจางประจํา และ

พนักงานจาง เทศบาลตําบลปาปอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 
********************************** 

ตามที่ เทศบาลตําบลปาปอง ไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ(ขาราชการ
หรือพนักงาน) ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ของเทศบาลตําบลปาปอง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดประจวบ
เชียงใหม   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหขาราชการ พนักงาน ลูกจางประจําและพนักงานจาง ยึดถือเปนหลักการ
หรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตนหรือจรรยาบรรณวิชาชีพ สงเสริมสรางคุณภาพ
บุคลากรของเทศบาลตําบลปาปอง ใหอยูในความถูกตองดีงาม มีจิตบริการ และดําเนินชีวิตพอเพียง โดยมี
คุณธรรม จริยธรรมเปนพื้นฐานภายใตองคกรธรรมาภิบาล จึงขอประกาศนโยบายดานคุณธรรม จริยธรรม ดังน้ี 

1. พึงดํารงตนใหต้ังมั่นอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความช่ือสัตย สุจริต เสียสละและม ี
ความรับผิดชอบ   

2. พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ 
3. พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชนของ 

ประชาชนเปนหลัก 
4. พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธ์ิของงานอยางคุมคา 
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถและตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 
 

  ทั้งน้ี  รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

  เพื่อใหการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเปนไปในแนวทางเดียวกัน อันกอใหเกิดบรรทัดฐาน
และมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงคที่กําหนดไว  จึงกําหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ของขาราชการ เทศบาลตําบลปาปอง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม พ.ศ.2560  เพื่อรักษาประโยชน
สวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดย
จะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก 10 ประการ  รายละเอียดปรากฏตามแนบทายประกาศน้ี 

 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 

ประกาศ ณ วันที่  3   เดือน  ตุลาคม   พ.ศ. ๒๕60 
 
 

 

 (นายธัญญา  ภาวะเดช) 
  นายกเทศมนตรีตําบลปาปอง 

 
 
 
 
 
 
 



 
ประกาศเทศบาลตําบลปาปอง 

เร่ือง มาตรการปองกันและตอตานการทุจริตคอรรัปชั่น ของ(ขาราชการหรือพนักงาน) ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง เทศบาลตําบลปาปอง ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

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

ตามที่ เทศบาลตําบลปาปอง ไดประกาศกําหนดนโยบายดานคุณธรรมจริยธรรมของ 
(ขาราชการหรือพนักงาน) ลูกจางประจําและพนักงานจาง ของเทศบาลตําบลปาปอง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อให
ขาราชการ พนักงาน และลูกจาง ยึดถือเปนหลักการหรือแนวทางปฏิบัติ เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติ
ของตน เทศบาลตําบลปาปอง จึงมีนโยบายการกําหนดความรับผิดชอบ แนวปฏิบัติ และขอกําหนดในการ
ดําเนินการที่เหมาะสม เพื่อปองกันการและตอตานทุจริตคอรรัปช่ัน และเปนแนวทางการปฏิบัติที่ชัดเจนในการ
ปฏิบัติหนาที่ ดังน้ี 

1.  ปฏิบัติตามนโยบายการปองกันและตอตานการทุจริต การใหหรือรับสินบนจรรยาบรรณ 
วิชาชีพ รวมทั้งกฎ ระเบียบ และขอบังคับของเทศบาลตําบลปาปอง โดยตองไมเขาไปเกี่ยวของกับการทุจริต 
คอรรปัช่ัน ในทุกรูปแบบ ไมวาโดยทางตรงหรือทางออม 

2.  ไมกระทําการใดๆ ที่เปนการแสดงถึงเจตนาวาเปนการทุจริตคอรรัปช่ัน การใหหรือรับ 
สินบน แกผูที่มีสวนไดเสียที่เกี่ยวของกับเทศบาลตําบลปาปอง ในเรื่องที่ตนมีหนาที่รับผิดชอบ ทั้งทางตรงหรือ
โดยออม เพื่อใหไดมาซึ่งผลประโยชนแกองคกร ตนเอง หรือผูที่เกี่ยวของ 

