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      คํานํา 
 
  
 ตามท่ี คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร  ไดประกาศคณะกรรมการพนักงาน        
เทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหารงานบุคคลของพนักงานเทศบาล         
ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2545  ในหมวด 14  กิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล สวนท่ี 4             
การพัฒนาพนักงานเทศบาล ไดกําหนดใหเทศบาลมีการพัฒนาพนักงานเทศบาลกอนมอบหมายหนาท่ี  
ใหปฏิบัติ  โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ีพัฒนาผูใตบังคับบัญชา 5 ดาน ไดแก ดานความรูท่ัวไป  
ในการปฏิบัติงาน ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ดานการบริหาร ดานคุณสมบัติสวนตัว 
และดานคุณธรรม จริยธรรม  นั้น 
 
 ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามประกาศ ก.ท.จ.สมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑและเงื่อนไขการบริหาร  
งานบุคคลของเทศบาล ขอ 297  เทศบาลตําบลบางปลา จึงไดจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
(ประจําปงบประมาณ 25๖๑-25๖๓) ข้ึน โดยจัดทําใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง 3 ป  
(ประจําปงบประมาณ 25๖๑-25๖๓)  ของเทศบาลตําบลบางปลา และจัดทําใหครอบคลุมถึงบุคลากร 
พนักงานเทศบาล ลูกจางประจําและพนักงานจาง 
 
 
 
        เทศบาลตําบลบางปลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

สารบัญ 
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สวนท่ี 1  หลักการและเหตุผล       1 
สวนท่ี 2  วัตถุประสงคและเปาหมาย      5 
สวนท่ี 3  หลักสูตรการพัฒนา       5 
สวนท่ี 4  วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดําเนินการพัฒนา    7 
สวนท่ี 5  งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา              14 
สวนท่ี 6  การติดตามและประเมินผล      14 
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           สวนที่ 1  

     หลักการและเหตุผล 

 
1.  หลักการและเหตุผลของการจัดทําแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
 

1.1 ภาวการณเปล่ียนแปลง 

  ภายใตกระแสแหงการปฏิรูประบบราชการ  และการเปลี่ยนแปลงดานเทคโนโลยีการบริหาร
จัดการยุคใหม ผูนําหรือผูบริหารองคการตาง ๆ  ตองมีความตื่นตัวและเกิดความพยายามปรับตัวในรูปแบบตาง 
ๆ  โดยเฉพาะการเรงรัดพัฒนาทรัพยากรมนุษยและองคการ  การปรับเปลี่ยนวิธีคิด  วิธีการทํางาน     
เพ่ือแสวงหารูปแบบใหม ๆ  และนําระบบมาตรฐานในระดับตาง ๆ มาพัฒนาองคการ ซ่ึงนําไปสูแนวคิดการ
พัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคการ  เพ่ือใหองคการสามารถใชและพัฒนาความรูท่ีมีอยูภายในองคการ
ไดอยางมีประสิทธิภาพและปรับเปลี่ยนวิทยาการความรูใหมมาใชกับองคการไดอยางเหมาะสม 
 

1.2  พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารจัดการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

           พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546  
มาตรา 11  ระบุ ดังนี้ 

 “สวนราชการมีหนาท่ีพัฒนาความรูในสวนราชการเพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยาง
สมํ่าเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมตอสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัด ใหเปนบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรูรวมกัน ท้ังนี้ เพ่ือประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการใหสอดคลองกับการบริหาร
ราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์” 
 “ในการบริหารราชการแนวใหม สวนราชการจะตองพัฒนาความรูความเชี่ยวชาญใหเพียงพอแกการ
ปฏิบัติงาน ใหสอดคลองกับสภาพสังคมท่ีเปลี่ยนแปลงไปอยางรวดเร็วและสถานการณของตางประเทศท่ีมี
ผลกระทบตอประเทศไทยโดยตรง  ซ่ึงในการบริหารราชการตามพระราชกฤษฎีกานี้จะตองเปลี่ยนแปลง
ทัศนคติเดิมเสียใหม    จากการท่ียึดแนวความคิดวาตองปฏิบัติงานตามระเบียบแบบแผนท่ีวางไว ตั้งแตอดีตจน
ตอเนื่องถึงปจจุบัน เนนการสรางความคิดใหม ๆ ตามวิชาการสมัยใหมและนํามาปรับใชกับการปฏิบัติราชการ
ตลอดเวลา  ในพระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กําหนดเปนหลักการวา สวนราชการตองมีการพัฒนาความรูเพ่ือใหมี
ลักษณะเปนองคการแหงการเรียนรูอยางสมํ่าเสมอ โดยมีแนวทางปฏิบัติดังนี้ 

  1.  ตองสรางระบบใหสามารถรับรูขาวสารไดอยางกวางขวาง 
  2.  ตองสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพ่ือนํามาประยุกตใชในการปฏิบัติราชการ
ไดอยางถูกตอง รวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณท่ีมีการเปลี่ยนแปลงไป 
  3.  ตองมีการสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติ
ของขาราชการ เพ่ือใหขาราชการทุกคนเปนผู มีความรู ความสามารถในวิชาการสมัยใหมตลอดเวลามี
ความสามารถ ในการปฏิบัติหนาท่ีใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุดและมีคุณธรรม 
  4.  ตองมีการสรางความมีสวนรวมในหมูขาราชการใหเกิดการแลกเปลีย่นความรูซ่ึงกันและกัน 
เพ่ือการนํามาพัฒนาใชในการปฏิบัติราชการรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพ” 
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1.3  ประกาศ ก.ท.จ. สมุทรสาคร 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง หลักเกณฑและเง่ือนไข
การบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2545 ในหมวด 14  กิจการอัน
เก่ียวกับการบริหารงานบุคคล  สวนท่ี  4  การพัฒนาพนักงานเทศบาล  ไดกําหนดใหเทศบาล      มีการ
พัฒนาพนักงานเทศบาลกอนมอบหมายหนาที่ใหปฏิบัติ  โดยกําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ี พัฒนา
ผูใตบังคับบัญชา 5 ดาน  ดังนี้ 
  1.  ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
  2.  ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
  3.  ดานการบริหาร 
  4.  ดานคุณสมบัติสวนตัว 
  5.  ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

