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คำนำ                           
       

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีสาระสำคัญประการหนึ่งที่มุ่งแก้ไขปัญหา
การผูกขาดอำนาจรัฐและการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งการดำเนินการทางการเมืองที่ขาดความโปร่งใส ไม่มี
คุณธรรม จริยธรรม และระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจที่ล้มเหลวจึงมีบทบัญญัติที่มุ่งเน้นการทำให้บ้านเมืองมี
ความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยกำหนดในหมวด ๖ จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐ 

หมวด ๖ มาตรา ๗๓ เป็นบทบัญญัติเก่ียวกับรัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดิน ทั้ง
ราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี 
โดยหน่วยงานของรัฐ ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำ
บริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดท้ัง
พัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติ เป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว 
ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  อำนาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้คำแนะนำในการจัดทำหรือ
ปรับปรุงประมวลจริยธรรม 

รัฐพึงดำเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของรัฐให้เป็นไป ตามระบบคุณธรรม 
โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจ หรือกระทำการโดยมิชอบที่เป็นการก้าวก่าย
หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณาความดีความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ 

รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวล
จริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรม ดังกล่าว 

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลม่วงนา ได้จัดทำประมวลจริยธรรมของฝ่ายข้าราชการประจำ เพ่ือให้ข้าราชการ 
และลูกจ้าง มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของตน ในการปฏิบัติงานอย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม 

ทั้งนี้ ประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ประกอบด้วย 
องค์ประกอบ ๓ ส่วน ได้แก่ 

๑. มาตรฐานทางจริยธรรม 
๒. กลไกและระบบในการดำเนินการ เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ขั้นตอนการลงโทษ 
โดยเทศบาลตำบลม่วงนา ได้จัดตั้ งคณะทำงานเพ่ือจัดทำประมวลจริยธรรมของเทศบาล              

ตำบลม่วงนาขึ้น เพ่ือให้เทศบาลตำบลม่วงนายึดเป็นแนวทางในการจัดทำประมวลจริยธรรมฯ ของหน่วยงานและ
แจกจ่ายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ใช้ปฏิบัติต่อไป 
  จึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่า ประมวลจริยธรรมฉบับนี้จะอำนวยประโยชน์แก่เทศบาลตำบลม่วงนาและจะมี
คุณค่ายิ่งแก่พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง และผู้ที่เก่ียวข้องต่อไป 
 
                                                                                                สำนักปลัดเทศบาล 
                    เทศบาลตำบลม่วงนา         



 
 

สารบญั 
   
           หน้า 
ส่วนที่ ๑  
กรอบและแนวทางการจัดทำประมวลจริยธรรม       ๑ 
 
ส่วนที่ ๒  
ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       ๑ 
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หมวดที่ ๓ กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม      ๕ 
 
องค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม       ๘ 
 
ภาคผนวก 

ค่านิยมหลัก  (Core Value) ของมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 
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สว่นที ่๑ กรอบและแนวทางการจัดทำประมวลจรยิธรรม 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐาน ทาง
จริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น 
ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว กรอบของประมวลจริยธรรมประกอบด้วยสาระสำคัญ ๓ 
องค์ประกอบ ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ ๑ มาตรฐานทางจริยธรรม  โดยในส่วนนี้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินซึ่งมีหน้าที่เสนอแนะและ
แนะนำการจัดทำประมวลจริยธรรม ได้กำหนดให้มีค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการ ที่หน่วยงานต่าง ๆ 
จะต้องกำหนดไว้ในประมวลจริยธรรมของหน่วยงานนอกเหนือจากนี้ประธาน ก.ถ. ได้กำหนดเพ่ิมเติมอีกหนึ่งประการ 
เป็นข้อที่ ๑๐ หากหน่วยงานต้องการเพ่ิมเติมอีกสามารถจะเพ่ิมเติมได้ 

องค์ประกอบที่ ๒ กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
องค์ประกอบที่ ๓ ขั้นตอนการลงโทษ  

แนวทางการจัดทำประมวลจริยธรรม 
๑. พิจารณาจัดตั้งคณะทำงานเพ่ือจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ฝ่ายข้าราชการ

ประจำ ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น ข้าราชการ และลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้แทนประชาชน 
๒. เปิดโอกาสให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชกา ร และลูกจ้างในองค์กรปกครอง               

