
 
 
 

ประมวลจริยธรรมของข�าราชการ 
ของ เทศบาลตําบลหลักช�าง อําเภอช�างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 

_______________ 
 

ประมวลจริยธรรมของข�าราชการน้ีจัดทําตามเจตนารมณ�ของรัฐธรรมนูญแห"งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค�เพื่อ 

๑. เป5นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข�าราชการ ที่สร�างความโปร"งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป5นสากล 

๒. ยึดถือเป5นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย"างสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองค�กรและระดับบุคคล และ
เป5นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด�านต"างๆของเทศบาลตําบลหลักช�าง  เพื่อให� การดําเนินงานเป5นไป       
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ทําให�เกิดรูปแบบองค�กรอันเป5นที่ยอมรับ เพิ่มความน"าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก"ผู�รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู�มีส"วนได�เสีย 

๔.ให�เกิดพันธะผูกพันระหว"างองค�กรและข�าราชการในทุกระดับ โดยให�ฝAายบริหารใช�อํานาจ            
ในขอบเขต สร�างระบบความรับผิดชอบของข�าราชการต"อตนเอง ต"อองค�กร ต"อผู�บังคับบัญชาต"อประชาชน และต"อ
สังคม ตามลําดับ 

๕. ปBองกันการแสวงหาประโยชน�โดยมิชอบ และความขัดแย�งทางผลประโยชน�ที่อาจเกิดข้ึน 
รวมทั้งเสริมสร�างความโปร"งใสในการปฏิบัติงานทั้งน้ี รวมถึงเพื่อใช�เป5นค"านิยมร"วมสําหรับองค�กรและข�าราชการทุก
คน พึงยึดถือเป5นแนวทางปฏิบัติควบคู"ไปกับระเบียบและกฎข�อบังคับอ่ืนๆอย"างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 

       ข�อ ๑ ในประมวลจริยธรรมน้ี 
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข�าราชการของเทศบาลตําบลหลักช�าง 

อําเภอช�างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช 
“ข�าราชการ” หมายถึง ข�าราชการส"วนท�องถ่ิน ข�าราชการส"วนท�องถ่ินสามัญ 

ข�าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว�ในพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการส"วนท�องถ่ิน 
รวมถึงพนักงานจ�าง และลูกจ�างขององค�กรปกครองส"วนท�องถ่ิน 

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาลตําบลหลักช�าง 
ข�อ ๒ ให�นายกเทศมนตรตีําบลหลักช�าง รักษาการตามประมวลจริยธรรมน้ี 

 
 
 
 



หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส'วนที่ ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป(นค'านิยมหลัก 

สําหรับข�าราชการ ของเทศบาลตําบลหลักช�าง 
 

ข�อ ๓ ข�าราชการของเทศบาลตําบลหลักช�างทุกคน มีหน�าที่ดําเนินการให�เป5นไปตามกฎหมาย 
เพื่อรักษาประโยชน�ส"วนรวม เป5นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให�บริการแก"ประชาชนตามหลัก      
ธรรมาภิบาล โดยจะต�องยึดมั่นในค"านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังน้ี 

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป5นประมุข 
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย� และรับผิดชอบ 
(๔) การยึดถือประโยชน�ของประเทศชาติเหนือกว"าประโยชน�ส"วนตน และไม"มีผลประโยชน�ทับซ�อน 
(๕) การยืนหยัดทําในส่ิงที่ถูกต�อง เป5นธรรม และถูกกฎหมาย 
(๖) การให�บริการแก"ประชาชนด�วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม"เลือกปฏิบัติ 
(๗) การให�ข�อมูลข"าวสารแก"ประชาชนอย"างครบถ�วน ถูกต�อง และไม"บิดเบือนข�อเท็จจริง 
(๘) การมุ"งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร"งใส และตรวจสอบได� 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค�กร 
(๑๐) การสร�างจิตสํานึกให�ประชาชนในท�องถ่ินประพฤติตนเป5นพลเมืองที่ดีร"วมกันพัฒนาชุมชนให�    
    น"าอยู"คู"คุณธรรมและดูแลสภาพส่ิงแวดล�อมให�สอดคล�องรัฐธรรมนูญฉบับปPจจุบัน 
 