  เพ่ือใหเปนไปตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร เรื่อง 
หลักเกณฑและเง่ือนไขการบริหารงานบุคคลขององคการบริหารสวนตําบล ลงวันท่ี 11 พฤศจิกายน 2545 ใน
หมวด 14  กิจการอันเก่ียวกับการบริหารงานบุคคล สวนท่ี 4  การพัฒนาพนักงานเทศบาล เทศบาลตําบลบางปลาจึงได
จัดทําแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลข้ึน โดยใหสอดคลองกับแผนอัตรากําลัง 3 ป ของเทศบาล  และจัดทําให
ครอบคลุมถึงพนักงานเทศบาล ลูกจางประจํา และพนักงานจางของเทศบาลท้ังหมด 
 
1.4  การวิเคราะหจุดแข็ง  จุดออนของการบริหารทรัพยากรบุคคล 
จุดแข็ง (Strengths) 
1.  มีเจาหนาท่ีและผูรับผิดชอบในแตละตําแหนง 
     ชัดเจน สามารถปฏิบัติงานไดสะดวกรวดเร็วทัน 
     ตอเหตุการณ 
2.  มีการกําหนดสวนราชการเหมาะสมกับงานท่ี 
     ปฏิบัต ิ
3.  สงเสริมใหมีการใชระบบสารสนเทศ และ IT  
     ใหทันสมัยอยูเสมอ  
4.  มีจํานวนเจาหนาท่ีเพียงพอในการปฏิบัติงาน 
5.  ผูบริหารใหการสนับสนุนการพัฒนาท้ังดาน 
     วชิาการและดานพัฒนาบุคลากร 

จุดออน (Weaknesses) 
1.  การปฏิบัติงานภายในสวนราชการและระหวางภาคสวน 
    ราชการยังขาดความเชื่อมโยงเก้ือหนุนซ่ึงกันและกัน 
2.  เจาหนาท่ีผูปฏิบัติงานยังขาดความรูท่ีเปนระบบและ  
     เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 
3.  เจาหนาท่ีมีความตระหนักในหนาท่ีและความรับผิดชอบ  
     ตองานท่ีปฏิบัติคอนขางนอย 
4.  ขาดการสรางวัฒนธรรมองคกร และพัฒนาแนวคิด  
     รวมถึงคุณธรรมและจริยธรรม เพ่ือใหเกิดสิ่งจูงใจ   
     ขวัญและกําลังใจ ท่ีจะทําใหขาราชการและเจาหนาท่ี                       
ทุมเทกําลังกายและความคิดในการปฏิบัติงาน 

โอกาส (Opportunities) 
1.  นโยบายรัฐบาลเอ้ือตอการพัฒนาและการแขงขัน 
2.  กระทรวงมหาดไทย และกรมสงเสริมการ -    
     ปกครองทองถ่ินสนับสนุนการพัฒนาพนักงาน  
     เทศบาล ดานความกาวหนาทางเทคโนโลยี 
    สารสนเทศ 
3.  อัตราการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ 
4.  มีความใกลชิดคุนเคยกับประชาชน  ทําใหเกิด  

ภัยคุกคาม (Threats) 
1.  ระเบียบกฎหมายไมเอ้ือตอการปฏิบัติงาน 
2.  กระแสความนิยมของตางชาติมีผลกระทบตอ 
     คุณภาพชีวิตของประชาชน 
 



     ความรวมมือในการทํางานไดงาย     
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1.5  ประเด็นท่ีตองพัฒนา 
  1. ควรใหมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานพรอมเนนกระบวนการสารสนเทศมาใชงาน 
  2. ควรมีการพัฒนาองคความรูเพ่ือสรางพนักงานเทศบาลใหเปนมืออาชีพ 
  3. บริหารจัดการฐานขอมูลใหเชื่อมโยงทุกสวนราชการ 
  4. พัฒนาระบบบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน 
  5. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการ 
  6. วางแผนบริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสม 
  7. พัฒนาการกระจายอํานาจ 
  8. พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 

1.6  ข้ันตอนการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร 
 

รายละเอียด ผูมีหนาท่ีเกี่ยวของ 
1.  สํารวจความตองการในการพัฒนาบุคลากร - ผูบริหาร 

- หัวหนาสวนราชการ 
- พนักงานทุกคน 
- นักทรัพยากรบุคคล 

2.  วิเคราะหปญหา  และขอมูลการจัดทําแผนพัฒนาบุคลากร - ผูบริหาร 
- คณะกรรมการ 
- นักทรัพยากรบุคคล 
- หัวหนาสวนราชการ 

3.  พิจารณาวาบุคลากรของหนวยงาน หรือสวนราชการภายใน  
จุดใดท่ีตองมีการฝกอบรม  เพ่ือเพ่ิมพูนประสิทธิภาพการทํางาน 

- ผูบริหาร 
- หัวหนาสวนราชการ 
- นักทรัพยากรบุคคล 

4.  จัดทําแผนพัฒนาบุคลากรประจําป  ตอคณะกรรมการ/คณะ
บุคคลท่ีไดรับมอบหมาย 

- ผูบริหาร 
- หัวหนาสวนราชการ 
- นักทรัพยากรบุคคล 

5.  จัดสงบุคคลไปอบรม  และจัดทําเอกสารการฝกอบรมท่ีไดรับ
ความเห็นชอบจากผูบังคับบัญชา 

- นักทรัพยากรบุคคล 

6.  แกไขปรับปรุงตามขอเสนอแนะของคณะกรรมการ/คณะบุคคล
ท่ีไดรับมอบหมา 

- หัวหนาสวนราชการ 
- นักทรัพยากรบุคคล 

7.  จัดทํารายงานผลการดําเนินการตามแผนพัฒนาบุคลากร
ประจาํป 

- นักทรัพยากรบุคคล 

8.  ประเมินผล - หัวหนาสํานักปลัดเทศบาล 
- นักทรัพยากรบุคคล 
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การจัดทําแผนพัฒนาบุคลากรของเทศบาลตําบลบางปลา 