ส่วนท้องถิ่น ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดทำตั้งแต่เริ่มต้นด้วยวิธีระดมสมองหรือการอบรมสัมมนา 
๓. ในการจัดทำประมวลจริยธรรมนั้น จะต้องให้มีองค์ประกอบครบ ทั้ง ๓ องค์ประกอบข้างต้น 
องค์ประกอบที่ ๑ มาตรฐานทางจริยธรรม อย่างน้อยจะต้องกำหนดให้มีค่านิยมหลัก ๙ ประการ ตามที่

ผู้ตรวจการแผ่นดินกำหนดไว้ด้วย และเนื่องจากค่านิยมหลักได้มีการกำหนดไว้ประการหนึ่งว่า การยึดมั่นในหลัก
จรรยาบรรณวิชาชีพขององค์กร ดังนั้น จึงต้องมีการกำหนดให้มีจรรยาบรรณวิชาชีพด้วย 

องค์ประกอบที่ ๒ กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม ควรกำหนดให้มีคณะกรรมการจริยธรรม เพ่ือ
ทำหน้าที่ควบคุม กำกับดูแล  ส่งเสริม ให้คำแนะนำในการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมในองค์กรของตน พร้อมทั้ง
หน่วยงานที่จะทำหน้าที่เลขานุการในการดำเนินงาน เช่น สำนักปลัดเทศบาล เพ่ือกำหนดให้มีระบบบังคับใช้ประมวล
จริยธรรมอย่างเป็นขั้นตอน 

องค์ประกอบที่ ๓ ขั้นตอนการลงโทษ ควรกำหนดขั้นตอนการลงโทษให้ชัดเจน กรณีท่ีเป็นการประพฤติฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม และเป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดทางอาญาด้วย ควรกำหนด ให้ไปดำเนินงานตาม
กระบวนการลงโทษทางวินัยหรืออาญาโดยตรง ส่วนกรณีที่ไม่ใช้ความผิดทางวินัยหรือทางอาญา ก็ให้ดำเนินการตาม
ควรแก่กรณี เพ่ือให้มีการแก้ไขหรือดำเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือนำไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การ
เข้าสู่ตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืน
นั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณีและเพ่ือเป็นการผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกลงโทษ ควรกำหนดให้
สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรตนเองได้ด้วย 

 
 
 
 



 
๔. เมื่อได้จัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้ผู้บริหารองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทำเป็นประกาศ และแจ้งให้ข้าราชการ และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน
ทราบ ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติตนและหลักการปฏิบัติงาน และให้ติดประกาศโดยเปิดเผย สิ่งที่สำคัญและจำเป็นใน
การจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีด้วยกัน ๓ ประการ คือ 
 
          ๑. การมีส่วนร่วมในการจัดทำ : ร่วมคิด 

๒. การมีส่วนร่วมต้องมาจากความต้องการของข้าราชการหรือลูกจ้าง : ร่วมกันทำ 
๓. การมีส่วนร่วมที่จะปฏิบัติให้เกิดผลสัมฤทธิ์ : ร่วมปฏิบัติ 

ทั้งนี้ เทศบาลตำบลม่วงนา ได้จัดทำร่างประมวลจริยธรรมเพ่ือเป็นตัวอย่างในการจัดทำประมวลจริยธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสะดวกยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ ๒ อนึ่งการจัดทำประมวล
จริยธรรมตามมาตรา ๗๖ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้แล้วเสร็จโดยเร็วเพ่ือ  ให้เป็นตามบทบัญญัติแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ ที่กำหนดให้ดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรม ให้แล้วเสร็จ
ภายในหนึ่งปี นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

ประมวลจรยิธรรมของข้าราชการ 

ของเทศบาลตำบลมว่งนา อำเภอดอนจาน จังหวดักาฬสนิธุ์ 
 พ.ศ.๒๕๖๕ 

  ................................................... 
 

            ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดทำตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง   ราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
  ๑. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐาน ในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  ๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ บุคคล และ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลม่วงนา เพ่ือให้การดำเนินงาน เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๓. ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  ๔. ให้เกิดพันธะระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจในขอบเขต 
สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บั งคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคม
ตามลำดับ 
  ๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ เกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
  ทั้ งนี้  รวมถึ ง เ พ่ื อ ใช้ เป็ น ค่ านิ ยม ร่ วมส ำห รับ องค์ ก รและข้ าราชการทุ กคน  พึ งยึ ดถื อ                      
เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่น ๆ อย่างท่ัวถึง และมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 

หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

 

 ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้ 
  “ประมวลจริยธรรมนี้” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตำบลม่วงนา 
  “ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการสามัญ พนักงานครูและบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และประกาศ
คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ลงวันที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ รวมถึงพนักงานจ้าง และลูกจ้าง
ของเทศบาลตำบลม่วงนา 
  “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลม่วงนา 
 ข้อ ๒ ให้นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
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 หมวด ๒                                                                                                                                                                 
มาตรฐานจริยธรรม 

 สว่นที ่๑ 
          มาตรฐานจรยิธรรมอนัเปน็คา่นยิมหลัก  

          สำหรบัข้าราชการของเทศบาลตำบลมว่งนา 
   ข้อ ๓ ข้าราชการของเทศบาลตำบลม่วงนาทุกคน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้ 

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี         

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๕) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

                              (๑๐) การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกัน           
พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

สว่นที ่๒ 
จรรยาวชิาชพีขององค์กร 

   ข้อ ๔ ข้าราชการของเทศบาลตำบลม่วงนา ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 
   ข้อ ๕ ข้าราชการของเทศบาลตำบลม่วงนา ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
   ข้อ ๖ ข้าราชการของเทศบาลตำบลม่วงนา ต้องเป็นแบบอย่างในการเป็นพลเมืองดี         
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
   ข้อ ๗ ข้าราชการของเทศบาลตำบลม่วงนา ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิด              
ความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าที่ 

ข้อ ๘ ข้าราชการของเทศบาลตำบลม่วงนา ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถ 
ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถให้บรรลุผลสำเร็จ และมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
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  ข้อ ๙ ข้าราชการของเทศบาลตำบลม่วงนา ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความ
เป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
  ข้อ ๑๐ ข้าราชการของเทศบาลตำบลม่วงนา ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย            
มีอัธยาศัย 
  ข้อ ๑๑ ข้าราชการของเทศบาลตำบลม่วงนา ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การ
เปิดเผยข้อมูลที่เป็นลับโดยข้าราชการ ลูกจ้างประจำ หรือพนักงานจ้าง จะกระทำได้ต่อเมื่อมีอำนาจหน้าที่และได้รับ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามกฎหมายกำหนดเท่านั้น 
  ข้อ ๑๒ ข้าราชการของเทศบาลตำบลม่วงนา ต้องรักษาและเสริมสร้างความสามัคคี ระหว่าง 
ผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 
  ข้อ ๑๓ ข้าราชการของเทศบาลตำบลม่วงนา ต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจน ไม่รับของขวัญ ของกำนัล 
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่าง ๆ  อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 
  ข้อ ๑๔ ข้าราชการของเทศบาลตำบลม่วงนา ต้องประพฤติตนให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนด้วย
ความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงานและไม่นำ
ผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานตน 

สว่นที ่๓ 
จรรยาวชิาชพี 

   ข้อ ๑๕ ข้อบัญญั ติจรรยาบรรณบุคลากรทางการศึกษาที่ ประกอบวิชาชีพของเทศบาล               
ตำบลม่วงนา 

  ๑) บทบัญญตัจิรรยาบรรณวิชาชีพคร ูดงันี ้

  ๑. จรรยาบรรณตอ่ตนเอง 
  ข้อที่ ๑  ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเองด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ 
และวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ 
  ๒. จรรยาบรรณตอ่วชิาชีพ 
  ข้อที่ ๒ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรักศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพ และ
เป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ 
  ๓. จรรยาบรรณตอ่ผูร้บับรกิาร 
  ข้อที่ ๓ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องรักเมตตา เอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กำลังใจแก่
ศิษย์ และผู้รับริการตามบทบาทหน้าที่โดยเสมอหน้า 
  ข้อที่ ๔ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดี
งามแก่ศิษย์ และผู้รับบริการตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
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  ข้อที่ ๕ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และ
จิตใจ 
   ข้อที่ ๖ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องไม่กระทำตนเป็นปรปักษ์ต่อความเจริญทางกาย 
สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคมของศิษย์ และผู้รับบริการ 
   ข้อที่ ๗ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาค โดยไม่เรียก
รับหรือยอมรับผลประโยชน์จากการใช้ตำแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ 
  ๔. จรรยาบรรณตอ่ผูร้ว่มประกอบวชิาชพี 
   ข้อที่ ๘ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึด
มั่นในระบบคุณธรรม สร้างความสามัคคีในหมู่คณะ 
  ๕. จรรยาบรรณตอ่สงัคม 
   ข้อที่ ๙ ผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา พึงประพฤติตนเป็นผู้นำในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ 
สังคม ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวม และยึดมั่นในการปกครอง
ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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หมวด ๓                                                                                                                                                                 
กลไกและระบบบังคบัใชป้ระมวลจรยิธรรม 

