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ประมวลผลจริยธรรมของข้าราชการ และ พนักงานจ้าง น้ี จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

 

๑. เป็นเคร่ืองมือก ากบัความประพฤติของขา้ราชการ  ท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบติังานท่ี
ชดัเจนและเป็นสากล 

๒. ยึดถือเป็นหลกัการและแนวทางปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดบับุคคล และเป็น
เคร่ืองมือการตรวจสอบการท างานดา้นต่าง ๆ ของเทศบาลต าบลสันมะเค็ด เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามหลกัคุณธรรม  จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๓. ท าใหเ้กิดรูปแบบองคก์รอนัเป็นท่ียอมรับ เพ่ิมความน่าเช่ือถือ เกิดความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการและประชาชน
ทัว่ไป ตลอดจนผูม้ีส่วนไดเ้สีย 

๔. ท าใหเ้กิดพนัธะผกูพนัระหว่างองคก์รและขา้ราชการในทุกระดบั โดยให้ฝ่ายบริหารใชอ้  านาจในขอบเขต 
สร้างระบบความรับผิดชอบของขา้ราชการต่อตนเอง  ต่อองค์กร ต่อผูบ้งัคบับญัชาต่อประชาชน และต่อ
สงัคม ตามล าดบั 

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขัดแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบติังาน 

 

ทั้งน้ี  รวมถึงเพื่อใชเ้ป็นค่านิยมร่วมส าหรับองคก์รและขา้ราชการทุกคน พึงยดึถือเป็นแนวทางปฏิบติัควบคู่

ไปกบัระเบียบและกฎขอ้บงัคบัอ่ืนๆอยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ  ดงัน้ี 

 

 

 



หมวด ๑ 

บททั่วไป 

 

ขอ้   ๑    ในประมวลจริยธรรมน้ี 

  “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการของ เทศบาลต าบล สนัมะเค็ด 

 

 “ขา้ราชการ”  หมายถึง ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินสามญั  ขา้ราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา  ตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน รวมถึงพนกังานจา้ง  และ ลูกจา้ง

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

“คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าเทศบาลต าบลสนัมะเค็ด 

 

ขอ้   ๒    ใหน้ายกเทศมนตรีต าบลสนัมะเค็ด  รักษาการตามประมวลจริยธรรมน้ี 

 

 

หมวด ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 

 

ส่วนที ่๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอนัเป็นค่านิยมหลกั 

ส าหรับข้าราชการ และ พนักงานจ้าง เทศบาลต าบลสันมะเคด็ 

 

ขอ้   ๓    ขา้ราชการและพนักงานจา้งของเทศบาลต าบลสันมะเค็ด  ทุกคน มีหน้าท่ีด  าเนินการให้เป็นตาม

กฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์ร่วม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริหารแก่ประชาชนตาม

หลกัธรรมาภิบาล  โดยจะตอ้งยดึมัน่ในค่านิยมหลกั ๑๐ ประการ  ดงัน้ี 



 

๑.   การยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

๒.  ยดึมัน่ในจริยธรรมในคุณธรรมและจริยธรรม 

๓.  การมีจิตส านึกท่ีดี ซ่ือสตัย ์และ รับผดิชอบ 

๔.  การยดึถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีประโยชน์       

     ทบัซอ้น 

๕. การยนืหยดัท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 

๖. การใหบ้ริหารแก่ประชาชนดว้ยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั และไม่เลือกปฏิบติั 

๗. การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และ ไม่บิดเบือนขอ้เท็จจริง 

๘. การมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน  รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ  โปร่งใส  และ ตรวจสอบได ้

๙. กายยดึมัน่ในจรรณยาวิชาชีพขององคก์ร 

๑๐.การสร้างจิตส านึกใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดีร่วมกนัพฒันาชุมชน 

    ใหน่้าอยูคู่่คุณธรรมและดูแลสภาพส่ิงแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งกบัรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั 

 