บุคลากรไมสามารถปฏิบัตงิานไดตาม
มาตรฐาน  และสาํเร็จตามที่กําหนด 

วิเคราะหปญหาใหไดจากการประเมินผล 
การปฏิบัติงาน  ตลอดจนปญหาที่เกิดข้ึน 

ของหนวยงาน 
เกิดการสูญเสียสิ้นเปลืองทรัพยากร 

งานไมสาํเร็จตามกําหนด 

พิจารณาเปนรายบุคคล  หรือระดับ
หนวยงานภายในเทศบาล พิจารณาความตองการฝกอบรม 

สํารวจความตองการเพิ่มเติมจาก
บุคลากรในหนวยงาน 

ขออนุมัติผูบริหาร  เพื่อพิจารณา 

ประเมินความจาํเปนที่ตองมีการฝกอบรม 
ตามลําดับความจําเปน กอน - หลัง 

สงบุคลากรไปฝกอบรม 

กําหนดเปาหมายของการ

 

จัดทําโครงการฝกอบรม 

กําหนดวธิกีารฝกอบรม 

กําหนดเนื้อหาของการฝกอบรม 

ดําเนนิการฝกอบรม 

รายงานผลการฝกอบรม 
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สวนท่ี 2 
วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 

 
2.1  วัตถุประสงคและเปาหมายการพัฒนา 

 1.  เพ่ือนําความรูท่ีมีอยูภายนอกองคกรมาปรับใชกับเทศบาลตําบลบางปลา 
 2.  เพ่ือใหมีการปรับเปลี่ยนแนวคิดในการทํางาน เนนสรางกระบวนการคิด  และการพัฒนาตนเอง  
               ใหเกิดข้ึนกับบุคลากรของเทศบาลตําบลบางปลา 
 3.  เพ่ือใหบุคลากรของเทศบาลตําบลบางปลา ปฏิบัติงานอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
      มากท่ีสุด 
 4.  เพ่ือพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทองถ่ินใหมีทักษะและความรู ในการปฏิบัติงานดังนี้ 
  1.  ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน 
  2.  ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง 
  3.  ดานการบริหาร 
  4.  ดานคุณสมบัติสวนตัว 
  5.  ดานคุณธรรมและจริยธรรม 

2.2   เปาหมายของการพัฒนา 

 ๒.๒.๑  เปาหมายเชิงปริมาณ 
       บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลบางปลา  อันประกอบดวย พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  
และพนักงานจางทุกคน ไดรับการพัฒนาการเพ่ิมพูนความรู ทักษะ คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบตัิงานทุกคน 

  ๒.2.๒  เปาหมายเชิงคุณภาพ 
           บุคลากรในสังกัดเทศบาลตําบลบางปลาทุกคน  ท่ีไดเขารับการพัฒนา การเพ่ิมพูนความรู  
ทักษะ  คุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน  สามารถนําความรูท่ีไดรับมาใชประโยชนในการปฏิบัติงาน
เพ่ือบริการประชาชนไดอยางมีประสิทธิภาพ  ตามแนวทางการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี 

 
สวนท่ี 3 

หลักสูตรการพัฒนา 

 ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร  เรื่อง  หลักเกณฑและเง่ือนไขเก่ียวกับ
การบริหารงานบุคคลของเทศบาล ไดกําหนดใหผูบังคับบัญชามีหนาท่ี พัฒนาผูใตบังคับบัญชา เพ่ือเพ่ิมพูน
ความรูทักษะ ทัศนคติท่ีดี คุณธรรม และจริยธรรม  อันจะทําใหปฏิบัติหนาท่ีราชการไดอยางมีประสิทธิภาพ  
ในการพัฒนาผูใตบังคับบัญชา นั้น  ตองพัฒนาท้ัง 5 ดาน ไดแก 

 (1)  ดานความรูท่ัวไปในการปฏิบัติงาน ไดแก ความรูท่ีเก่ียวของกับการปฏิบัติงานโดยท่ัวไป 
เชน ระเบียบกฎหมาย นโยบายสําคัญของรัฐบาล สถานท่ี โครงสรางของงานนโยบายตาง ๆ เปนตน 
 (2)  ดานความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตําแหนง ไดแก ความรูความสามารถในการ
ปฏิบัติงานของตําแหนงหนึ่งตําแหนงใด โดยเฉพาะ เชน งานฝกอบรม งานดานชาง 



 (3)  ดานการบริหาร ไดแก รายละเอียดท่ีเก่ียวกับการบริหารงานและการบริการประชาชน  เชน      
ในเรื่องการวางแผน การมอบหมายงาน การจูงใจ การประสานงาน เปนตน 
 (4)  ดานคุณสมบัติสวนตัว ไดแก  การชวยเสริมบุคลิกท่ีดี สงเสริมใหสามารถปฏิบัติงานรวมกับ 
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บุคคลอ่ืนไดอยางราบรื่น และมีประสิทธิภาพ  เชน มนุษยสัมพันธการทํางาน การสื่อสารและสื่อความหมาย 
การเสริมสรางสุขภาพอนามัย  เปนตน 

(5)  ดานคุณธรรม และจริยธรรม ไดแก การพัฒนาคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน เชน 
จริยธรรมในการปฏิบัติงาน การพัฒนาคุณภาพชีวิต เพ่ือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน การปฏิบัติงานอยางมีความสุข 

 จากการวิเคราะหปญหาและความตองการในดานการพัฒนาบุคลากร  รวมท้ังจากการวิเคราะห      
จุดแข็ง จุดออน (SWOT) ของการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลตําบลบางปลาแลว  สามารถสรุป
ประเด็นของการพัฒนาบุคลากร  และหลักสูตรการพัฒนาไดดังนี้ 

