
 

 

ประมวลจริยธรรม 

ข้าราชการการเมืองท้องถ่ิน 

ฝ่ายบริหารท้องถ่ิน 
 

 
 

ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๖๕ 

เทศบาลต าบลม่วงนา 

อ าเภอดอนจาน  จงัหวดักาฬสินธุ ์



 

 

 
 

 

ประกาศเทศบาลต าบลม่วงนา 
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายบริหารท้องถ่ิน 

พ.ศ. ๒๕๖๕ 
………………………………………. 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐาน  ทางจริยธรรม 
เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่
ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว กรอบของประมวลจริยธรรมประกอบด้วยสาระสำคัญ ๓ องค์ประกอบ ได้แก่ 

องค์ประกอบที่ ๑ มาตรฐานทางจริยธรรม  โดยในส่วนนี้สำนักงานตรวจเงินแผ่นดินซึ่งมีหน้าที่ เสนอแนะและ
แนะนำการจัดทำประมวลจริยธรรม ได้กำหนดให้มีค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  ๙ ประการ ที่หน่วยงานต่าง ๆ 
จะต้องกำหนดไว้ในประมวลจริยธรรมของหน่วยงานนอกเหนือจากนี้ ประธาน ก.ถ. ได้กำหนดเพ่ิมเติมอีกหนึ่งประการ 
เป็นข้อที่ ๑๐ หากหน่วยงานต้องการเพ่ิมเติมอีกสามารถ จะเพ่ิมเติมได้ 

องค์ประกอบที่ ๒ กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
องค์ประกอบที่ ๓ ขั้นตอนการลงโทษ โดยมวีตัถุประสงคเ์พือ่ 
 

  ๑.  เป็นเครื่องมอืก ำกบัควำมประพฤตขิองขำ้รำชกำรกำรเมอืงท้องถิน่ฝ่ำยบรหิำรเทศบำลต ำบล
ม่วงนำ ทีส่รำ้งควำมโปร่งใส มมีำตรฐำนในกำรปฏบิตังิำนทีช่ดัเจนและเป็นสำกล  
  ๒ .  ยึดถือ เป็นหลักกำรและแนวทำงปฏิบัติอย่ ำงสม ่ ำเสมอ  ทั ้ง ในระดับองค์กรและ                
ระดบับุคคล และเป็นเครื่องมอืกำรตรวจสอบกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ  ทัง้ในระดบัองคก์รและระดบับุคคล  เพื่อใหก้ำร
ด ำเนินงำนเป็นไปตำมหลกัคุณธรรมจรยิธรรมมปีระสทิธภิำพและประสทิธผิล 
  ๓.  ท ำให้เกดิรูปแบบองค์กรอนัเป็นที่ยอมรบั  เพิ่มควำมน่ำเชื่อถอืเกดิควำมมัน่ใจแก่ผู้รบับรกิำร
และประชำชนทัว่ไป  ตลอดจนผูม้สีว่นไดเ้สยี 
  ๔.  ให้เกดิพนัธะผูกพนัระหว่ำงองคก์รและขำ้รำชกำรในทุกระดบั  ใหใ้ชอ้ ำนำจในขอบเขต  สรำ้ง
ระบบควำมรบัผดิชอบของขำ้รำชกำรต่อตนเอง  ต่อผูบ้งัคบับญัชำหรอืผูใ้ต้บงัคบับญัชำ ต่อองค์กร ต่อประชำชน  
และต่อสงัคม  ตำมล ำดบั 
  ๕.  ป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ  และควำมขดัแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น  
รวมทัง้เสรมิสรำ้งควำมโปร่งใสในกำรปฏบิตังิำน 
  ทัง้นี้  รวมถงึเพื่อใชเ้ป็นค่ำนิยมร่วมส ำหรบัองคก์รและบุคคล  พงึยดึถอืเป็นแนวทำงปฏบิตัคิวบคู่
ไปกบัระเบยีบและกฎขอ้บงัคบัอื่นๆ  อย่ำงทัว่ถงึและมปีระสทิธภิำพ   