ส่วนที ่๒ 

จรรยาวชิาชีพขององค์กร 

ขอ้ ๔ ขา้ราชการของเทศบาลต าบลสนัมะเค็ด  ตอ้งจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา  และ พระมหากษตัริย ์

 

ขอ้ ๕ ข้าราชการของเทศบาลต าบลสันมะเค็ด  ตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดีในการรักษาไวแ้ละปฏิบัติตาม

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทุกประการ 

 

ขอ้ ๖ ขา้ราชการของเทศบาลต าบลสนัมะเค็ด  ตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการเป็นพลเมืองดีเคารพและปฏิบติั

ตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 



 

 

ขอ้ ๗ ขา้ราชการของเทศบาลต าบลสันมะเค็ด  ตอ้งไม่ประพฤติตนอนัอาจก่อให้เกิดความเส่ือมเสียต่อ

เกียรติภูมิของต าแหน่งหนา้ท่ี 

 

ขอ้ ๘ ขา้ราชการของเทศบาลต าบลสันมะเค็ด  ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มก าลงัความสามารถดว้ยความ

เสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าท่ีท่ีไดรั้บ

มอบหมาย เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

 

ขอ้ ๙ ขา้ราชการของเทศบาลต าบลสันมะเค็ด  ตอ้งมุ่งแกปั้ญหา ความเดือดร้อนของประชาชนดว้ยความ

เป็นธรรม รวดเร็ว และ มุ่งเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

 

ขอ้ ๑๐ ขา้ราชการของเทศบาลต าบลสนัมะเค็ด  ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสุภาพ เรียบร้อย มีอธัยาศยั 

 

ขอ้ ๑๑ ขา้ราชการของเทศบาลต าบลสนัมะเค็ด  ตอ้งรักษาความลบัท่ีไดจ้ากการปฏิบติัหนา้ท่ี การเปิดเผย

ขอ้มูลท่ีเป็นความลบัโดยขา้ราชการ/พนกังานจะกระท าไดต่้อเมื่อมีอ  านาจหนา้ท่ีและไดรั้บอนุญาตจาก

ผูบ้งัคบับญัชา หรือเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดเท่านั้น 

 

ขอ้ ๑๒  ขา้ราชการของเทศบาลต าบลสนัมะเค็ด  ตอ้งรักษา และเสริมสร้างความสามคัคีระหว่างผูร่้วมงาน 

พร้อมกบัใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัในทางท่ีชอบ 

 

ขอ้ ๑๓  ขา้ราชการของเทศบาลต าบลสนัมะเค็ด  ตอ้งไม่ใชส้ถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ท่ีมิ

ควรไดส้ าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพยสิ์นหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวญั ของ

ก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผูร้้องเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ อนัอาจเกิดจากการปฏิบติั

หนา้ท่ีของตน เวน้แต่เป็นการใหโ้ดยธรรมจรรยาหรือการใหต้ามประเพณี 

 

 



ขอ้ ๑๔  ขา้ราชการของเทศบาลต าบลสนัมะเค็ด  ตอ้งประพฤติตนใหส้ามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้น ดว้ยความ

สุภาพ มีน ้ าใจ มีมนุษยสมัพนัธอ์นัดี ตอ้งไม่ปิดบงัขอ้มูลท่ีจ  าเป็นในการปฏิบติังานของเพื่อนร่วมงาน และไม่น า

ผลงานของผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 

 

ส่วนที ่๓ 

จรรยาวชิาชีพ 

ขอ้ ๑๕  บทบญัญติัจรรยาบรรณทางวิชาชีพ อาทิเช่น จรรยาบรรณของ แพทย ์พยาบาล วิศวกร ครู เพื่อใช้

บงัคบัเพ่ิมเติมส าหรับบุคลากร ท่ีเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพดงักล่าว ในเทศบาลต าบลสนัมะเค็ด 

 

จรรยาบรรณต่อตนเอง 

 

ขอ้ ๑    พึงเป็นผูม้ีศีลธรรมอนัดี และ ประพฤติตนใหเ้หมาะสมกบัการเป็นขา้ราชการ 

 