 ประเด็นท่ีตองพัฒนา 

  1. ควรใหมีการปรับปรุงกระบวนการทํางานพรอมเนนกระบวนการสารสนเทศมาใชงาน 
  2. ควรมีการพัฒนาองคความรูเพ่ือสรางพนักงานเทศบาลใหเปนมืออาชีพ 
  3. บริหารจัดการฐานขอมูลใหเชื่อมโยงทุกสวนราชการ 
  4. พัฒนาระบบบริการประชาชนใหมีประสิทธิภาพไดมาตรฐาน 
  5. พัฒนาระบบประเมินผลการปฏิบัติงานขาราชการ 
  6. วางแผนบริหารอัตรากําลังและปรับอัตรากําลังใหเหมาะสม 
  7. พัฒนาการกระจายอํานาจ 
  8. พัฒนาระบบตอบแทนและแรงจูงใจ 

 หลักสูตรการพัฒนา 

  1. สายงานผูบริหาร ประกอบดวยหลักสูตร 
   - หลักสูตรดานการบริหาร 
   - หลักสูตรดานคุณธรรม และจริยธรรม 
  2. สายงานผูปฏิบัต ิ
   - หลักสูตรความรูพ้ืนฐานการปฏิบัติราชการ 
   - หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ 
   - หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะแตละตําแหนง 
   - หลักสูตรดานคุณธรรม จริยธรรม 
  3. สายงานพนักงานจาง 
   - หลักสูตรความรูพ้ืนฐานการปฏิบัติราชการ 
   - หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับงานท่ีรับผิดชอบ 
   - หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะแตละตําแหนง 
   - หลักสูตรดานคุณธรรม จริยธรรม 
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สวนท่ี  4   
วิธีการพัฒนาและระยะเวลาการดําเนินการพัฒนา 

(แผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล   ประจําปงบประมาณ 25๖๑- 25๖๓) 

1. วิธีการพัฒนาพนักงานเทศบาล 

 เทศบาลตําบลบางปลา เปนหนวยดําเนินการเองหรืออาจดําเนินการรวมกับคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน หรือหนวยงาน
ราชการอ่ืนท่ีเก่ียวของ โดยวิธีการใดวิธีการหนึ่งตามความจําเปนและความเหมาะสม ดังนี้ 
 1. การปฐมนิเทศ จะดําเนินการกอนท่ีจะมีการมอบหมายใหปฏิบัติหนาท่ี กอนการบรรจุเขารับ
ราชการ เฉพาะพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจางท่ีรับการการบรรจุแตงตั้งใหม 
 2. การฝกอบรม อาจดําเนินการโดยเทศบาลตําบลบางปลา หรือโดยคณะกรรมการพนักงานเทศบาล
จังหวัดสมุทรสาคร สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถ่ิน กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน หรือสวนราชการอ่ืนตาม
ความเหมาะสม 
 3. การใหทุนการศึกษา ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องหลักเกณฑวาดวยตั้งงบประมาณเพ่ือให
ทุนการศึกษาขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ฉบับท่ี 5 ขอ 2 วรรคท่ีสี่ “ทุน หมายความวา ทุนการศึกษาท่ี
ไดมาจากงบประมาณจากองคกรปกครองสวนทองถ่ินเพ่ือการศึกษาหรือพัฒนาองคความรูของผูรับทุนในระดับ
ปริญญาตรีในการศึกษาภาคพิเศษทางรัฐประศาสตร สาขาการปกครองทองถ่ิน หรือหลักสูตรอ่ืนกับ
สถาบันการศึกษาท่ีมีขอตกลงกับกระทรวงมหาดไทยหรือกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน สําหรับปริญญาโท 
องคกรปกครองสวนทองถ่ินสามารถใหทุนการศึกษาแกผูรับทุนเพ่ือศึกษากับสถาบันการศึกษาใดของรัฐใน
หลักสูตรตางๆ ใหเปนไปตามหลักเกณฑท่ีอธิบดีกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินกําหนด  และตามหนังสือ กรม
สงเสริมการปกครองทองถ่ิน ท่ี มท 0808.2/1829  ลงวันท่ี 15 กันยายน 2552  เรื่อง ซักซอมวิธีการให
ทุนการศึกษาและการตั้งงบประมาณเพ่ือใหทุนการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรีขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน “องคกรปกครองสวนทองถ่ิน สามารถต้ังงบประมาณรายจายประจําป เพ่ือใหทุนการศึกษาจาก
ฐานรายไดทุกประเภทและรวมถึงเงินอุดหนุนท่ัวไปท่ีตองนํามาจัดทํางบประมาณตามระเบียบวาดวยวิธี
งบประมาณฯ ของปงบประมาณท่ีผานมา รายไดเกิน 20 ลานบาท แตไมเกิน 50 ลานบาท ใหตั้งงบประมาณ
สําหรับเปนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรีไมเกิน 20 คน และปริญญาโทไมเกิน 4 คน” 
 4. การประชุมเชิงปฏิบัติการ หรือการสัมมนา อาจดําเนินการโดยเทศบาล ก.ท.จ.สมุทรสาคร  สถาบัน
พัฒนาบุคลากรทองถ่ิน หรือหนวยงานอ่ืนท่ีเก่ียวของ 
 5. การสอนงานการใหคําปรึกษา หรือวิธีการอ่ืนดวยวิธีท่ีเหมาะสม ทําโดยหัวหนางานหรือหัวหนาสวน
ราชการท่ีไดรับมอบหมายทําการสอนงานใหกับผูใตบังคับบัญชา
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2. ระยะเวลาดําเนินการพัฒนา 

ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลบางปลา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 
ประจําปงบประมาณ 25๖๐ 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีดําเนินการ หนวยงานดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ กลุมเปาหมาย 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1.หลักสูตรความรูพื้นฐานการปฏิบัติราชการ 1. การปฐมนิเทศ 

2. การสอนงาน 
3. การฝกอบรม 
4. การประชุม 

เทศบาลดําเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

  
 

           ตําแหนงสายงานผูปฏบิัติ 
 พนักงานจาง 

2.หลักสูตรการพัฒนาเกีย่วกับงานที่รับผิดชอบ 1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดําเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

   
 