ส'วนที่ ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององค*กร 

 
ข�อ ๔ ข�าราชการของเทศบาลตําบลหลักช�าง ต�องจงรักภักดีต"อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย� 
ข�อ ๕ ข�าราชการของเทศบาลตําบลหลักช�าง ต�องเป5นแบบอย"างที่ดีใน การรักษาไว�และปฏิบัติ 

ตามรัฐธรรมนูญแห"งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
ข�อ ๖ ข�าราชการของเทศบาลตําบลหลักช�าง ต�องเป5นแบบอย"างที่ดีในการเป5นพลเมืองดีเคารพ

และปฏิบัติตามกฎหมายอย"างเคร"งครัด 
ข�อ ๗ ข�าราชการของเทศบาลตําบลหลักช�าง ต�องไม"ประพฤติตนอันอาจก"อให�เกิดความเส่ือมเสีย

ต"อเกียรติภูมิของตําแหน"งหน�าที่ 
ข�อ ๘ ข�าราชการของเทศบาลตําบลหลักช�าง ต�องปฏิบัติหน�าที่อย"างเต็มกําลังความสามารถด�วย

ความเสียสละ ทุ"มเทสติปPญญา ความรู�ความสามารถ ให�บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน�าที่ที่ได�รับ
มอบหมาย เพื่อให�เกิดประโยชน�สูงสุดแก"ประเทศชาติและประชาชน 

ข�อ ๙ ข�าราชการของเทศบาลตําบลหลักช�าง ต�องมุ"งแก�ปPญหาความเดือดร�อนของประชาชนด�วย
ความเป5นธรรม รวดเร็ว และมุ"งเสริมสร�างความเข�าใจอันดีระหว"างหน"วยงานและประชาชน 

 



ข�อ ๑๐ ข�าราชการของเทศบาลตําบลหลักช�าง ต�องปฏิบัติหน�าที่ด�วยความสุภาพ เรียบร�อย          
มีอัธยาศัย 

ข�อ ๑๑ ข�าราชการของเทศบาลตําบลหลักช�าง ต�องรักษาความลับที่ได�จากการปฏิบัติหน�าที่           
การเปQดเผยข�อมูลที่เป5นความลับโดยข�าราชการ/พนักงานจะกระทําได�ต"อเมื่อมีอํานาจหน�าที่และได�รับอนุญาตจาก
ผู�บังคับบัญชา หรือเป5นไปตามที่กฎหมายกําหนดเท"าน้ัน 

ข�อ ๑๒ ข�าราชการของเทศบาลตําบลหลักช�าง ต�องรักษา และเสริมสร�างความสามัคคีระหว"าง
ผู�ร"วมงาน พร�อมกับให�ความช"วยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

ข�อ ๑๓ ข�าราชการของเทศบาลตําบลหลักช�าง ต�องไม"ใช�สถานะหรือตําแหน"งไปแสวงหาประโยชน�
ที่มิควรได�สําหรับตนเองหรือผู�อ่ืน ไม"ว"าจะเป5นประโยชน�ในทางทรัพย�สินหรือไม"ก็ตาม ตลอดจนไม"รับของขวัญ        
ของกํานัล หรือประโยชน�อ่ืนใดจากผู�ร�องเรียน หรือบุคคลที่เก่ียวข�องเพื่อประโยชน�ต"างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติ
หน�าที่ของตน เว�นแต"เป5นการให�โดยธรรมจรรยาหรือการให�ตามประเพณี 

ข�อ ๑๔ ข�าราชการของเทศบาลตําบลหลักช�าง ต�องประพฤติตนให�สามารถทํางานร"วมกับผู�อ่ืนด�วย
ความสุภาพ มีนํ้าใจ มีมนุษยสัมพันธ�อันดี ต�องไม"ปQดบังข�อมูลที่จําเป5นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร"วมงาน และไม"นํา
ผลงานของผู�อ่ืนมาแอบอ�างเป5นผลงานของตน 
 

ส'วนที่ ๓ 
จรรยาวิชาชีพ 

 
ข�อ ๑๕ จรรยาวิชาชีพของข�าราชการเทศบาลตําบลหลักช�าง คือ  จรรยาบรรณต'อตนเอง 

ข�อ ๑ ข�าราชการเทศบาลตําบลหลักช�าง พึงเป5นผู�มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให�เหมาะสมกับ 
การเป5นข�าราชการ 