 สว่นที ่๑ 
กลไกและระบบบังคบัใชป้ระมวลจรยิธรรม 

   ข้อ ๑๖ ให้สำนักปลัดเทศบาล มีหน้าที่ควบคุมกำกับการให้มีการปฏิบัติตามประมวล 
จริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) ดำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างท่ีดีและ 
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ 

(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือการสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลให้ 
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา หรือคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดำเนินการตามที่
นายกเทศมนตรีตำบลม่วงนา หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็ได้ 

(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  
อย่ า งต รงไป ต รงม า  มิ ให้ ถู ก ก ลั่ น แกล้ งห รื อ ถู ก ใช้ อ ำน าจ โด ย ไม่ เป็ น ธร รม  ใน ก รณี ที่ เห็ น ว่ าน าย ก                       
เทศมนตรีตำบลม่วงนาหรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามสมควรอาจยื่นเรื่องโดย
ไม่ต้องผ่านนายกเทศมนตรีหรือคณะกรรมการจริยธรรมไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 

(๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ 
ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม การดำเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่า 
ไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการ 
สอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระทำมิได้เว้นแต่จะได้รับ 
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

(๕) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมของเทศบาลตำบลม่วงนา 
(๖) ดำเนินการอ่ืนตามที่กำหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีคณะกรรมการ 

จริยธรรมหรือปลัดเทศบาลมอบหมาย ทั้งนี้  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดำรงตำแหน่งใน   สำนัก
ปลัดเทศบาล 

(๗) อ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควร 
   ข้อ ๑๗ ให้นายกเทศมนตรีแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพ่ือควบคุม กำกับ 
ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
   คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย 

(๑) ปลัดเทศบาลหรือรองปลัดเทศบาลที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน 
(๓) กรรมการซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในเทศบาล 

ตำบลม่วงนา ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลม่วงนา จำนวน ๒ คน 
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) - (๓) ร่วมกันเสนอและ 

คัดเลือกให้เหลือสองคน 
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                        ให้หัวหนา้สำนักปลัดเทศบาลเป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจแต่งตั้ง

ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม 
   กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 
                                 
                                ขอ้ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) ควบคุม กำกับ ส่งเสริม และให้คำแนะนำในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้  
ในเทศบาลตำบลม่วงนา 

(๒) สอดส่อง ดูแล ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในเทศบาลตำบลม่วงนา  
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริงและมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว 

(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอำนาจ 
หน้าที่ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจง
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจง หรือให้ถ้อยคำเก่ียวกับเรื่องที่
สอบสวน 

(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคำ 
หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เมื่ อได้วินิจ ฉัยแล้วให้ ส่ งคำวินิ จฉัยให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล                     
จังหวัดกาฬสินธุ์โดยพลัน ถ้าคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์มิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืน     ภายในเก้า
สิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์รับเรื่อง ให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม
เป็นที่สุด 

(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีท่ีเห็นว่าเรื่องนั้นเป็น 
เรื่องสำคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา   
มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

(๘) ดำเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย 
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง 