          ตําแหนงสายงานบริหาร 

 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ 

 พนักงานจาง 

3. หลักสูตรความรูและทกัษะเฉพาะ 1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดําเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

             ตําแหนงสายงานบริหาร 
 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ 
 พนักงานจาง 
 

4.หลักสูตรดานการบริหาร 1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดําเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

             ตําแหนงสายงานบริหาร 
 
 
 

5. หลักสูตรดานคุณธรรม จริยธรรม 1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดําเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

             ตําแหนงสายงานบริหาร 

 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ 

 พนักงานจาง 
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ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลบางปลา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 
ประจําปงบประมาณ 25๖๐  (ตอ) 

 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีดําเนินการ หนวยงานดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ กลุมเปาหมาย 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
6. การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี 

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบันที่ม ี
ขอตกลงกับ
กระทรวงมหาดไทย 

- สถาบันการศึกษา   
 

           ตําแหนงสายงานบริหาร 

 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ 

 พนักงานจาง 

7. การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท 

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบันที่ม ี
ขอตกลงกับ
กระทรวงมหาดไทย 

- สถาบันการศึกษา              ตําแหนงสายงานบริหาร 

 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ 

 พนักงานจาง 
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ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลบางปลา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 
ประจําปงบประมาณ 25๖๑ 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีดําเนินการ หนวยงานดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ กลุมเปาหมาย 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1.หลักสูตรความรูพื้นฐานการปฏิบัติราชการ 1. การปฐมนิเทศ 

2. การสอนงาน 
3. การฝกอบรม 
4. การประชุม 

เทศบาลดําเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

  
 

           ตําแหนงสายงานผูปฏบิัติ 
 พนักงานจาง 

2.หลักสูตรการพัฒนาเกีย่วกับงานที่รับผิดชอบ 1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดําเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

   
 

          ตําแหนงสายงานบริหาร 

 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ 

 พนักงานจาง 

3. หลักสูตรความรูและทกัษะเฉพาะ 1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดําเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

             ตําแหนงสายงานบริหาร 
 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ 
 พนักงานจาง 
 

4.หลักสูตรดานการบริหาร 1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดําเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

             ตําแหนงสายงานบริหาร 
 
 
 

5. หลักสูตรดานคุณธรรม จริยธรรม 1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดําเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

             ตําแหนงสายงานบริหาร 

 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ 

 พนักงานจาง 
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ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลบางปลา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 
ประจําปงบประมาณ 25๖๑  (ตอ) 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีดําเนินการ หนวยงานดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ กลุมเปาหมาย 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
6. การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี 

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบันที่ม ี
ขอตกลงกับ
กระทรวงมหาดไทย 

- สถาบันการศึกษา   
 

           ตําแหนงสายงานบริหาร 

 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ 

 พนักงานจาง 

7. การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท 

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบันที่ม ี
ขอตกลงกับ
กระทรวงมหาดไทย 

- สถาบันการศึกษา              ตําแหนงสายงานบริหาร 

 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ 

 พนักงานจาง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- 12 - 
 

ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลบางปลา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 
ประจําปงบประมาณ 25๖๒ 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีดําเนินการ หนวยงานดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ กลุมเปาหมาย 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
1.หลักสูตรความรูพื้นฐานการปฏิบัติราชการ 1. การปฐมนิเทศ 

2. การสอนงาน 
3. การฝกอบรม 
4. การประชุม 

เทศบาลดําเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

  
 

           ตําแหนงสายงานผูปฏบิัติ 
 พนักงานจาง 

2.หลักสูตรการพัฒนาเกีย่วกับงานที่รับผิดชอบ 1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดําเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

   
 

          ตําแหนงสายงานบริหาร 

 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ 

 พนักงานจาง 

3. หลักสูตรความรูและทกัษะเฉพาะ 1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดําเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

             ตําแหนงสายงานบริหาร 
 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ 
 พนักงานจาง 
 

4.หลักสูตรดานการบริหาร 1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดําเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

             ตําแหนงสายงานบริหาร 
 
 
 

5. หลักสูตรดานคุณธรรม จริยธรรม 1. การฝกอบรม 
2. การประชุมเชิงปฏิบัติการ 
3. การศึกษาดูงาน 
 

เทศบาลดําเนินการ 
ก.ท.จ. 
สถาบันพัฒนาบุคลากรทองถิ่น 
หนวยงานอื่นที่เกี่ยวของ 

             ตําแหนงสายงานบริหาร 

 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ 

 พนักงานจาง 
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ตารางแผนพัฒนาพนักงานเทศบาลตําบลบางปลา  อําเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสาคร 
ประจําปงบประมาณ 25๖๒  (ตอ) 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีดําเนินการ หนวยงานดําเนินการ 
ระยะเวลาดําเนินการ กลุมเปาหมาย 

ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค ก.พ มี.ค เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย 
6. การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอระดับ
ปริญญาตรี 

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบันที่ม ี
ขอตกลงกับ
กระทรวงมหาดไทย 

- สถาบันการศึกษา   
 

           ตําแหนงสายงานบริหาร 

 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ 

 พนักงานจาง 

7. การสงเสริมสนับสนุนการศึกษาตอระดับ
ปริญญาโท 

ศึกษาในสถาบันการศึกษา
ของรัฐ หรือ สถาบันที่ม ี
ขอตกลงกับ
กระทรวงมหาดไทย 

- สถาบันการศึกษา              ตําแหนงสายงานบริหาร 

 ตําแหนงสายงานผูปฏิบัติ 

 พนักงานจาง 
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สวนท่ี 5 
งบประมาณในการดําเนินการพัฒนา 

(ตามแผนพัฒนาพนกังานเทศบาล ประจําปงบประมาณ 25๖๑-25๖๓) 