ข�อ ๒ ข�าราชการเทศบาลตําบลหลักช�าง พึงใช�วิชาชีพในการปฏิบัติหน�าที่ราชการด�วยความ
ซื่อสัตย� และไม"แสวงหาประโยชน�โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกําหนดไว�ก็พึงปฏิบัติตามจรรยา
วิชาชีพน้ันด�วย 

ข�อ ๓ ข�าราชการเทศบาลตําบลหลักช�าง พึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให�มีคุณธรรมและ
จริยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู� ความสามารถและทักษะในการทํางานเพื่อให�ปฏิบัติหน�าที่ราชการมีประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลยิ่งข้ึน 

 
จรรยาบรรณต'อหน'วยงาน 

ข�อ ๔ ข�าราชการเทศบาลตําบลหลักช�าง พึงปฏิบัติหน�าที่ราชการด�วยความสุจริต เสมอภาค และ
ปราศจากอคติ 

ข�อ ๕ ข�าราชการเทศบาลตําบลหลักช�าง พึงปฏิบัติหน�าที่ราชการอย"างเต็มกําลังความสามารถ 
รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหม่ันเพียร ถูกต�องสมเหตุผล โดยคํานึงถึงประโยชน�ของทางราชการ และประชาชนเป5น
สําคัญ 

ข�อ ๖ ข�าราชการเทศบาลตําบลหลักช�าง พึงประพฤติตนเป5นผู�ตรงต"อเวลาและใช�เวลาราชการให�
เป5นประโยชน�ต"อทางราชการอย"างเต็มที่ 

ข�อ ๗ ข�าราชการเทศบาลตําบลหลักช�าง พึงดูแลรักษาและใช�ทรัพย�สินของทางราชการอย"าง
ประหยัดคุ�มค"า โดยระมัดระวังมิให�เสียหาย หรือส้ินเปลืองเย่ียงวิญSูชนจะพึงปฏิบัติต"อทรัพย�สินของตนเอง 



จรรยาบรรณต'อผู�บังคับบัญชา ผู�อยู'ใต�บังคับบัญชา และผู�ร'วมงาน 
ข�อ ๘ ข�าราชการเทศบาลตําบลหลักช�าง พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการให�ความ

ร"วมมือช"วยเหลือกลุ"มงานของตนทั้งในด�านการให�ความคิดเห็น การช"วยทํางาน และการแก�ปPญหาร"วมกัน รวมทั้ง
การเสนอแนะในส่ิงที่เห็นว"าจะมีประโยชน�ต"อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด�วย 

ข�อ ๙ ข�าราชการเทศบาลตําบลหลักช�าง ซึ่งเป5นผู�บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส"ผู�อยู"ใต�บังคับบัญชา 
ทั้งในด�านการปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟPงความคิดเห็นของผู�อยู"ใต�บังคับบัญชาตลอดจน
ปกครองผู�อยู"ใต�บังคับบัญชาด�วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต�องตามทํานองคลองธรรม 

ข�อ ๑๐ ข�าราชการเทศบาลตําบลหลักช�าง พึงช"วยเหลือเก้ือกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้ง
ส"งเสริมสนับสนุนให�เกิดความสามัคคีร"วมแรงร"วมใจในบรรดาผู�ร"วมงานในการปฏิบัติหน�าที่เพื่อประโยชน�ส"วนรวม 

ข�อ ๑๑ ข�าราชการเทศบาลตําบลหลักช�าง พึงปฏิบัติต"อผู�ร"วมงานตลอดจนผู�ที่เก่ียวข�องด�วยความ
สุภาพ มีนํ้าใจ และมนุษยสัมพันธ�อันดี 

ข�อ ๑๒ ข�าราชการเทศบาลตําบลหลักช�างพึงละเว�นจากการนําผลงานของผู�อ่ืนมาเป5นของตน 
จรรยาบรรณต'อประชาชนและสังคม 

ข�อ ๑๓ ข�าราชการเทศบาลตําบลหลักช�าง พึงให�บริการประชาชนอย"างเต็มกําลังความสามารถ 
ด�วยความเป5นธรรม เอ้ือเฟUVอ มีนํ้าใจ และใช�กิริยาวาจาที่สุภาพอ"อนโยน เม่ือเห็นว"าเรื่องใดไม"สามารถปฏิบัติได� 
หรือไม"อยู"ในอํานาจหน�าที่ของตนจะต�องปฏิบัติ ควรช้ีแจงเหตุผลหรือแนะนําให�ติดต"อยังหน"วยงานหรือบุคคลซึ่งตน
ทราบว"ามีอํานาจหน�าที่เก่ียวข�องกับเรื่องน้ันๆ ต"อไป 