ขอ้ ๒ พึงใชว้ิชาชีพในการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ยความซ่ือสตัยแ์ละไม่แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ  

ในกรณีท่ีวิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพท่ีก  าหนด 

 

ขอ้ ๓ พึงมีทศันคติท่ีดี และพฒันาตนเองใหม้ีคุณธรรมและจริยธรรม รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ความสามารถ 

และทกัษะในการท างานเพ่ือปฏิบติัหนา้ท่ีราชการมีประสิทธิภาพประสิทธิผลยิง่ข้ึน 

จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 

 

ขอ้  ๔  พึงปฏิบติัหนา้ท่ีราชการดว้ยความสุจริต เสมอภาคและปราศจากอคติ 

 

ขอ้  ๕   พึงปฏิบติัหนา้ท่ีราชการอยา่งเต็มก าลงัความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยนัหมัน่เพียร ถูกตอ้ง

สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชนข์องทางราชการ และ ประชาชนเป็นส าคญั 

 



ขอ้  ๖  พึงประพฤติตนเป็นผูต้รงต่อเวลาและใชใ้นราชการใหเ้ป็นประโยชน์ต่อทางราชการอยา่งเต็มท่ี 

 

ขอ้  ๗  พึงดูแลรักษาและใชท้รัพยสิ์นของทางราชการอยา่งประหยดัคุม้ค่า โดยค านึงถึงประโยชน์ของทาง

ราชการอย่างประหยดัคุม้ค่า โดยระมดัระวงัมิให้เสียหายหรือส้ินเปลืองเยี่ยงวิญญูชนพึงปฏิบติัต่อทรัพยสิ์นของ

ตนเอง 

 

จรรยาบรรณต่อผู้บังคบับญัชา ผู้ใต้บังคบับัญชา และผู้ร่วมงาน 

 

ขอ้  ๘  พึงมีความรับผดิชอบในการปฏิบติังาน การใหค้วามร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้งในดา้นการ

ใหค้วามคิดเห็น การช่วยท างาน และ การแกปั้ญหาร่วมกนั รวมทั้งการเสนอแนะในส่ิงท่ีเห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อ

การพฒันางานในความรับผดิชอบดว้ย 

 

ขอ้ ๙ ผูบ้งัคบับญัชา พึงดูแลเอาใจใส่ผูใ้ตบ้งัคบับญัชาทั้งในดา้น การปฏิบติังาน ขวญัก าลงัใจ สวสัดิการ 

และ การยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ยูใ่ตบ้งัคบับญัชา ตลอดจนปกครองผูใ้ตบ้งัคบับญัชา ตลอดจนปกครองผูอ้ยู่

ใตบ้งัคบับญัชาดว้ยหลกัการและเหตุผลท่ีถูกตอ้งตามท านองครองธรรม 

 

ขอ้ ๑๐  พึงช่วยเหลือเก้ือกูลในทางท่ีชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนบัสนุนใหเ้กิดความสามคัคีร่วมแรงร่วมใจใน

บรรดาผูร่้วมงานในการปฏิบติัหนา้ท่ีเพื่อประโยชน์ส่วนรวม 

 

ขอ้ ๑๑ พึงปฏิบติัต่อผูร่้วมงานตลอดจนผูท่ี้เก่ียวขอ้งดว้ยความสุภาพ มีน ้ าใจ และ                      มีมนุษย

สมัพนัธอ์นัดี 

 

ขอ้ ๑๒  พึงละเวน้จากการน าผลงานของผูอ่ื้นมาเป็นของตน 

  

 

 



จรรยาบรรณต่อประชาคมและสังคม 

 

ขอ้ ๑๓ พึงใหบ้ริการประชาชนอยา่งเต็มก าลงัความสามารถ ดว้ยความเป็นธรรม เอ้ือเฟ้ือ มีน ้ าใจ และ ใช้

กริยาวาจาท่ีสุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเร่ืองใดไม่สามารถปฏิบติัได ้หรือไม่อยูใ่นอ  านาจหนา้ท่ีของตนจะตอ้งปฏิบติั 

