
 

ประมวลจริยธรรม 

ข้าราชการการเมืองท้องถ่ิน 

ฝ่ายสภาท้องถ่ิน 

 
 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เทศบาลต าบลม่วงนา 

อ าเภอดอนจาน  จงัหวดักาฬสินธุ ์

 

 
 



 

 

 

 

ประกาศเทศบาลต าบลม่วงนา 
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายสภาท้องถ่ิน 

 พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

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

   
ประมวลจรยิธรรมนี้จดัท ำขึ้นตำมเจตนำรมณ์ของรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย 

พุทธศักรำช ๒๕60 เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับรัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้งราชการ
ส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืน มวีตัถุประสงคเ์พือ่ 

๑. เป็นเครื่องมอืก ำกบัควำมประพฤตขิองขำ้รำชกำรกำรเมอืงท้องถิน่ฝ่ำยสภำท้องถิน่ 
เทศบำลต ำบลม่วงนำ เพือ่สรำ้งควำมโปร่งใส มมีำตรฐำนในกำรปฏบิตังิำนทีช่ดัเจนและเป็นสำกล 

  ๒ . ยึดถือเป็นหลักกำรและแนวทำงปฏิบัติอย่ำงสม ่ ำ เสมอ และเป็นเครื่องมือ 
กำรตรวจสอบกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ ทัง้ในระดับองค์กรและระดับบุคคล  เพื่อให้กำรด ำเนินงำน 
เป็นไปตำมหลกัคุณธรรมจรยิธรรมอย่ำงมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล 

  ๓. ท ำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มควำมน่ำเชื่อถือ เกิดควำมมัน่ใจ 
แก่ผูร้บับรกิำรและประชำชนทัว่ไป ตลอดจนผูม้สีว่นไดเ้สยี 

  ๔. ให้เกิดพนัธะผูกพนัระหว่ำงองค์กรและบุคคลในทุกระดบั ให้ใช้อ ำนำจในขอบเขต              
สร้ำงระบบควำมรบัผดิชอบต่อตนเอง ต่อผู้บงัคบับญัชำหรอืผู้ใต้บงัคบับญัชำ ต่อองคก์ร ต่อประชำชน               
และต่อสงัคม ตำมล ำดบั 

  ๕. ป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ  และควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
ทีอ่ำจเกดิขึน้ รวมทัง้เสรมิสรำ้งควำมโปร่งใสในกำรปฏบิตังิำน 

  ทัง้นี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่ำนิยมร่วมส ำหรบัองค์กรและบุคคล พึงยึดถือเป็นแนวทำง
ปฏบิตัคิวบคู่ไปกบัระเบยีบและกฎขอ้บงัคบัอื่นๆ อย่ำงทัว่ถงึและมปีระสทิธภิำพ  

 อำศัยอ ำนำจตำมรัฐธรรมนูญแห่ งรำชอำณ ำจักรไทย พุ ทธศักรำช ๒๕๖๐                 
มาตรา ๗๖ วรรคสาม บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลัก       
ในการกำหนดประมวลจริยธรรม เพ่ือให้การบริหาร ราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะ และ       
การใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนา   
เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติ เป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 
ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ อำนาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้คำแนะนำในการจัดทำ
หรือปรับปรุงประมวลจริยธรรม เทศบาลตำบลม่วงนาจงึออกประกำศดงัต่อไปนี้ 

 
 



 
- ๒ - 

 
หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

  ขอ้ ๑  ประกำศฉบับนี้ เรียกว่ำ “ประกำศเทศบำลต ำบลม่วงนำว่ำด้วยประมวล
จรยิธรรมของขำ้รำชกำรกำรเมอืงทอ้งถิน่ฝ่ำยสภำทอ้งถิน่ของเทศบำลต ำบลม่วงนำ พ.ศ. ๒๕๖๕” 

  ขอ้ ๒  ประกำศฉบบัน้ีนี้ใหใ้ชบ้งัคบัตัง้แต่บดันี้เป็นตน้ไป 

ขอ้ ๓  ในประกำศฉบบัน้ี 
“ประมวลจริยธรรม” หมำยถึง ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่น 

ฝ่ำยสภำทอ้งถิน่ของเทศบำลต ำบลม่วงนำ 
   “ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่น” หมำยถึง ข้ำรำชกำรกำรเมอืงท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่น