เทศบำลต ำบลม่วงนำ จงึออกประกำศ ว่ำด้วยประมวลจรยิธรรมของขำ้รำชกำรกำรเมอืงท้องถิ่น
ฝ่ำยบรหิำรเทศบำลต ำบลม่วงนำ พ.ศ. ๒๕๖๕  ไวด้งัต่อไปนี้ 

 



 

 

หมวด  ๑ 
บททัว่ไป 

 
  ขอ้ ๑  ประกำศนี้ เรยีกว่ำ“ ว่ำดว้ยประมวลจรยิธรรมของขำ้รำชกำรกำรเมอืงทอ้งถิน่ 
ฝ่ำยบรหิำรของเทศบำลต ำบลม่วงนำ พ.ศ. ๒๕๖๕ 
  ขอ้  ๒  ประกำศนี้ใชบ้งัคบัตัง้แต่บดันี้เป็นตน้ไป 
   ขอ้ ๓ในประกำศว่ำดว้ยประมวลจรยิธรรมของขำ้รำชกำรกำรเมอืงทอ้งถิน่ฝ่ำยบรหิำร นี้ 
  “ ประมวลจรยิธรรม”  หมำยถงึ  ประมวลจรยิธรรมของขำ้รำชกำรกำรเมอืงทอ้งถิน่ฝ่ำยบรหิำรของ
เทศบำลต ำบลม่วงนำ 
   “ ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่น ” หมำยถึง ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยบริหำร
(นำยกเทศมนตรีฯ รองนำยกฯ เลขำนุกำรนำยกฯ ที่ปรึกษำนำยกฯ) รวมทัง้บุคคลที่ฝ่ำยบริหำรแต่งตัง้               
ตำมทีบ่ญัญตัไิวใ้นพระรำชบญัญตัทิีจ่ดัตัง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่นัน้ 
   “ คณะกรรมกำรจรยิธรรม”  หมำยถงึ คณะกรรมกำรจรยิธรรมของขำ้รำชกำรทอ้งถิน่ฝ่ำย
บรหิำรของเทศบำลต ำบลม่วงนำ 
  ขอ้ ๔  ใหน้ำยกเทศมนตรตี ำบลม่วงนำ   เป็นผูร้กัษำกำรตำมระเบยีบน้ี 
       

หมวด ๒ 
        มาตรฐานจริยธรรม 
      ส่วนท่ี ๑ 
        มาตรฐานจริยธรรมอนัเป็นค่านิยมหลกั 
  ข้อ ๕  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่น  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำยเพื่อรักษำ
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นกลำงทำงกำรเมอืงอ ำนวยควำมสะดวกและให้บรกิำรแก่ประชำชนตำมหลกัธรรมำภิบำล  
โดยจะตอ้งยดึมัน่ในมำตรฐำนทำงจรยิธรรมอนัเป็นค่ำนิยมหลกั  ๙  ประกำร  ดงันี้ 
   ๑)  กำรยดึมัน่ในคุณธรรมและจรยิธรรม 
   ๒)  กำรมจีติส ำนึกทีด่ ี ซื่อสตัย ์ และรบัผดิชอบ 
   ๓)  กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน  และไม่มี
ผลประโยชน์ทบัซอ้น 
   ๔)  กำรยนืหยดัท ำในสิง่ทีถู่กตอ้ง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมำย 
   ๕)  กำรใหบ้รกิำรแก่ประชำชนดว้ยควำมรวดเรว็มอีธัยำศยั  และไม่เลอืกปฏบิตั ิ
   ๖)  กำรใหข้อ้มลูขำ่วสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถว้น  ถูกตอ้ง  และไม่บดิเบอืนขอ้เทจ็จรงิ 
   ๗)  กำรมุ่งผลสมัฤทธิข์องงำน รกัษำมำตรฐำน มคีุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้ 
 