ปกครองมาบังคับใช้ 
สว่นที ่๒ 

ระบบบังคบัใชจ้รยิธรรม 

   ข้อ ๑๙ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า มี เจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืน         
ประมวลจริยธรรม ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ 
   ข้อ ๒๐ การดำเนินการตาม ข้อ ๑๙ ให้ผู้ รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการแต่ งตั้ ง
คณะกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
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ข้อ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม 
ร้ายแรงหรือไม่ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนามูลเหตุจูงใจ ความสำคัญและระดับ
ตำแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่ง
กรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอ่ืนอันควรนำมาประกอบการพิจารณา 
   ข้อ ๒๒ หากการดำเนินการสอบสวนตาม ข้อ ๒๐ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามี 
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตาม ข้อ ๑๙ สั่งยุติ เรื่อง แต่หากปรากฏ             
ข้อเท็จจริง ว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมแต่ไม่ถึงกับเป็นความผิ ดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณา           
ดำเนินการตาม ข้อ ๑๙ สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืน ตาม ข้อ ๒๕ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดำเนินการ 
ทางวินัย 
   ข้อ ๒๓ การดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืน ตามข้อ ๑๙ 
ข้อ ๒๐ และ ข้อ ๒๒ ให้นำแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย              
และการดำเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม 
   ข้อ ๒๔ การสั่งการของผู้รับผิดชอบ ดำเนินการตาม ข้อ ๒๒ ให้ดำเนินการตามนั้น            
เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทำให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป  
   ข้อ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิด 
ทางวินัยหรือความผิดทางอาญา ให้ดำเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือดำเนินการที่ถูกต้อง หรือ
ตักเตือน หรือนำไปประกอบพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
   ข้ อ  ๒ ๖  เมื่ อ มี ก ารด ำ เนิ น ก ารสอบ สวน ท างจ ริ ย ธ รรม  และมี ก ารสั่ งล ง โท ษ                    
ตามข้อ ๒๒ แล้วให้เทศบาลตำบลม่วงนาดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
   ข้อ ๒๗ ผู้ถูกลงโทษตาม ข้อ ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ 
จริยธรรมของเทศบาลตำบลม่วงนา ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
   ผู้ถูกลงโทษตาม ข้อ ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการพนักงาน
เทศบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
   ข้อ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
      

                      บทเฉพาะกาล 
ข้อ ๒๙ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดำเนินการปรับปรุง

แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
จังหวัดกาฬสินธุ์คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่นและผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 

 
 

.................................... 
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องค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม 

คณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำขึ้นเพ่ือควบคุมและกำกับการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ และเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่งมีองค์ประกอบของคณะกรรมการ
จริยธรรม ให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน คณะทำงานจัดทำร่างประมวลจริยธรรมของเทศตำบลม่วงนาจึงได้กำหนด
องค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรมและอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการข้ึน รายละเอียดปรากฏในหมวดที่ ๓ ส่วนที่ 
๑ ข้อ ๑๗ และ ๑๘ 

 
 

 
   ประธานกรรมการ 

  ปลัดเทศบาล (๑ คน) 
 

 
 

 
    
 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                             
 

ข้าราชการที่ไม่ได้ดำรง 
ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก           

(๒ คน) 
กรรมการข้าราชการซึ่งดำรง 
ตำแหน่งสายงานผู้บริหาร 

(๒ คน) 



- ๙ -      
 
 
                       แผนภาพขัน้ตอนการจดัท าประมวลจริยธรรม 

 
                     แต่งตัง้คณะท างาน ฯ จดัท าประมวลจริยธรรมเสนอผู้บริหารพิจารณา 
 

๑. จดัท ำประมวลจรยิธรรม (และมำตรกำรทีจ่ะน ำไปสูก่ำรปฏบิตั)ิ 
๒. รบัฟังควำมคดิเหน็/ระดมสมอง จำกขำ้รำชกำร  ลูกจำ้งประจ ำและลูกจำ้ง ตลอดจนผูท้ี่

เกีย่วขอ้ง 
๓. เสนอประมวลจรยิธรรมส ำเรจ็เพือ่เหน็ชอบ/เหน็เป็นอื่น เพือ่น ำมำปรบัปรุงแกไ้ข 
๔. ผลกัดนัประมวลจรยิธรรมเมื่อเหน็ชอบแลว้ ลงนำมประกำศ/ ปิดประกำศและใหม้ ี        

แจง้ประชำสมัพนัธ ์ 
 
 