(ประธำนสภำฯ รองประธำนสภำฯ เลขำนุกำรสภำฯ สมำชิกสภำท้องถิ่น ) รวมทัง้บุคคลที่ฝ่ำยสภำ
ทอ้งถิน่แต่งตัง้ตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระรำชบญัญตัทิีจ่ดัตัง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่นัน้  

  “คณะกรรมกำรจรยิธรรม” หมำยถึง คณะกรรมกำรจรยิธรรมของขำ้รำชกำรกำรเมอืง
ทอ้งถิน่ฝ่ำยสภำทอ้งถิน่เทศบำลต ำบลม่วงนำ 

  ขอ้ ๔ ให ้ประธำนสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำเป็นผูร้กัษำกำรตำมระเบยีบนี้ 
หมวด ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนท่ี ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอนัเป็นค่านิยมหลกั 

ขอ้ ๕ ขำ้รำชกำรกำรเมอืงทอ้งถิน่มหีน้ำทีด่ ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย เพื่อรกัษำ
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลำงทำงกำรเมือง อ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรแก่ประชำชนตำม 
หลกัธรรมำภบิำล โดยจะตอ้งยดึมัน่ในมำตรฐำนทำงจรยิธรรมอนัเป็นค่ำนิยมหลกั ๙ ประกำร ดงันี้ 
    ๑) กำรยดึมัน่ในคุณธรรมและจรยิธรรม 
    ๒) กำรมจีติส ำนึกทีด่ ีซื่อสตัย ์และรบัผดิชอบ 
   ๓) กำรยดึถอืประโยชน์ของประเทศชำตเิหนือกว่ำประโยชน์สว่นตน และไม่ม ี
 ผลประโยชน์ทบัซอ้น 
    ๔) กำรยนืหยดัท ำในสิง่ทีถู่กตอ้ง เป็นธรรม และถูกกฎหมำย 
    ๕) กำรใหบ้รกิำรแก่ประชำชนดว้ยควำมรวดเรว็ มอีธัยำศยั และไม่เลอืกปฏบิตั ิ

๖) กำรใหข้อ้มลูขำ่วสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บดิเบอืน 
ขอ้เทจ็จรงิ 

๗) กำรมุ่งผลสมัฤทธิข์องงำน รกัษำมำตรฐำน มคีุณภำพ โปร่งใส และ  
ตรวจสอบได ้

๘) กำรยดึมัน่ในระบอบประชำธปิไตยอนัมพีระมหำกษตัรยิท์รงเป็นประมุข 
๙) กำรยดึมัน่ในหลกัจรรยำวชิำชพีขององคก์ร  
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ส่วนท่ี ๒ 
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ิน 

  ขอ้  ๖  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงทอ้งถิน่ต้องจงรกัภกัดตี่อชำต ิศำสนำ และพระมหำกษตัรยิ์ 
ตลอดจนเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรเคำรพและรักษำระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย ์
ทรงเป็นประมุข 

  ข้อ  ๗  ข้ำรำชกำรกำรเมอืงท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรรกัษำไว้และปฏิบัติ 
ตำมซึง่รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทยทุกประกำร 

   ขอ้  ๘  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงท้องถิน่ต้องเป็นแบบอย่ำงทีด่ใีนกำรเป็นพลเมอืงด ีเคำรพ             
และปฏบิตัติำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครดั 

   ข้อ  ๙  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม 
และศีลธรรม ทัง้โดยส่วนตัวและโดยหน้ำที่รบัผิดชอบต่อสำธำรณชน ทัง้ต้องวำงตนให้เป็นที่เชื่ อถือ
ศรทัธำ  ของประชำชน 

  ข้อ  ๑๐ ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องเคำรพสิทธิ เสรีภำพส่วนบุคคลของผู้อื่น 
โดยไม่แสดงกริยิำ หรอืใชว้ำจำอนัไม่สุภำพ อำฆำตมำดรำ้ย หรอืใสร่ำ้ยหรอืเสยีดสบีุคคลใด 

   ขอ้  ๑๑  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงท้องถิ่นต้องมอีุดมกำรณ์ในกำรท ำงำนเพื่อประเทศชำต ิ 
และตอ้งถอืเอำผลประโยชน์ของประเทศชำตแิละประชำชนเป็นสิง่สงูสุด 