   ๘)  กำรยดึมัน่ในระบอบประชำธปิไตยอนัมพีระมหำกษตัรยิท์รงเป็นประมุข 
   ๙)  กำรยดึมัน่ในหลกัจรรยำวชิำชพีขององคก์ร 
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ส่วนท่ี  ๒ 

มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ิน 
  ขอ้  ๖  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงทอ้งถิน่ตอ้งจงรกัภกัดตี่อชำต ิ ศำสนำ  และพระมหำกษตัรยิ์ ตลอดจน
เป็นแบบอย่ำงทีด่ใีนกำรเคำรพและรกัษำระบอบประชำธปิไตยอนัมพีระมหำกษตัรยิท์รงเป็นประมุข 
  ข้อ  ๗  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรรักษำไว้และปฏิบัติตำม
รฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทยทุกประกำร 
  ขอ้  ๘  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงทอ้งถิน่ต้องเป็นแบบอย่ำงทีด่ใีนกำรเป็นพลเมอืงด ี เคำรพและปฏบิตัิ
ตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครดั 
  ขอ้  ๙  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงทอ้งถิน่ต้องปฏบิตัตินอยู่ในกรอบจรยิธรรม คุณธรรมและศลีธรรม ทัง้
โดยสว่นตวัและโดยหน้ำทีร่บัผดิชอบต่อสำธำรณชน ทัง้ตอ้งวำงตนใหเ้ป็นทีเ่ชื่อถอืศรทัธำของประชำชน 
  ข้อ  ๑๐  ข้ำรำชกำรกำรเมอืงท้องถิ่นต้องเคำรพสทิธิ เสรภีำพส่วนบุคคลของผู้อื่น โดยมแิสดง
กรยิำ หรอืใชว้ำจำอนัไม่สุภำพ อำฆำตมำดรำ้ย หรอืใสร่ำ้ยหรอืเสยีดสบีุคคลใด    
  ข้อ  ๑๑  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องมีอุดมกำรณ์ในกำรท ำงำนเพื่อประเทศชำติและต้อง
ถอืเอำผลประโยชน์ของประเทศชำตแิละประชำชนเป็นสิง่สงูสุด 
    ข้อ  ๑๒  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องรบัใช้ประชำชนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถด้วยควำม
รบัผดิชอบ ซื่อสตัย ์สุจรติ เสยีสละ เป็นธรรม ไม่เลอืกปฏบิตั ิและปรำศจำกอคต ิ  
  ขอ้  ๑๓ ข้ำรำชกำรกำรเมอืงท้องถิน่ต้องสร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็น
พลเมอืงทีด่ ีร่วมกนัพฒันำชุมชนใหน่้ำอยู่คู่คุณธรรมและดแูลรกัษำสภำพสิง่แวดลอ้มในพืน้ทีร่บัผดิชอบ 