ควรช้ีแจงเหตุผลหรือแนะน าใหติ้ดต่อหน่วยงานหรือบุคคลซ่ึงตนทราบว่ามีอ  านาจหนา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัเร่ืองนั้น ๆ 

ต่อไป 

 

ขอ้ ๑๔ พึงปฏิบติัตนใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือของบุคคลทัว่ไป 

 

ขอ้ ๑๕ พึงละเวน้การรับทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดซ่ึงมีมูลค่าเกินปกติ วิสยัท่ีวิญญูชนจะใหด้กนัโดย

เสน่หาจากผูม้าติดต่อราชการหรือผูซ่ึ้งไดรั้บประโยชนจ์ากการปฏิบติัหนา้ท่ีราชการนั้น หากไดรั้บไวแ้ละทราบ

ภายหลงัว่าทรัพยสิ์นหรือประโยชน์อ่ืนใดท่ีรับไวม้มีูลค่าเกินปกติวิสยั ก็ใหร้ายงานผูบ้งัคบับญัชาทราบโดยเร็ว เพื่อ

ด าเนินการตามสมควรแก่กรณี 

 

หมวด ๓ 

กลไกและระบบบงัคบัใช้ประมวลจริยธรรม 

 

ส่วนที ่๑ 

กลไกการบังคบัใช้ประมวลจริยธรรม 

 

ขอ้ ๑๖  ใหป้ลดัเทศบาลต าบลสนัมะเค็ด  มีมีหนา้ท่ีควบคุมก ากบัการใหม้ีการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรม

น้ีอยา่งทัว่ถึงและเคร่งครัด โดยมีอ  านาจหนา้ท่ี 

 

(๑) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกยอ่งข่าราชการท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีและติดตามสอดส่องการ
ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 

(๒) สืบสวนหาขอ้เท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมน้ี เพื่อรายงานผลใหน้ายกเทศมนตรีต าบล
สนัมะเค็ด หรือกรรมการจริยธรรมพจิารณา ทั้งน้ี  โดยอาจมีผูร้้องขอ หรืออาจด าเนินการตามท่ี 
นายกเทศมนตรีต าบลสนัมะเค็ด หรือ คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเป็นเองก็ได ้



(๓) ใหค้วามช่วยเหลือและดูแลขา้ราชการซ่ึงปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ี อยา่งตรงไปตรงมามิใหถู้ก
กลัน่แกลง้หรือถูกใชอ้  านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีท่ีเห็นว่านายกเทศมนตรีต าบลสนัมะเค็ด หรือ 
คณะกรรมการจริยธรรมไม่ใหค้วามคุม้ครองต่อขา้ราชการผูน้ั้นตามควรอาจยืน่เร่ืองโดยไม่ตอ้งผา่น
นายกเทศมนตรีต าบลสนัมะเค็ด หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยงัผูต้รวจการแผน่ดินก็ได ้

(๔) คุม้ครองขา้ราชการ ซ่ึงปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอยา่งตรงไปตรงมา มิใหถู้กกลัน่แกลง้หรือถูก
ใชอ้  านาจโดยไม่เป็นธรรม การด าเนินการต่อขา้ราชการท่ีอยูร่ะหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบติัตาม
ประมวลจริยธรรมน้ี  อนัมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกยา้ย เล่ือนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวน
ขอ้เท็จจริงหรือวินยั หรือกระทบต่อสิทธิหนา้ท่ีของขา้ราชการผูน้ั้น  จะกระท ามิได ้เวน้แต่ไดรั้บความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว้  

(๕) ท าหนา้ท่ีฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(๖) ด าเนินการอ่ืนตามท่ีก  าหนดในประมวลจริยธรรมน้ี หรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมหรือปลดั

มอบหมาย ทั้งน้ี โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผูด้  ารงต าแหน่งในส านกัปลดั 
 

ขอ้ ๑๗  ใหน้ายกเทศมนตรีต าบลสนัมะเค็ด  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน เพื่อควบคุม  ก ากบั ใหม้ี

การปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ี 

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดว้ย 

(๑) ปลดัหรือรองปลดัท่ีไดรั้บมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการจากขา้ราชการซ่ึงด ารงต าแหน่งสายงานผูบ้ริหาร เลือกกนัเองใหเ้หลือสองคน 

(๓)  กรรมการ ซ่ึงเป็นขา้ราชการในเทศบาลต าบลสนัมะเค็ด  ท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากขา้ราชการ พนักงานจา้ง 

และ ลูกจา้งของเทศบาลต าบลสนัมะเค็ด  จ  านวน ๒ คน 

   (๔)  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) - (๓)    ร่วมกนัเสนอช่ือและคดัเลือกให้เหลือ

สองคน 

ใหห้วัหนา้ส านกัปลดั เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจแต่งตั้งผูช่้วยเลขานุการ

คณะกรรมการจริยธรรมไดต้ามความเหมาะสม 

กรรมการจริยธรรมตอ้งไม่เคยถูกลงโทษทางวนิยัมาก่อน 

ขอ้ ๑๘  คณะกรรมการจริยธรรมมีอ  านาจหนา้ท่ี ดงัน้ี 

   (๑) ควบคุม ก ากบั ส่งเสริมและใหค้  าแนะน าในการใชบ้งัคบัประมวลจริยธรรมน้ีในองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน 



  (๒) สอดส่องดูแลใหมี้การปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน ในกรณีท่ีมีขอ้

สงสยัหรือมีขอ้ร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมกีารอุทธรณ์  การลงโทษผูฝ่้าฝืนตาม

ประมวลจริยธรรมน้ี  จะตอ้งไต่สวนขอ้เท็จจริง และมีค  าวินิจฉยัโดยเร็ว 

 (๓) ใหค้ณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท่ี้คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอ  านาจหนา้ท่ี ขอใหก้ระทรวง 

กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือหา้งหุน้ส่วน บริษทั ช้ีแจงขอ้เท็จจริง ส่งเอกสารและ

หลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งผูแ้ทนหรือบุคคลในสงักดัมาช้ีแจงหรือใหถ้อ้ยค าเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอบสวน 

  (๔) เรียกผูก้ล่าวหา หรือขา้ราชการของหน่วยงานน้ีมาช้ีแจง หรือให้ถอ้ยค า หรือให้ส่งเอกสารและ

หลกัฐานเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอบสวน 

  (๕) พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหา อนัเกิดจากการใชบ้งัคบัประมวลจริยธรรมน้ี ในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถ่ิน เมื่อได้วินิจฉัยแลว้ให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลนั  ถ้า

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดัมิไดว้ินิจฉยัเป็นอย่างอ่ืนภายในเกา้สิบวนันับแต่วนัท่ีคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดัรับเร่ือง ใหค้  าวินิจฉยัของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นท่ีสุด 

 (๖) ส่งเร่ืองใหผู้ต้รวจการแผน่ดิน พิจารณาวินิจฉยัในกรณีท่ีเห็นว่าเร่ืองนั้นเป็นเร่ืองส าคญัหรือมีผลกระทบ

ในวงกวา้งหลายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

 (๗) คุม้ครองขา้ราชการ ซ่ึงปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอยา่งตรงไปตรงมา มิใหผู้บ้งัคบับญัชาใชอ้  านาจ 

โดยไม่เป็นธรรมต่อขา้ราชการผูน้ั้น 

  (๘)   ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมน้ี  หรือตามท่ีผูต้รวจการแผน่ดินมอบหมาย 

 การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหน้ ากฎหมายว่าดว้ยวธีิปฏิบติัราชการทางปกครองมาใชบ้งัคบั 

 

ส่วนที ่๒ 

ระบบบังคบัใช้ประมวลจริยธรรม 

 

ขอ้ ๑๙  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏว่าเหตุวา่มีเจา้หนา้ท่ีประพฤติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้ 