   ข้อ  ๑๒  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องรบัใช้ประชำชนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 
ดว้ยควำมรบัผดิชอบ ซื่อสตัย ์สุจรติ เสยีสละ เป็นธรรม ไม่เลอืกปฏบิตัแิละปรำศจำกอคต ิ

   ขอ้  ๑๓ ขำ้รำชกำรกำรเมอืงทอ้งถิน่ต้องสรำ้งจติส ำนึกใหป้ระชำชนในทอ้งถิน่ประพฤติ
ตนเป็นพลเมอืงที่ดี ร่วมกนัพฒันำชุมชนให้น่ำอยู่คู่คุณธรรมและดูแลรกัษำสภำพสิง่แวดล้อมในพื้นที่
รบัผดิชอบ 

   ขอ้  ๑๔  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงทอ้งถิน่ตอ้งไม่ใชห้รอืยนิยอมใหผู้อ้ื่นใชส้ถำนะหรอื
ต ำแหน่งกำรเป็นขำ้รำชกำรกำรเมอืงไปแสวงหำผลประโยชน์ทีม่คิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมำยส ำหรบั
ตนเองหรอืผูอ้ื่น ไม่ว่ำจะเป็นประโยชน์ในทำงทรพัยส์นิหรอืไม่กต็ำม 

   ขอ้  ๑๕  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงทอ้งถิน่ต้องไม่ใช้สถำนะหรอืต ำแหน่งกำรเป็นขำ้รำชกำร
กำรเมอืงเขำ้ไปกำ้วก่ำยหรอืแทรกแซงกำรบรรจุ แต่งตัง้ ยำ้ย โอน เลื่อนต ำแหน่ง และเลื่อนขัน้เงนิเดอืน            
ของข้ำรำชกำรซึ่งมตี ำแหน่งหรอืเงนิเดือนประจ ำและมิใช่ข้ำรำชกำรกำรเมือง พนักงำน หรอืลูกจ้ำง 
ของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรฐั รฐัวิสำหกิจ กิจกำรที่รฐัถือหุ้นใหญ่ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น  
หรอืใหบุ้คคลดงักล่ำวพน้จำกต ำแหน่ง ทัง้นี้เวน้แต่เป็นกำรปฏบิตัติำมอ ำนำจหน้ำทีต่ำมกฎหมำย  

   ข้อ   ๑๖  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้ องถิ่นต้อ งไม่ยินยอมให้คู่ สมรส  ญ ำติสนิ ท  
บุคคลในครอบครัวหรือ ผู้ใกล้ชิดก้ำวก่ำย หรือแทรกแซงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนหรือของผู้อื่น  
และตอ้งไม่ยนิยอมใหผู้อ้ื่นใชอ้ ำนำจหน้ำทีข่องตนโดยมชิอบ 
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ขอ้  ๑๗  ข้ำรำชกำรกำรเมอืงท้องถิ่นต้องระมดัระวงัมใิห้กำรประกอบวชิำชพี อำชีพ 
หรือก ำรงำนอื่ น ใดของคู่ ส ม รส  ญ ำติสนิ ท  ห รื อบุ คค ล ในค รอบค รัวขอ งตนที่ มี ลักษณ ะ 
เป็นกำรกระทบกระเทอืนต่อควำมเชื่อถอืศรทัธำของประชำชนในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องตน 

  ข้อ   ๑๘   ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้อ งถิ่นต้อ งรักษำควำมลับของทำงรำชกำร  
เวน้แต่เป็นกำรปฏบิตัติำมอ ำนำจหน้ำทีต่ำมกฎหมำย 

  ขอ้  ๑๙  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงทอ้งถิน่ตอ้งยดึมัน่ในกฎหมำยและค ำนึงถงึระบบคุณธรรม            
ในกำรแต่งตัง้ผูส้มควรด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ 

   ขอ้  ๒๐  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงทอ้งถิน่เมื่อพน้จำกต ำแหน่งแลว้ ต้องไม่น ำขอ้มูลข่ำวสำร          
อันเป็นควำมลับของทำงรำชกำรซึ่งตนได้มำในระหว่ำงอยู่ในต ำแหน่งไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์  
แก่องคก์รเอกชน ทัง้นี้ ภำยในก ำหนดระยะเวลำสองปี นบัจำกวนัทีพ่น้จำกต ำแหน่ง  