  ข้อ  ๑๔  ข้ำรำชกำรเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรอืยนิยอมให้ผู้อื่นใช้สถำนะหรอืต ำแหน่งกำรเป็น
ขำ้รำชกำรกำรเมอืงไปแสวงหำผลประโยชน์ทีม่คิวรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมำยส ำหรบัตนเองหรือผูอ้ื่น  ไม่ว่ำจะเป็น
ประโยชน์ในทำงทรพัยส์นิหรอืไม่กต็ำม   
  ขอ้  ๑๕  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงท้องถิน่ต้องไม่ใช้สถำนะหรอืต ำแหน่งกำรเป็นขำ้รำชกำรกำรเมอืง
เขำ้ไปก้ำวก่ำยหรอืแทรกแซงกำรบรรจุ  แต่งตัง้  ยำ้ย  โอน  เลื่อนต ำแหน่ง  และเลื่อนชัน้เงนิเดอืนของขำ้รำชกำร
ซึ่งมตี ำแหน่งหรอืเงนิเดือนประจ ำ  และมใิช่ข้ำรำชกำรกำรเมือง  พนักงำน  หรอืลูกจ้ำงของหน่วยงำนรำชกำร  
หน่วยงำนของรฐั  รฐัวสิำหกิจ  กิจกำรที่รฐัถือหุ้นใหญ่  หรอืรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรอืให้บุคคลดงักล่ำวพ้นจำก
ต ำแหน่ง  ทัง้นี้  เวน้แต่เป็นกำรปฏบิตัติำมอ ำนำจหน้ำทีต่ำมกฎหมำย ขอ้  ๑๖  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงทอ้งถิน่ตอ้งไม่
ยนิยอมใหคู้่สมรส  ญำตสินิทบุคคลในครอบครัวหรอืผูใ้กลช้ดิก้ำวก่ำยหรอืแทรกแซงกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องตนหรอื
ของผูอ้ื่นและตอ้งไม่ยนิยอมใหผู้อ้ื่นใชอ้ ำนำจหน้ำทีข่องตนโดนมชิอบ    
  ขอ้  ๑๗  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงทอ้งถิน่ต้องระมดัระวงัมใิหก้ำรประกอบวชิำชพี  อำชพีหรอืกำรงำน
อื่นใดของคู่สมรส  ญำตสินิท  หรอืบุคคลในครอบครวัของตนทีม่ลีกัษณะเป็นกำรกระทบกระเทอืนต่อควำมเชื่อถอื
ศรทัธำของประชำชนในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องตน 
  ขอ้  ๑๘  ข้ำรำชกำรกำรเมอืงท้องถิ่นต้องรกัษำควำมลบัของทำงรำชกำรเว้นแต่ เป็นกำรปฏิบัติ
ตำมอ ำนำจหน้ำทีต่ำมกฎหมำย 
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ขอ้  ๑๙  ข้ำรำชกำรกำรเมอืงท้องถิ่นต้องยดึมัน่ในกฎหมำยและค ำนึงถึงระบบคุณธรรมในกำร
แต่งตัง้ผูส้มควรด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ 