3.  ไมละเลยหรอืเพิกเฉย เมื่อพบเห็นการกระทําที่เขาขายการทุจริตคอรรัปช่ันที่เกี่ยวของกับ 
เทศบาลตําบลปาปอง โดยถือเปนหนาที่ที่ตองแจงใหผูบังคับบัญชา หรือบุคคลที่รับผิดชอบไดทราบ และให
ความรวมมอืในการตรวจสอบขอเท็จจริงตางๆ 

4.  ในการดําเนินการใดๆ ที่อาจมีความเสี่ยงตอการเกิดทุจริตคอรรัปช่ัน บุคลากรทุกระดับ  
จะตองปฏิบัติโดยเฉพาะในเรื่องดังตอไปน้ี ดวยความระมัดระวัง  

4.1  การให หรือรับของขวัญ ของกํานัล การเลี้ยงรับรอง และคาใชจายอื่นที่ 
เกี่ยวของ ใหเปนไปกฎ ระเบียบ แนวทางการปฏิบัติที่ดีที่กําหนดไว  

4.2  ไมรับทรัพยสิน สิ่งของ ของขวัญ ของกํานัลใดๆ หรือประโยชนอื่น อันเปนการ 
ชักนําใหเกิดการละเวนการปฏิบัติหนาที่ของตน 

4.3  การใหเงินสนับสนุน ไมวาจะเปนเงิน วัตถุหรือทรัพยสิน แกกิจกรรมหรือ 
โครงการใด ตองมีการระบุช่ือเทศบาลตําบลปาปอง  โดยการใหการสนับสนุนน้ันตองมีวัตถุประสงค เพื่อ
สงเสริม ภาพลักษณที่ดีและตองดําเนินการดวยความโปรงใส ผานข้ันตอนตามระเบียบที่กําหนดไว และถูกตอง
ตามกฎหมาย 

4.4  การจัดซื้อ จัดจางกับภาครัฐ หรือเอกชน รวมถึง การติดตองานกับภาครัฐหรือ
เจาหนาที่ภาครัฐ หรือเอกชน ตลอดจนบุคคลที่มีหนาที่เกี่ยวของในการดําเนิน ใหหัวหนาสวนราชการมีหนาที่
ในการควบคุม กํากับดูแล จะตองเปนไปดวยความโปรงใส ซื่อสัตย และตองดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายที่
เกี่ยวของ 
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4.5  เทศบาลตําบลปาปอง มีนโยบายเปนกลางทางการเมือง โดยบุคลากรทุกคนมี
สิทธิและเสรีภาพทางการเมืองตามกฎหมาย แตพึงตระหนักที่จะไมดําเนินการ หรือดําเนินกิจกรรมใดๆ รวมถึง
การนําทรัพยากรใดๆ ไปใชเพื่อดําเนินการหรือกิจกรรมทางการเมือง อันจะทําใหเทศบาลตําบลปาปองสูญเสีย
ความเปนกลางหรือไดรับความเสียหายจากการเขาไปมีสวนเกี่ยวของและการใหความชวยเหลือทางการเมือง 

มาตรการ/แนวทางดําเนินงาน 
1.  เทศบาลตําบลปาปอง จะสนับสนุนและสงเสรมิใหบุคลากรทุกระดับเหน็ความสําคัญและมี

จิตสํานึกในการปองกันและตอตานทุจริต คอรรัปช่ัน รวมทั้งจัดใหมีการควบคุมภายในเพื่อปองกันการทุจริต 
คอรรัปช่ัน การใหหรือรับสินบน ในทุกรูปแบบ  

2.  แนวปฏิบัติในการตอตานการทุจริตและคอรรัปช่ันน้ี ครอบคลุมไปถึงกระบวนการ
บริหารงานบุคคล ต้ังแตการสรรหาหรือการคัดเลือกบุคลากร การเลื่อนตําแหนง การฝกอบรม การประเมินผล
การปฏิบัติงานและการใหผลตอบแทนแกพนักงาน โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชาทุกระดับ มีหนาที่สื่อสารทํา
ความเขาใจกับพนักงานผูใตบังคับบัญชา เพื่อนําไปใชปฏิบัติในหนาที่ที่อยูในความรับผิดชอบ และควบคุมดูแล
การปฏิบัติใหเปนไปอยางมีประสิทธิภาพสอดคลองกับแนวปฏิบัติ น้ี 