   ขอ้  ๒๑  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงทอ้งถิน่ต้องเปิดเผยขอ้มูลกำรทุจรติ กำรใชอ้ ำนำจในทำง
ทีผ่ดิ กำรฉ้อฉล หลอกลวง หรอืกระท ำกำรอื่นใดทีท่ ำใหร้ำชกำรเสยีหำยต่อเจำ้หน้ำทีผู่ร้บัผดิชอบ 

   ขอ้  ๒๒  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงทอ้งถิน่ตอ้งไม่เรยีกรอ้งของขวญั ของก ำนลั หรอื
ประโยชน์   อื่นใดจำกบุคคลอื่น เพือ่ประโยชน์ต่ำงๆ อนัอำจเกดิจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องตน และจะตอ้ง
ดแูลใหคู้่สมรส ญำตสินิท หรอืบุคคลในครอบครวัของตนปฏบิตัเิช่นเดยีวกนัดว้ย 

   ข้อ  ๒๓  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อท ำธุรกิจ 
กบัหน่วยงำนของรฐัตำมระเบยีบ และขัน้ตอนอย่ำงเท่ำเทยีมกนัโดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ

   ข้อ  ๒๔  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นพึงพบปะเยี่ยมเยยีนประชำชนอย่ำงสม ่ำเสมอ  
เอำใจใส่ทุกข์สุข และรบัฟังเรื่องรำวร้องทุกข์ของประชำชน และรีบหำทำงช่วยเหลืออย่ำงเร่งด่วน  
อย่ำงเท่ำเทยีมกนั โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ

   ขอ้  ๒๕  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงทอ้งถิน่ต้องไม่ใชห้รอืบดิเบอืนขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำร
เพือ่ใหเ้กดิควำมเขำ้ใจผดิ หรอืเพือ่ผลประโยชน์ส ำหรบัตนเองและผูอ้ื่น 

   ข้อ  ๒๖  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องรักษำทรพัย์สินของทำงรำชกำรและใช้
ทรพัยส์นิของทำงรำชกำรใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคน์ัน้ๆ เท่ำนัน้ 

   ขอ้  ๒๗  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงท้องถิน่ต้องไม่ประพฤตตินอนัอำจก่อให้เกดิควำมเสื่อม
เสยีต่อเกยีรตภิูมขิองชำต ิ

  ขอ้  ๒๘ ขำ้รำชกำรกำรเมอืงท้องถิ่นต้องไม่คบหำหรอืให้กำรสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติ 
ผดิกฎหมำย  หรอืผูท้ีม่คีวำมประพฤตใินทำงเสื่อมเสยี เช่น ผูเ้ปิดบ่อนกำรพนัน หรอืผูท้ีข่อ้งเกีย่วกบัยำ
เสพตดิ อนัอำจกระทบกระเทอืนต่อควำมเชื่อถอืศรทัธำของประชำชนในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องตน 

   ขอ้  ๒๙  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงท้องถิ่นต้องแสดงควำมรบัผดิชอบตำมควรแก่กรณีเมื่อ
ปฏบิตัหิน้ำทีบ่กพร่องหรอืปฏบิตัหิน้ำทีผ่ดิพลำดรำ้ยแรง 
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หมวด ๓ 
กลไกและระบบบงัคบัใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนท่ี ๑ 
กลไกการบงัคบัใช้ประมวลจริยธรรม 

 
  ขอ้ ๓๐ ให้ ประธำนสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำ มหีน้ำที่ก ำกบัดูแลกำรให้มกีำรปฏิบตัิ

ตำมประมวลจรยิธรรมนี้อย่ำงทัว่ถงึและเคร่งครดั โดยมอี ำนำจหน้ำทีด่งันี้ 
   ๑) ด ำเนินกำรเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสรมิ ยกย่องข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่น 

ทีเ่ป็นแบบอย่ำงทีด่แีละตดิตำมสอดสอ่งกำรปฏบิตัติำมประมวลจรยิธรรมนี้อย่ำงสม ่ำเสมอ 
  ๒) ใหค้วำมช่วยเหลอื ดูแล และคุ้มครองขำ้รำชกำรกำรเมอืงท้องถิน่ซึ่งปฏบิตัิ