 ใชงบประมาณของเทศบาลตําบลบางปลา อําเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร ปรากฏใน  
เทศบัญญัติงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ 25๖๑-25๖๓  ดังนี้ 
 1. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบรหิารท่ัวไป หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ รายการคาใชจาย
ในการฝกอบรมและสัมมนา ตั้งจายไว 200,๐๐๐ บาท 
 2.  แผนงานงบกลาง งานงบกลาง รายการคาใชจายสําหรับการศึกษา  ตามหนังสือท่ี มท 0808.2/ ว.3137  
ลงวันท่ี 17 กันยายน 2547  เรื่อง หลักเกณฑการต้ังงบประมาณเพ่ือใหทุนการศึกษาขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน   ตั้งจายไว  -  บาท  
 3. แผนงานบริหารงานท่ัวไป งานบริหารงานคลัง หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ รายการคาจาย
ในการฝกอบรมและสัมมนา  ตั้งจายไว 150,๐๐๐ บาท 
 4.  แผนงานศึกษา งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับการศึกษา หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ 
รายการคาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา ตั้งจายไว 5๐,๐๐๐ บาท  และแผนงานการศึกษา (กอนวัยเรียน
และประถมศึกษา) รายการคาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา ตั้งจายไว 10๐,๐๐๐ บาท 
 5. แผนงานเคหะและชุมชน งานบริหารงานท่ัวไปเก่ียวกับเคหะชุมชน หมวด คาตอบแทนใชสอยและ
วัสดุ รายการคาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา  ตั้งจายไว 5๐,๐๐๐ บาท  และแผนงานเคหะ  งานไฟฟา
ถนน  ต้ังจายไว  50,000  บาท 
 ๖. แผนงานการรักษาความสงบภายใน หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ รายการคาใชจายในการ
ฝกอบรมและสัมมนา ตั้งจายไว  6๐,๐๐๐ บาท 
 ๗. แผนงานสาธารณสุข หมวด คาตอบแทนใชสอยและวัสดุ รายการคาใชจายในการฝกอบรมและ
สัมมนา  ตั้งจายไว 130,๐๐๐ บาท 
 8.  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ  หมวดคาตอบแทนใชสอยและวัสดุ  รายการ
คาใชจายในการฝกอบรมและสัมมนา  ตั้งจายไว  30,000  บาท 
 

สวนท่ี  6 
การติดตามประเมินผล 

1.  องคกรติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล 
                ใหมีคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนการพัฒนาพนักงานเทศบาล  ของเทศบาลตําบล 
บางปลา  ประกอบดวย 
  1.  นายกเทศมนตรี          ประธานกรรมการ 
  2.  ปลัดเทศบาล                   กรรมการ 
  3.  รองปลัดเทศบาล                กรรมการ 
  4.  ผูอํานวยการกองชาง                         กรรมการ 
  5.  ผูอํานวยการกองคลัง                                   กรรมการ 
  6.  ผูอํานวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม             กรรมการ 
  7.  ผูอํานวยการกองการศึกษา        กรรมการ 
  8.  นักทรัพยากรบุคคล                   กรรมการ/เลขานุการ 



 ใหคณะกรรมการ มีหนาท่ีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของพนักงานเทศบาล  กําหนด
วิธีการติดตามประเมินผลตลอดจนการดําเนินการอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวของ  อยางนอยปละ 1 ครั้ง  แลวเสนอผล    
การติดตามประเมินผลตอนายกเทศมนตรีตําบลบางปลาทราบ 
     ---------------------------------- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
(2) 

 
 

 
ประมวลจริยธรรมของขาราชการ 

เทศบาลตําบลบางปลา 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



ประกาศเทศบาลตําบลบางปลา 
เรื่อง  คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง 

พ.ศ. 2560 

 
 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ลงวันท่ี  2  พฤศจิกายน  2558  
เพ่ือใหขาราชการ  พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินยึดถือเปนหลักการ  แนวทางปฏิบัติ  
และเปนเครื่องกํากับ  ความประพฤติของตน  นั้น 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  13  ประกอบมาตรา  23  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  ในการประชุมครั้งท่ี  
6/2558  เม่ือวันท่ี  25  มิถุนายน  2558  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร  ในการ
ประชุมครั้งท่ี  10/2558  เม่ือวันท่ี  15  ตุลาคม  2558  เห็นชอบใหกําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
จริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง  เพ่ือยึดเปนหลักการ  แนวทางปฏิบัติและ
เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาล  จึงออก
ประกาศเทศบาลตําบลบางปลา  ดังนี้ 

  พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางของเทศบาล  มีหนาท่ีดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ  อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมของมาตรฐานจริยธรรม  ดังนี้ 

 1.  การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.  การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย  สุจริต  และรับผิดชอบ 
 3.  การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือประโยชนสวนตน  และไมมีผลประโยชนทับซอน 
 4.  การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
 5.  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 
 6.  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
 7.  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปรงใส  และตรวจสอบได 
 8.  การยึดม่ันในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
 9.  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

 ท้ังนี้  การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย 

                       ประกาศ   ณ  วันท่ี  1  เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2560 
 

 
                   

        
       (นายชาตรี    โพธิ์อบ) 
                                                               นายกเทศมนตรีตําบลบางปลา 
 
 
 
 



คุณธรรมจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง 
ของเทศบาลตําบลบางปลา  อําเภอเมืองสมุทรสาคร  จังหวัดสมุทรสาคร 

พ.ศ. 2560 
 

 

  ตามประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร  เรื่อง  มาตรฐานท่ัวไป
เก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจาง  ลงวันท่ี  2  พฤศจิกายน  2558  
เพ่ือใหขาราชการ  พนักงานและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินยึดถือเปนหลักการ  แนวทางปฏิบัติ  
และเปนเครื่องกํากับ  ความประพฤติของตน  นั้น 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา  13  ประกอบมาตรา  23  แหงพระราชบัญญัติระเบียบ
บริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  พ.ศ. 2542  มติคณะกรรมการพนักงานเทศบาล  ในการประชุมครั้งท่ี  
6/2558  เม่ือวันท่ี  25  มิถุนายน  2558  คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดสมุทรสาคร  ในการ
ประชุมครั้งท่ี  10/2558  เม่ือวันท่ี  15  ตุลาคม  2558  เห็นชอบใหกําหนดมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับ
จริยธรรมของพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจาง  เพ่ือยึดเปนหลักการ  แนวทางปฏิบัติและ
เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติพนักงานเทศบาล  ลูกจางประจําและพนักงานจางของเทศบาล  จึงออก
ประกาศเทศบาลตําบลบางปลา  ดังนี้ 