นายกเทศมนตรีต าบลสนัมะเค็ด เป็นผูรั้บผดิชอบพิจารณาด าเนินการ 

 



ขอ้ ๒๐  การด าเนินการตามขอ้ ๑๙  ใหรั้บผดิชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวนไม่นอ้ย

กว่าสามคน เป็นผูด้  าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ขอ้ ๒๑  การประพฤติปฏิบติัฝ่าฝืนจริยธรรมน้ี  จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ใหพ้ิจารณา

จากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน  ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคญัและระดบัต าแหน่ง ตลอดจนหนา้ท่ี

ความรับผดิชอบของผูฝ่้าฝืน อาย ุ ประวติั และ ความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอ้มแห่งกรณี ผลร้ายอนัเกิดจาก

การฝ่าฝืน และ เหตุอ่ืนอนัควรน ามาประกอบการพิจารณา 

ขอ้ ๒๒  หากการด าเนินการสอบสวนตามขอ้ ๒๐ แลว้ ไม่ปรากฏขอ้เท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวล

จริยธรรม ใหผู้รั้บผดิชอบพิจารณาด าเนินการตามขอ้ ๑๙ สัง่ยติุเร่ือง แต่หากปรากฏขอ้เท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืน

ประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงเป็นความผดิทางวินยัใหด้  าเนินการทางวนิยั 

ขอ้  ๒๓ การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝ่้าฝืนตามขอ้ ๑๙ ขอ้ ๒๐ และ ขอ้ ๒๒ ให้

น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัวินยั  และ การรักษาวินยั  และ การด าเนินการทางวินยั 

ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

ขอ้  ๒๔ การสัง่การของผูรั้บผดิชอบด าเนินการตามขอ้ ๒๒ ใหด้  าเนินการตามนั้น เวน้แต่จะปรากฏ

ขอ้เท็จจริงในภายหลงัท่ีอาจท าใหผ้ลของการสัง่การนั้นเปล่ียนแปลงไป 

 

หมวด ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 

ขอ้  ๒๕  การประพฤติปฏิบติัฝ่าฝืนจริยธรรมน้ี  ในกรณีอนัมิใช่เป็นความผดิทางวินยัหรือความผดิทาง

อาญา ใหด้  าเนินการตามควรแก่กรณี เพื่อใหม้ีการแกไ้ขหรือด าเนินการท่ีถูกตอ้งหรือตกัเตือน หรือน าไป

ประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเขา้สู่ต  าแหน่ง การพน้จากต าแหน่ง การเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณา

ความดีความชอบ หรือการสัง่ใหผู้ฝ่้าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรั้บการพฒันาแลว้แต่กรณี 

ขอ้  ๒๖ เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสัง่ลงโทษตามขอ้ ๒๒ แลว้ใหเ้ทศบาล

ต าบลสนัมะเค็ด  ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามค าสัง่ดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้ 

ขอ้  ๒๗ ผูถู้กลงโทษตามขอ้ ๒๕ สามารถร้องทุกขห์รืออุทธรณ์คณะกรรมการจริยธรรมของเทศบาลต าบล

สนัมะเค็ด  ภายในสามสิบวนั นบัแต่วนัไดรั้บทราบการลงโทษ 

ผูถู้กลงโทษตามขอ้ ๒๕ สามารถร้องทุกขห์รืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารบุคคลระดบัจงัหวดั ภายในสามสิบ



วนั นบัแต่วนัไดท้ราบการลงโทษ 

ขอ้  ๒๘   เมื่อผลการพิจารณาเป็นท่ีสุดแลว้ ใหร้ายงานผลต่อผูต้รวจการแผน่ดินโดยเร็ว 

บทเฉพาะกาล 

ขอ้  ๒๙ จดัใหม้ีการประเมินการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ี  พร้อมด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขประมวล

จริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถา้มี) และแจง้ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดั  คณะกรรมการ

ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ซ่ึงเป็นองคก์รกลางการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน และ ผูต้รวจการแผน่ดินทราบต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