ตำมประมวลจรยิธรรมนี้อย่ำงตรงไปตรงมำ มใิหถู้กกลัน่แกลง้หรอืถูกใชอ้ ำนำจโดยไม่เป็นธรรม  
  ๓) กำรด ำเนินกำรต่อข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นที่อยู่ระหว่ำงถูกกล่ำวหำ 

ว่ำไม่ปฏิบตัิตำมประมวลจรยิธรรมนี้  อนัมีผลกระทบต่อสทิธิหน้ำที่ของผู้นัน้จะกระท ำมิได้ เว้นแต่จะ
ไดร้บัควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรจรยิธรรมแลว้ 

   ๔) ด ำเนินกำรอื่นตำมทีก่ ำหนดในประมวลจรยิธรรมนี้ 

  ขอ้ ๓๑ ใหป้ระธำนสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำ แต่งตัง้คณะกรรมกำรจรยิธรรมของ
ขำ้รำชกำรกำรเมอืงทอ้งถิน่ฝ่ำยสภำทอ้งถิน่เทศบำลต ำบลม่วงนำขึน้ เพือ่ควบคุม ก ำกบัใหม้กีำรปฏบิตัิ
ตำมประมวลจรยิธรรมนี้  ประกอบดว้ย 

                ๑) ประธำนสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำ   เป็นประธำนคณะกรรมกำรจรยิธรรม 
                               ๒) สมำชกิสภำทอ้งถิน่ทีส่ภำทอ้งถิน่คดัเลอืกจ ำนวน ๒ คน เป็นคณะกรรมกำร 

            ๓) กรรมกำรผูท้รงคุณวุฒภิำยนอก จ ำนวน ๖ คน ทีผู่ก้ ำกบัดแูลตำม
พระรำชบญัญตัจิดัตัง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่นัน้ๆ เป็นผูเ้ลอืก เป็น คณะกรรมกำร   

๔) หัวหน้ำส ำนักงำนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นเลขำนุกำร
คณะกรรมกำร 

ทัง้นี้ หวัหน้ำส ำนักงำนปลดัองค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ดงักล่ำวต้องไม่เคยถูกลงโทษทำงวนิัยมำก่อน 
หำกเคยถูกลงโทษทำงวนิัยมำก่อนให้นำยกเทศมนตร ีพจิำรณำแต่งตัง้ขำ้รำชกำรจำกต ำแหน่งในฝ่ำย
บรหิำร  

ขอ้ ๓๒ คณะกรรมกำรจรยิธรรมมอี ำนำจหน้ำที่ ดงันี้ 
  ๑) ควบคุม ก ำกบั ส่งเสรมิและใหค้ ำแนะน ำในกำรใชบ้งัคบัประมวลจรยิธรรมนี้              

ในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
    ๒) สอดส่องดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครอง              
สว่นทอ้งถิน่ โดยอำจมผีูร้อ้งขอหรอืตำมทีค่ณะกรรมกำรจรยิธรรมเหน็เองกไ็ด้ 
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                               ๓) ขอควำมร่วมมอืใหก้ระทรวง กรม หน่วยงำนรำชกำร รฐัวสิำหกจิ 
หน่วยงำนอื่นของรฐั หรอืหำ้งหุน้สว่น บรษิทั ชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ สง่เอกสำรและหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง สง่
ผูแ้ทนหรอืบุคคลในสงักดัมำชีแ้จงหรอืใหถ้อ้ยค ำเกีย่วกบัเรื่องทีส่อบสวน 

๔) เรยีกผู้ถูกกล่ำวหำ หรอืขำ้รำชกำรของหน่วยงำนนี้มำชี้แจง หรอืให้ถ้อยค ำ              
หรอืใหส้ง่เอกสำรและหลกัฐำนเกีย่วกบัเรื่องทีส่อบสวน 

     ๕) พจิำรณำวนิิจฉยัชีข้ำดปัญหำอนัเกดิจำกกำรใชบ้งัคบัประมวลจรยิธรรมนี้  
๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจกำรแผ่นดินพิจำรณำวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่ำเรื่องนัน้              