  พนักงานเทศบาล  ลูกจางประจํา  และพนักงานจางของเทศบาล  มีหนาท่ีดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมายเพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมและประเทศชาติ  อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมของมาตรฐานจริยธรรม  ดังนี ้

 1.  การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
 2.  การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย  สุจริต  และรับผิดชอบ 
 3.  การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือประโยชนสวนตน  และไมมีผลประโยชนทับซอน 
 4.  การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
 5.  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 
 6.  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
 7.  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปรงใส  และตรวจสอบได 
 8.  การยึดม่ันในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยเปนประมุข 
 9.  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

 ท้ังนี้  การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย 

หมวด 1 
บทท่ัวไป 

 

ขอ 1 ในประมวลจริยธรรมนี้ 
“คุณธรรมจริยธรรม” หมายถึง  คุณธรรมจริยธรรมของขาราชการของเทศบาลตําบล

บางปลา 
“ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการสวนทองถ่ิน ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญ  

ขาราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถ่ิน  
รวมถึงพนักงานจาง  และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาลตําบล
บางปลา 
  ขอ 2 ใหนายกเทศมนตรีตําบลบางปลารักษาการประกาศนี้ 



หมวด 2 
มาตรฐานจริยธรรม 

 

สวนท่ี 1 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

สําหรับขาราชการ  ของเทศบาลตําบลบางปลา 
 

ขอ 3 ขาราชการของเทศบาลตําบลบางปลาทุกคน  มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม  เปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก 10 ประการ  ดังนี้ 

(1)  การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(2)  การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
(3)  การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย  และรับผิดชอบ 
(4)  การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมี       
    ผลประโยชนทับซอน 
(5)  การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
(6)  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 
(7)  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบิดเบือน

ขอเท็จจริง 
(8)  การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปรงใส  และตรวจสอบได 
(9)  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
(10) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดีรวมกัน

พัฒนาชุมชนใหนาอยู คู คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลอง
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

 
 

สวนท่ี 2 

จรรยาวิชาชีพขององคกร 
 

ขอ 4  ขาราชการของเทศบาลตําบลบางปลาตองจงรักภักดีตอชาติ   ศาสนาและ
พระมหากษัตริย 

ขอ 5 ขาราชการของเทศบาลตําบลบางปลา ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไวและปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

ขอ 6 ขาราชการของเทศบาลตําบลบางปลาตองเปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองดี  
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

ขอ 7  ขาราชการของเทศบาลตําบลบางปลาตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความ    
เสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี 

ขอ 8  ขาราชการของเทศบาลตําบลบางปลาตองปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถ
ดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ี
ท่ีไดรับมอบหมาย  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 

ขอ 9 ขาราชการของเทศบาลตําบลบางปลาตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชน
ดวยความเปนธรรม  รวดเร็ว  และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 

 



ขอ 10 ขาราชการของเทศบาลตําบลบางปลาตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ  เรียบรอยมี
อัธยาศัย 

ขอ 11 ขาราชการของเทศบาลตําบลบางปลาตองรักษาความลับท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ี
การเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเม่ือมีอํานาจหนาท่ีและไดรับอนุญาต
จากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น 

ขอ 12 ขาราชการของเทศบาลตําบลบางปลาตองรักษาและเสริมสรางความสามัคคีระหวาง
ผูรวมงาน  พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ 

ขอ 13 ขาราชการของเทศบาลตําบลบางปลาตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหา
ประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน  ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม  ตลอดจนไม
รับของขวัญ  ของกํานัล  หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน  หรือบุคคลท่ีเก่ียวของ  เพ่ือประโยชนตางๆ อัน
อาจเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน  เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี 

ขอ 14 ขาราชการของเทศบาลตําบลบางปลาตองประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนดวยความสุภาพ   มีน้ําใจ  มีมนุษยสัมพันธอันดี  ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของเพ่ือน
รวมงาน  และไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน 

 
                             สวนท่ี 3 

จรรยาวิชาชีพ (ถามี) 
 

ขอ 15  ใหขาราชการของเทศบาลตําบลบางปลาท่ีเปนผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษาตอง
มีจรรยาบรรณทางวิชาชีพ  ตามขอบังคับคุรุสภาวาดวยมาตรฐานวิชาชีพจรรยาบรรณวิชาชีพ  พุทธศักราช 
2548  ขอ 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 และ 22  ดังนี้ 

(1)  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตองประพฤติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ
และแบบแผนพฤตกิรรมตามจรรยาบรรณของวิชาชีพ 

(2)  ผูประกอบวิชีพทางการศึกษา  ตองมีวินัยในตนเอง  พัฒนาตนเองตามดาน
วิชาชีพ  บุคลิกภาพ  และวิสัยทัศนใหทันตอการพัฒนาวิทยาการ  เศรษฐกิจ  สังคม  และการเมืองอยูเสมอ 

(3)  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตองรัก  ศรัทธา  ซ่ือสัตยสุจริต  รับผิดชอบ
ตอวิชาชีพ  และเปนสมาชิกท่ีดีขององคกรวิชาชีพ 

(4)  ผูประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา  ตองรัก  เมตตา  เอาใจใส  ชวยเหลือ  
สงเสริมใหกําลังใจแกศิษย  และผูรับบริการตามบทบาทหนาท่ีโดยเสมอหนา 

(5)  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตองสงเสริมใหเกิดการเรียนรู  ทักษะ  และ
นิสัยท่ีถูกตองดีงามแกศิษย    และผูรับบริการ  ตามบทบาทหนาท่ีอยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ 

(6)  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตองประพฤติปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดี     
ท้ังทางกาย  วาจา  และใจ 