ข้อ  ๒๐  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นเมื่อพ้นจำกต ำแหน่งแล้ว ต้องไม่น ำข้อมูลข่ำวสำร              
อนัเป็นควำมลบัของทำงรำชกำรซึ่งตนได้มำในระหว่ำงอยู่ในต ำแหน่งไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่องค์กร
เอกชน  ทัง้นี้ภำยในก ำหนดระยะเวลำสองปี  นบัจำกวนัทีพ่น้จำกต ำแหน่ง 

  ขอ้  ๒๑  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงทอ้งถิน่ตอ้งเปิดเผยขอ้มูลกำรทุจรติ  กำรใชอ้ ำนำจในทำงทีผ่ดิ  กำร
ฉ้อฉล หลอกลวง หรอืกระท ำกำรอื่นใดทีท่ ำใหร้ำชกำรเสยีหำยต่อเจำ้หน้ำทีผู่ร้บัผดิชอบ 
  ขอ้  ๒๒  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงทอ้งถิน่ต้องไม่เรยีกร้องของขวญัของก ำนัล หรอืประโยชน์    อื่นใด
จำกบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ต่ำง ๆ  อนัอำจเกดิจำกกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องตน และจะต้องดูแลใหคู้่สมรส  ญำตสินิท 
หรอืบุคคลในครอบครวัของตนปฏบิตัเิช่นเดยีวกนั 
  ขอ้  ๒๓  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงทอ้งถิน่ตอ้งปฏบิตัติ่อองคก์รธุรกจิทีต่ดิต่อท ำธุรกจิกบัหน่วยงำนของ
รฐัตำมระเบยีบและขัน้ตอนอย่ำงเท่ำเทยีมกนั โดยไม่เลอืกปฏบิตั ิ
  ขอ้  ๒๔  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงทอ้งถิน่  พงึพบปะเยีย่มเยยีนประชำชนอย่ำงสม ่ำเสมอเอำใจใสทุ่กข์
สุข และรบัฟังเรื่องรำวร้องทุกข์ของประชำชน และรบีหำทำงช่วยเหลอือย่ำงเร่งด่วนอย่ำงเท่ำเทียมกนั  โดยไม่
เลอืกปฏบิตั ิ
  ขอ้  ๒๕  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงทอ้งถิน่ ตอ้งไม่ใชห้รอืบดิเบอืนขอ้มลูข่ำวสำรของรำชกำรเพื่อใหเ้กิด
ควำมเขำ้ใจผดิ หรอืเพือ่ผลประโยชน์ส ำหรบัตนเองและผูอ้ื่น 
  ขอ้  ๒๖  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงทอ้งถิน่ต้องรกัษำทรพัยส์นิของทำงรำชกำรและใชท้รพัยส์ินของทำง
รำชกำรใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคน์ัน้ ๆ  เท่ำนัน้ 
  ข้อ  ๒๗  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องไม่ประพฤติตนอันอำจก่อให้เกิดควำม เสื่อมเสีย             
ต่อเกยีรตภิูมขิองชำต ิ
  ขอ้  ๒๘  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงทอ้งถิน่ต้องไม่คบหำหรอืใหก้ำรสนับสนุนแก่ผูป้ระพฤตผิดิกฎหมำย  
หรอืผู้ที่มคีวำมประพฤติในทำงเสื่อมเสีย  เช่น  ผู้เปิดบ่อนกำรพนัน  หรอืผู้ที่ข้องเกี่ยวกับยำเสพติด  อันอำจ
กระทบกระเทอืนต่อควำมเชื่อถอืศรทัธำของประชำชนในกำรปฏบิตัหิน้ำทีข่องตน 
  ขอ้  ๒๙  ขำ้รำชกำรกำรเมอืงทอ้งถิน่ต้องแสดงควำมรบัผดิชอบตำมควรแก่กรณีเมื่อปฏบิตัหิน้ำที่
บกพร่องหรอืปฏบิตัหิน้ำทีผ่ดิพลำดรำ้ยแรง  
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หมวด  ๓ 
กลไกและระบบบงัคบัใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนท่ี  ๑ 
กลไกการบงัคบัใช้ประมวลจริยธรรม 