    
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

แต่งตั้งคณะทำงานฯ 

คณะทำงานฯจดัทำ
ประมวลจริยธรรม 

เสนอผู้บริหาร 
พิจารณา 

เห็นชอบ เห็นเป็น 

อย่างอื่น 

ลงนามประกาศ/
แจ้งทุกคนทราบ 

คณะทำงานฯ 
นำไปปรับปรุง

แก้ไข 

คณะทำงานมหีนา้ที ่
 

๑.จัดทำประมวลจรยิธรรม (และมาตรการ         
ที่จะนำไปสู่การปฏิบัติ) 
๒. รับฟังความคดิเห็น/ระดมสมองของ
ข้าราชการ/พนักงานจ้าง/ลูกจ้างประจำ 
ประชาชน ตลอดจนผู้เกีย่วข้อง 

๓. เสนอประมวลจรยิธรรมต่อผู้บริหาร 

๔. ผลักดันประมวลจริยธรรมสู่ความสำเร็จ 

 

คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ช่วยเหลือ ให้คำปรึกษา แนะนำ 



- ๑๐ -      
 

                    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ 

   มาตรา ๗๖ รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้ งราชการส่วนกลาง            
ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตามหลักการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงาน
ของรัฐต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทำบริการสาธารณะ
และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน ตลอด  ทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของ
รัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ และ
ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ 

   รัฐพึงดำเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงาน ให้เป็นไปตาม
ระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อำนาจ หรือกระทำการโดยมิชอบที่
เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณา ความดีความชอบ จาก
เจ้าหน้าที่ของรัฐ  
 
   รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนด
ประมวลจริยธรรม สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานดังกล่าว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- ๑๑ -      
 
 

ค่านิยมหลัก  (Core Value) ของมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 

๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
๒. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
๓. การถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มผีลประโยชน์

ทับซ้อน 
๔. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่ถือปฏิบัติ 
๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
                   
 
 

 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 



 

   คำสัง่เทศบาลตำบลมว่งนา 
  ที ่ ๙๙/๒๕๖๕ 

เรือ่ง  แตง่ตั้งคณะกรรมการจรยิธรรมขา้ราชการสว่นทอ้งถิน่ 
                                                 ........................................... 

  ตามรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณ าจั กรไทย  พุทธศั กราช  ๒๕๖๐  มาตรา ๗๖  วรรคสาม             
บัญญัติให้มี ประมวลจริยธรรม เพ่ือกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอน
การลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ ทั้งนี้การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่า
เป็นการกระทำผิดทางวินัย นั้น 

  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช พ.ศ.๒๕๖๐ มาตรา 
๗๖ วรรคสาม เทศบาลตำบลม่วงนาจึงแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม ดังนี้ 

  ๑. นายปรเมศวร์  อ่ิมแมน ปลัดเทศบาลตำบลม่วงนา   ประธานกรรมการ 
  ๒. นายเกษม  หระสิทธิ์  รองปลัดเทศบาลตำบลม่วงนา        กรรมการ 
  ๓. นางสุนันทนา สารขันธ์  ผู้อำนวยการกองคลัง                    กรรมการ 
  ๔. นางสาวสุภาพ  การประสพ ผู้อำนวยการกองการศึกษา         กรรมการ 
  ๕. นายสายัณน์  อุ่นทรพันธ์ ผู้อำนวยการกองช่าง          กรรมการ 
  ๖. นางณกมลชน  ศรีบุตตะ         ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน       ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๗. นางอรวรรณ  บุญสนาม ครูโรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน           ผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๘. นางสาวรุ่งทิพย์  การประไพ     หัวหน้าสำนักปลัด                  กรรมการ/เลขานุการ 
  ๙. นางสาวนิตยา  ราชรี   นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ         ผู้ชว่ยเลขานุการ 

  มีหนา้ที ่
  ๑. ควบคุม กำกับ ส่งเสริม และให้คำแนะนำในการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมนี้ในเทศบาลตำบล
ม่วงนา 
  ๒. สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในเทศบาลตำบลม่วงนา ในกรณีท่ีมี ข้อสงสัย
หรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวล
จริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนหาข้อเท็จจริงและมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว 
  ๓. ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอำนาจหน้าที่ ขอให้
กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริงส่ง
เอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคำเกี่ยวกับ  เรื่องที่สอบสวน 
  ๔. เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานมาชี้แจง หรือให้ถ้อยคำ หรือให้ส่งเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
 
 
 



 
 
 

 
 

 