(7)  ผูประกอบวิชาชีพทางการศึกษา  ตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญ
ทางกาย  สติปญญา  จิตใจ  อารมณ  และสังคมของศิษย  และผูรับบริการ 

(8)  ผูประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา  ตองใหบริการดวยความจริงใจและ   
เสมอภาค  โดยไมเรียกรับหรือยอมรับผลประโยชนจากการใชตําแหนงหนาท่ีโดยมิชอบ 

 
(9)  ผูประกอบการวิชีพทางการศึกษา  พึงชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันอยาง

สรางสรรค  โดยยึดม่ันในระบบคุณธรรม  สรางความสามัคคีในหมูคณะ 
(10) ผูประกอบการวิชาชีพทางการศึกษา  พึงประพฤติปฏิบัติตนเปนผูนําในการ

อนุรักษและพัฒนาเศรษฐกิจ  สังคม  ศาสนา  ศิลปวัฒนธรรม  ภูมิปญญา  สิ่งแวดลอม  รักษาผลประโยชน
ของสวนรวม  และยึดม่ัน  ในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 



หมวด 3 

กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 
 

สวนท่ี 1 
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

ขอ 16 ใหสํานักปลัดเทศบาลมีหนาท่ีควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบั ติตามประมวล
จริยธรรมนี้อยางท่ัวถึงและเครงครัด  โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

(1) ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง  สงเสริม  ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดี
และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสมํ่าเสมอ 

(2) สืบสวนหาขอเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้  เพ่ือรายงานผลให
นายกเทศมนตรีตําบลบางปลา  กรรมการจริยธรรมพิจารณา  ท้ังนี้ โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการ
ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลบางปลา  หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็ได 

(3) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีท่ีเห็นวานายกเทศมนตรีตําบลบางปลา  
หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควร  อาจยื่นเรื่องโดยไมตองผาน 
นายกเทศมนตีตําบลบางปลา  หรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได 

(4) คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิใหถูก
กลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  การดําเนินการตอขาราชการท่ีอยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง  โยกยาย  เลื่อนข้ันเงินเดือน  ตั้งกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบตอสิทธิหนาท่ีของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิได  เวนแตจะไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 

(5) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(6) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้หรือตามท่ีคณะกรรมการ

จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย  ท้ังนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด 

ขอ 17 ใหนายกเทศมนตรีตําบลบางปลาแตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน  เพ่ือควบคุม  
กํากับ  ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดวย  
(1) ปลัดหรือรองปลัดท่ีไดรับมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ 
(2) กรรมการจากขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร  เลือกกันเองให

เหลือสองคน 
(3) กรรมการ  ซ่ึงเปนขาราชการท่ีไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในเทศบาล

ตําบลบางปลาท่ีไดรับเลือกตั้งจากขาราชการ  พนักงานจาง  และลูกจางของเทศบาลตําบลบางปลานั้น  
จํานวนสองคน 

(4) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก  ใหกรรมการตาม (1) - (3)  รวมกันเสนอชื่อ
และคัดเลือกใหเหลือสองคน 

ใหหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจ
แตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม 

กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน 

 

 



ขอ 18 คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 
(1) ควบคุม  กํากับ  สงเสริม  และใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้

ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(2) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน  ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา  หรือในกรณีท่ีมี           
การอุทธรณ  การลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 

(3) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผู ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย             
มีอํานาจหนาท่ี  ขอใหกระทรวง  กรม  หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอ่ืนของรัฐ  หรือหางหุนสวน 
บริษัท  ชี้แจงขอเท็จจริง  สงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ  สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให
ถอยคําเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

(4) เรียกผูถูกกลาวหา  หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง  หรือใหถอยคํา  
หรือใหสงเอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

(5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้            
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เม่ือไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัดโดยพลัน  ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในเกาสิบวันนับ
แตวันท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนท่ีสุด 

(6) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่อง
สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(7) คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิให
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจ  โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 

(8) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดิน มอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใชบังคับ 

สวนท่ี 2 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

ขอ 19 กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาท่ีประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรม ใหนายกเทศมนตีรีตําบลบางปลา เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 

ขอ 20 การดํ าเนิ นการตามขอ  19  ให ผู รับ ผิดชอบพิจารณ าดํ า เนิ นการแต งตั้ ง
คณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ขอ 21 การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรง
หรือไม  ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับ 

 

ตําแหนง  ตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอม
แหงกรณีผลรายอันเกิดจากการฝาฝน  และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 

ขอ 22 หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ 20 แลว  ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ 19  สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวา
เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม  แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตาม 
ขอ 19  สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ 25  แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย 



ขอ 23 การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ 19 ขอ 20 
และขอ 22  ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย  และการรักษาวินัย    
และการดําเนินการทางวินัย ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ 24 การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ 22 ใหดําเนินการตามนั้น เวนแตจะ
ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
 
 

หมวด 4 
ข้ันตอนการลงโทษ 

 

ขอ 25 การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา  ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไขหรือดําเนินการท่ีถูกตอง  หรือ
ตักเตือน  หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง  การเขาสูตําแหนง  การพนจากตําแหนง  การเลื่อนข้ัน
เงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 

ขอ 26 เม่ือมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามขอ 22 แลว  
ใหเทศบาลตําบลบางปลาดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 

ขอ 27 ผูถูกลงโทษตามขอ 25  สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรม
ของเทศบาลตําบลบางปลาภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดทราบการลงโทษ 

 ผู ถูกลงโทษตามขอ 18 (2) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดทราบการลงโทษ 

ขอ 28 เม่ือผลการพิจารณาเปนท่ีสุดแลว  ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ 29 จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พรอมดําเนินการปรับปรุง
แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี)  และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน  ซ่ึงเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  และผูตรวจการ
แผนดินทราบตอไป 
 
 

 



 

ภาคผนวก 
(3) 

 
 

                      
รางประกาศโครงสรางสวนราชการ 

ของเทศบาลตําบลบางปลา 
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