เป็นเรื่องส ำคญัหรอืมผีลกระทบในวงกวำ้งหลำยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
     ๗) ด ำเนินกำรอื่นตำมประมวลจรยิธรรมน้ี หรอืตำมทีผู่ต้รวจกำรแผ่นดนิ
มอบหมำยกำรประชุมคณะกรรมกำรจรยิธรรมใหน้ ำกฎหมำยว่ำดว้ยวธิปีฏบิตัริำชกำรทำงปกครองมำใช้
บงัคบัโดยอนุโลม 
 

ส่วนท่ี ๒ 
ระบบบงัคบัใช้ประมวลจริยธรรม 

 
  ข้อ ๓๓ กรณีมีกำรร้องเรยีนหรอืปรำกฏเหตุว่ำมีกำรปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวลจรยิธรรม  

ให้ประธำนสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำ ส่งเรื่องให้คณะกรรมกำรจรยิธรรม เป็นผู้รบัผิดชอบพิจำรณำ
ด ำเนินกำร โดยจะตอ้งไต่สวนขอ้เทจ็จรงิสบืสวนหำขอ้เทจ็จรงิ หรอืสอบสวน กำรฝ่ำฝืนจรยิธรรมนี้ และ
ให้มคี ำวนิิจฉัยโดยเรว็ และให้คณะกรรมกำรจรยิธรรม ส่งผลค ำวนิิจฉัยให้ประธำนสภำเทศบำลต ำบล
ม่วงนำ 

          กรณีมกีำรรอ้งเรยีนหรอืปรำกฏเหตุว่ำ ประธำนสภำเทศบำลต ำบลม่วงนำ ปฏบิตัฝ่ิำฝืน
ประมวลจรยิธรรมใหค้ณะกรรมกำรจรยิธรรมทีเ่หลอือยู่เป็นผู้รบัผดิชอบด ำเนินกำร และใหเ้ลอืกกนัเอง            
เป็นประธำนคณะกรรมกำร โดยจะต้องไต่สวนขอ้เทจ็จรงิ สบืสวนหำขอ้เทจ็จรงิ หรอืสอบสวนกำรฝ่ำฝืน
จรยิธรรมนี้ และให้มคี ำวนิิจฉัยโดยเรว็ และให้คณะกรรมกำรจรยิธรรมส่งผลค ำวนิิจฉัยให้ผู้ก ำกบัดูแล           
ตำมพระรำชบญัญตัจิดัตัง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่นัน้ๆ มคี ำสัง่ลงโทษผูฝ่้ำฝืนประมวลจรยิธรรม  

 ข้อ ๓๔ หำกกำรด ำเนินกำรไต่สวน สืบสวน สอบสวนตำมข้อ ๓๓ แล้ว ไม่ปรำกฏ
ข้อเท็จจรงิว่ำมกีำรฝ่ำฝืนประมวลจรยิธรรมให้สัง่ยุติเรื่อง แต่หำกปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำเป็นกำรฝ่ำฝืน
ประมวลจรยิธรรม ใหส้ัง่ลงโทษผูฝ่้ำฝืนตำมขอ้ ๓๗  

   ขอ้ ๓๕ กำรด ำเนินกำรไต่สวน สบืสวน สอบสวนทำงจรยิธรรมและกำรลงโทษผู้ฝ่ำฝืน           
ตำมส่วนที ่๒ นี้ ใหน้ ำแนวทำงและวธิกีำรสอบสวนตำมมำตรฐำนทัว่ไปเกี่ยวกบัวนิัยและกำรรกัษำวนิัย               
และกำรด ำเนินกำรทำงวนิยัขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่มำบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

  ขอ้ ๓๖  ค ำวนิิจฉยัของคณะกรรมกำรจรยิธรรมใหถ้อืเป็นทีสุ่ด เวน้แต่ 
  ๑) ปรำกฏขอ้เทจ็จรงิในภำยหลงัทีอ่ำจท ำใหผ้ลของค ำวนิิจฉัยนัน้เปลีย่นแปลงไป 
 ๒ ) ก รณี ผู้ ถู ก ล งโทษต ำมข้อ  ๓๗  เห็ น ว่ ำตน เอ งไม่ ได้ รั บ ควำม เป็ นธรรม  

ใหส้ำมำรถรอ้งเรยีนต่อผูต้รวจกำรแผ่นดนิไดภ้ำยใน ๓๐ วนันบัแต่วนัทีร่บัทรำบค ำสัง่กำรลงโทษ 



 

 
 



 