 
  ขอ้  ๓๐  ใหน้ำยกเทศมนตรตี ำบลม่วงนำ มหีน้ำทีก่ ำกบัดแูลใหม้กีำรปฏบิตัติำมประมวลจรยิธรรม
นี้อย่ำงทัว่ถงึและเคร่งครดั โดยมอี ำนำจหน้ำทีด่งันี้ 
   ๑)  ด ำเนินกำรเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นที่เป็น
แบบอย่ำงทีด่ ี และตดิตำมสอดสอ่งกำรปฏบิตัติำมประมวลจรยิธรรมนี้อย่ำงสม ่ำเสมอ 
   ๒)  ให้ควำมช่วยเหลือดูแล และคุ้มครองข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตำม
ประมวลจรยิธรรมนี้อย่ำงตรงไปตรงมำ มใิหถู้กกลัน่แกลง้หรอืถูกใชอ้ ำนำจโดยไม่เป็นธรรม 
   ๓)  กำรด ำเนินกำรต่อขำ้รำชกำรกำรเมอืงท้องถิ่นที่อยู่ระหว่ำงถูกกล่ำวหำว่ำไม่ปฏิบัติ
ตำมประมวลจรยิธรรมนี้อนัมผีลกระทบต่อสทิธิหน้ำที่ของผู้นัน้จะกระท ำมไิด้เว้นแต่จะได้รบัควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรจรยิธรรมแลว้ 
   ๔)  ด ำเนินกำรอื่นตำมทีก่ ำหนดในประมวลจรยิธรรมนี้ 
  ขอ้  ๓๑  ใหน้ำยกเทศมนตรตี ำบลม่วงนำ แต่งตัง้คณะกรรมกำรจรยิธรรมของขำ้รำชกำรกำรเมอืง
ท้องถิ่นฝ่ำยบริหำรเทศบำลต ำบล ม่วงนำขึ้น เพื่อควบคุมก ำกับให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้  
ประกอบดว้ย 
   ๑)  นำยกเทศมนตรตี ำบลม่วงนำ เป็นประธำนคณะกรรมกำรจรยิธรรม 
   ๒)  ตัวแทนฝ่ำยบริหำรที่นำยกเทศมนตรตี ำบลม่วงนำ แต่งตัง้จ ำนวน  ๑  คน  เป็น  
คณะกรรมกำร 
   ๓)  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒภิำยนอกจ ำนวน  ๓  คน  ที่ผู้ก ำกบัดูแลตำมพระรำชบญัญัติ
จดัตัง้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิน่นัน้ ๆ  เป็นผูเ้ลอืก เป็น  กรรมกำร   
   ๔)  หวัหน้ำส ำนกังำนปลดัองคป์กครองส่วนทอ้งถิน่  เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร  ทัง้นี้  
หวัหน้ำส ำนักงำนปลดัองคป์กครองส่วนทอ้งถิน่ดงักล่ำวต้องไม่เคยถูกลงโทษทำงวนิัยมำก่อน หำกเคย ถูกลงโทษ
ทำงวินัยมำก่อนให้นำยกเทศมนตรีต ำบลม่วงนำ  พิจำรณำแต่งตัง้ข้ำรำชกำรจำกต ำแหน่ง ในฝ่ำยบริหำรที่
เหมำะสม 
  ขอ้  ๓๒  คณะกรรมกำรจรยิธรรมมอี ำนำจหน้ำที ่ ดงันี้ 
   ๑)  ควบคุม ก ำกบั สง่เสรมิ และใหค้ ำแนะน ำในกำรใชบ้งัคบัประมวลจรยิธรรมนี้ 
ในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
   ๒)  สอดส่องดูแลให้มกีำรปฏิบัติตำมประมวลจรยิธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยอำจมผีูร้อ้งขอหรอืตำมทีค่ณะกรรมกำรจรยิธรรมเหน็เองกไ็ด ้
    
 



 

 

- ๕ - 
๓)  ขอควำมร่วมมอืให้กระทรวง กรม หน่วยงำนรำชกำรรฐัวสิำหกจิหน่วยงำนอื่นของรฐั 

หรอืหำ้งหุน้สว่น บรษิทั ชีแ้จงขอ้เทจ็จรงิ  สง่เอกสำรและหลกัฐำนทีเ่กีย่วขอ้ง  ส่งผูแ้ทนหรอืบุคคล 
ในสงักดัมำชีแ้จงหรอืใหถ้อ้ยค ำเกีย่วกบัเรื่องทีส่อบสวน 

   ๔)  เรยีกผูถู้กกล่ำวหำหรอืขำ้รำชกำรของหน่วยงำนนี้มำชีแ้จงหรอืใหถ้อ้ยค ำ 
หรอืใหส้ง่เอกสำรและหลกัฐำนเกีย่วกบัเรื่องทีส่อบสวน 
   ๕)  พจิำรณำวนิิจฉยัชีข้ำดปัญหำอนัเกดิจำกกำรใชบ้งัคบัประมวลจรยิธรรมนี้ 
   ๖)  สง่เรื่องใหผู้ต้รวจกำรแผ่นดนิพจิำรณำวนิิจฉัยในกรณีทีเ่หน็ว่ำเรื่องนัน้เป็นเรื่องส ำคญั
หรอืมผีลกระทบในวงกวำ้งหลำยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
   ๗)  ด ำเนินกำรอื่นตำมประมวลจรยิธรรมนี้ หรอืตำมทีผู่ต้รวจกำรแผ่นดนิมอบหมำย 
   ในกำรประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำง
ปกครองมำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 
 