3.  เทศบาลตําบลปาปอง จะใหความเปนธรรมและคุมครองพนักงาน หรือบุคคลอื่นใดที่แจง
เบาะแสหรือหลักฐานเรื่องการทุจรติ คอรรัปช่ัน ที่เกี่ยวของกับเทศบาลตําบลปาปอง รวมถึงพนักงานที่ปฏิเสธ 
ตอการกระทํา โดยใชมาตรการคุมครองผูรองเรียน หรือผูที่ใหความรวมมือในการรายงานการทุจริตคอรรัปช่ัน 
ตามที่กําหนดไวในนโยบายการรับขอรองเรียน  

4.  ผูที่กระทําการทจุริต คอรรัปช่ัน ถือเปนการกระทําผิดตามขอบังคับเกี่ยวกับการทํางานวา 
ดวยการบริหารงานบุคคล สําหรับพนักงาน ซึ่งจะตองไดรับการพิจารณาโทษทางวินัยที่กําหนดไว รวมถึงอาจ
ไดรับโทษตามกฎหมาย หากการกระทําน้ันผิดกฎหมายดวย 

5.  เทศบาลตําบลปาปอง จะสอบทานแนวปฏิบัติและมาตรการดําเนินงานอยางสม่ําเสมอ 
เพื่อใหสอดคลองกบัการเปลี่ยนแปลงของกฎหมาย  

ชองทางการรับแจงเบาะแส หรือรองเรียนการทุจริต คอรรัปชั่น 
การรับเรื่องแจงเบาะแส ขอรองเรียนการกระทําที่อาจทําใหเกิดความสงสัยไดวาเปนการ 

ทุจริต คอรรัปช่ัน ที่เกิดข้ึนกับเทศบาลตําบลปาปอง  โดยทั้งทางตรงหรือทางออม  โดยผานชองทางการรับเรื่อง
ที่ไดกําหนดไวในนโยบายฉบับน้ี โดยผูรองเรียนจะตองระบุรายละเอียดของเรื่องที่จะแจงเบาะแส หรือขอ
รองเรียน พรอมช่ือ ที่อยู และหมายเลขโทรศัพททีส่ามารถติดตอได สงมายัง เทศบาลตําบลปาปอง เลขที่ 155 
หมู 6 ตําบลปาปอง อําเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม หรือ WWW.PAPONG.GO.TH 

 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่  3  เดือน  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕60 
 
 

 

(นายธัญญา  ภาวะเดช) 
  นายกเทศมนตรีตําบลปาปอง 

 
   

ขอบังคบัเทศบาลตําบลปาปอง  
วาดวยจรรยาขาราชการ พ.ศ. 2561 



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

เทศบาลตําบลปาปอง เดิมเปนตําบลเดียวกับตําบลสงาบาน โดยมีขุนปอง ประชาไพร เปน
กํานัน ตอมาไดแยกออกมาเปนตําบลปาปอง มีฐานะเปนสภาตําบลตอมาไดรับการยกฐานะเปนองคการบริหาร
สวนตําบลตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ 2538 และไดรับการยกฐานะเปน
เทศบาลตําบลเมื่อ วันที่ 27 ตุลาคม 2552 

มีหนาที่และความรับผิดชอบสําคัญในการพัฒนาและการใหบริการแกประชาชน ซึ่ ง
จําเปนตองทํางานรวมกัน  ฉะน้ัน เพื่อเปนการสรางจิตสํานึกของขาราชการหรือพนักงาน ลูกจางประจําและ
พนักงานจาง ใหสามารถปฏิบัติหนาที่ราชการไดอยางมีประสทิธิภาพ ประสทิธิผลมีความโปรงใส และเปนธรรม 
จึงเห็นสมควรกําหนดใหมีขอบังคับวาดวยจรรยาของขาราชการหรือพนักงานและลูกจาง 

 

อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 78 และมาตรา 79 แหงพระราชบัญญัติขาราชการพลเรือน 
พ.ศ. 2551 เทศบาลตําบลปาปอง จึงไดกําหนดขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการหรือพนักงานและลูกจางของ
เทศบาลตําบลปาปอง เพื่อเปนกรอบมาตรฐานในการประพฤติตนของขาราชการหรือพนักงานและลูกจาง ใหมี
ความรับผิดชอบในการปฏิบัติหนาที่ดวยความเปนธรรม ธํารงไวซึ่งศักด์ิศรีและเกียรติยศของขาราชการหรือ
พนักงานและลูกจาง อันจะทําใหไดรับการยอมรับ เช่ือถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไป ดังตอไปน้ี 

ขอ 1  ความชื่อสัตย และรับผิดชอบ 
 1.1  ปฏิบัติหนาที่ดวยความช่ือสัตย สุจริต 
 1.2  ใชทรัพยากรขององคกรอยางประหยัด และโปรงใส เพือ่ใหเกิดประโยชนสูงสุด

แกทางราชการ 
 1.3  ปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความรู ความสามารถ โดยคํานึงถึงประโยชนของ

ทางราชการเปนสําคัญ 
 1.4  รับผิดชอบตอผลการกระทําของตน และมุงมั่น แกไขเมื่อเกิดขอผิดพลาด 
ขอ 2 การมีจิตสาํนึกมุงบริการและใหคําปรึกษา 
 2.1  การบรกิารแกสวนราชการและประชาชนอยางเทาเทียมกันดวยความเต็มใจ 
 2.2  ใหคําปรึกษาแนะนําแกขาราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและครบถวน 
ขอ 3  การมุงผลสมัฤทธิ์ของงาน 
 3.1  ปฏิบัติหนาที่โดยมุงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพื่อใหเกิดผลดีและเปน

ประโยชนตอสวนรวม 
 3.2  ขยัน อุทิศตน และมุงมั่นในการปฏิบัติหนาที่ใหสําเร็จตามเปาหมาย 
 3.3  ปฏิบัติหนาที่ดวยความสามัคคี มีนํ้าใจ เพือ่ใหบรรลุภารกิจของหนวยงาน 
 3.4  พัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 
ขอ 4 ปฏิบัติหนาท่ีอยางเปนธรรม 
 4.1  ตัดสินใจบนหลักการขอเท็จจริง เหตุผล เพื่อความยุติธรรม 

4.2  ไมมีอคติในการปฏิบัติหนาที ่
  ขอ 5  การดํารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
   5.1  วางแผนการดํารงชีวิตอยางมีเปาหมาย พรอมที่จะเผชิญตอการเปลี่ยนแปลง 
   5.2  ใชจายอยางคุมคา มีเหตุผล และไมฟุมเฟอยเกินฐานะของตนเอง 
   5.3  ปฏิบัติตนตามหลกัศาสนา รูจักพึง่ตนเอง และลด ละ เลิกอบายมุข 
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  ขอ 6  การยึดมั่นและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกตอง 
   6.1  ยึดมั่นในผลประโยชนสวนรวมเหนือผลประโยชนสวนตน 
   6.2  กลาหาญ และยืนหยัดในสิง่ที่ถูกตอง 
   6.3  ปฏิบัติตนตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม เพือ่เปนแบบอยางที่ดีแกเพือ่ขาราชการ 
  ขอ 7  ความโปรงใส และสามารถตรวจสอบได 
   7.1  เปดเผยขอมูลขาวสารภายในขอบเขตกฎหมาย 
   7.2  พรอมรบัการตรวจสอบ และรบัผิดชอบตอผลของการตรวจสอบ 
 

ใหขาราชการ ลูกจางประจําและพนักงานจาง เทศบาลตําบลปาปอง ถือปฏิบัติจรรยา
ขาราชการดังกลาวขางตน อยางเครงครัด การไมปฏิบัติตามจรรยาขาราชการอันมิใชความผิดทางวินัยให
ผูบังคับบัญชาตักเตือน และนําไปประกอบการพิจารณาแตงต้ัง เลื่อนเงินเดือน หรือสั่งใหขาราชการผูน้ันไดรับ
การพัฒนาเอง 
  อน่ึง ใหลูกจางและพนักงานจางของเทศบาลตําบลปาปอง ถือปฏิบัติตามจรรยาขาราชการ
เทศบาลตําบลปาปอง โดยอนุโลม  ทั้งน้ี ใหเทศบาลตําบลปาปอง ผูบังคับบัญชา และขาราชการ ลูกจางและ
พนักงานจาง ปฏิบัติตามแนวทางการดําเนินการตามขอบังคับวาดวยจรรยาขาราชการเทศบาลตําบลปาปอง
พ.ศ. 2559 

จึงประกาศใหทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที ่ 3  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕60 
 

 
 

(นายธัญญา  ภาวะเดช) 
  นายกเทศมนตรีตําบลปาปอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