ส่วนท่ี  ๒ 
ระบบบงัคบัใช้ประมวลจริยธรรม 

 
 ขอ้  ๓๓  กรณีมกีำรรอ้งเรยีนหรอืปรำกฏเหตุว่ำมกีำรปฏบิตัิฝ่ำฝืนประมวลจรยิธรรมให้นำยกเทศมนตรี
ต ำบลม่วงนำ สง่เรื่องใหค้ณะกรรมกำรจรยิธรรมเป็นผูร้บัผดิชอบพจิำรณำด ำเนินกำร โดยจะต้องไต่สวนขอ้เทจ็จรงิ  
สืบสวนหำข้อเท็จจริง หรือสอบสวน กำรฝ่ำฝืนจริยธรรมนี้และให้มีค ำวินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมกำร
จรยิธรรมสง่ผลค ำวนิิจฉยัใหน้ำยกเทศมนตรตี ำบลม่วงนำ มคี ำสัง่ลงโทษผูฝ่้ำฝืนประมวลจรยิธรรม 
  กรณีมีกำรร้องเรียนหรือปรำกฏเหตุว่ำนำยกเทศมนตรีต ำบลม่วงนำ ปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวล
จริยธรรม ให้คณะกรรมกำรจริยธรรมที่เหลืออยู่เป็นผู้รบัผิดชอบด ำเนินกำรและให้เลือกกันเองเป็นประธำน
คณะกรรมกำร โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจรงิ สบืสวนหำข้อเท็จจรงิ หรอืสอบส่วนกำรฝ่ำฝืนจรยิธรรมนี้ให้มคี ำ
วนิิจฉัยโดยเรว็ และให้คณะกรรมกำรจรยิธรรมส่งผล ค ำวนิิจฉัยให้ผู้ก ำกบัดูแลตำมพระรำชบญัญัตจิดัตัง้องค์กร
ปกครองสว่นทอ้งถิน่นัน้ ๆ  มคี ำสัง่ลงโทษผูฝ่้ำฝืนประมวลจรยิธรรม 
  ขอ้  ๓๔  หำกกำรด ำเนินกำรไต่สวนสบืสวน สอบสวนตำมขอ้ ๓๓ แลว้ ไม่ปรำกฏ ขอ้เทจ็จรงิว่ำมี
กำรฝ่ำฝืนประมวลจรยิธรรมให้สัง่ยุติเรื่อง  แต่หำกปรำกฏขอ้เท็จจรงิว่ำเป็นกำรฝ่ำฝืน ประมวลจรยิธรรม ให้สัง่
ลงโทษผูฝ่้ำฝืนตำมขอ้  ๓๗ 
  ขอ้  ๓๕  กำรด ำเนินกำรไต่สวน  สบืสวน  สอบสวนทำงจรยิธรรมและกำรลงโทษผูฝ่้ำฝืน 
ตำมสว่นที ่๒ นี้  ใหน้ ำแนวทำงและวธิกีำรสอบสวนตำมมำตรฐำนทัว่ไปเกีย่วกบัวนิยั  และกำรรกัษำวนิัย 
และกำรด ำเนินกำรทำงวนิยัขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่  มำบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 
  ขอ้  ๓๖  ค ำวนิิจฉยัของคณะกรรมกำรจรยิธรรมใหถ้อืเป็นทีสุ่ด  เวน้แต่ 
          ๑)  ปรำกฏขอ้เทจ็จรงิในภำยหลงัทีอ่ำจท ำใหผ้ลของค ำวนิิจฉยันัน้เปลีย่นแปลงไป 
          ๒)  กรณีผู้ถูกลงโทษตำมข้อ  ๓๗  เห็นว่ำตนเองไม่ได้รบัควำมเป็นธรรมให้สำมำรถ
รอ้งเรยีนต่อผูต้รวจกำรแผ่นดนิไดภ้ำยใน  ๓๐  วนันบัแต่วนัทีร่บัทรำบค ำสัง่กำรลงโทษ 



 

 

 

 



 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