ข�อ ๑๔ ข�าราชการเทศบาลตําบลหลักช�าง พึงประพฤติตนให�เป5นที่เช่ือถือของบุคคลทั่วไป 
ข�อ ๑๕ ข�าราชการเทศบาลตําบลหลักช�าง พึงละเว�นการรับทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดซึ่งมี

มูลค"าเกินปกติวิสัยที่วิญSูชนจะให�กันโดยเสน"หาจากผู�มาติดต"อราชการ หรือผู�ซ่ึงอาจได�รับประโยชน�จากการปฏิบัติ
หน�าที่ราชการน้ัน หากได�รับไว�แล�วและทราบภายหลังว"าทรัพย�สินหรือประโยชน�อ่ืนใดที่รับไว� มีมูลค"าเกินปกติวิสัยก็
ให�รายงานผู�บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดําเนินการตามสมควรแก"กรณี 

 
หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใช�ประมวลจริยธรรม 
ส'วนที่ ๑ 

กลไกการบังคับใช�ประมวลจริยธรรม 
 

ข�อ ๑๖ ให� สํานักปลัดเทศบาลตําบลหลักช�าง มีหน�าที่ควบคุมกํากับการให�มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมน้ีอย"างทั่วถึงและเคร"งครัด โดยมีอํานาจหน�าที่ดังน้ี 

(๑) ดําเนินการเผยแพร" ปลูกฝPง ส"งเสริม ยกย"องข�าราชการที่เป5นแบบอย"างที่ดีและติดตาม
สอดส"องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอย"างสมํ่าเสมอ 

(๒) สืบสวนหาข�อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝAาฝUนจริยธรรมน้ี เพื่อรายงานผลให�นายกเทศบาล
ตําบลหลักช�าง หรือคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งน้ี โดยอาจมีผู�ร�องขอหรืออาจดําเนินการตามที่         
นายกเทศบาลตําบลหลักช�าง หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได� 

(๓) ให�ความช"วยเหลือและดูแลข�าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอย"างตรงไปตรงมา           
มิให�ถูกกล่ันแกล�งหรือถูกใช�อํานาจโดยไม"เป5นธรรม ในกรณีที่เห็นว"านายกเทศมนตรีตําบลหลักช�าง หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมไม"ให�ความคุ�มครองต"อข�าราชการผู�น้ันตามควร 



อาจยื่นเรื่องโดยไม"ต�องผ"านนายกเทศบาลตําบลหลักช�าง หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู�ตรวจการแผ"นดินก็ได� 
(๔) คุ�มครองข�าราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอย"างตรงไปตรงมา มิให�ถูกกล่ันแกล�ง

หรือถูกใช�อํานาจโดยไม"เป5นธรรม การดําเนินการต"อข�าราชการที่อยู"ระหว"าง ถูกกล"าวหาว"าไม"ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมน้ี อันมีผลกระทบต"อการแต"งตั้ง โยกย�าย เล่ือนข้ันเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนข�อเท็จจริงหรือวินัย 
หรือกระทบต"อสิทธิหน�าที่ของข�าราชการผู�น้ัน จะกระทํามิได�เว�นแต"จะได�รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมแล�ว 

(๕) ทําหน�าที่ฝAายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค�กรปกครองส"วนท�องถ่ิน 
(๖)ดําเนินการอ่ืนตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมน้ี หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมหรือ

ปลัดมอบหมาย ทั้งน้ี โดยไม"กระทบต"อความเป5นอิสระของผู�ดํารงตําแหน"งในสํานักปลัด 
ข�อ ๑๗ ให�นายกเทศบาลตําบลหลักช�าง แต"งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมข้ึนเพื่อควบคุม กํากับ            

ให�มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี 
  
  คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด�วย 

(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได�รับมอบหมาย เป5นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการจากข�าราชการซึ่งดํารงตําแหน"งสายงานผู�บริหาร เลือกกันเองให�เหลือสองคน 
(๓) กรรมการ ซึ่งเป5นข�าราชการที่ไม"ได�ดํารงตําแหน"งสายงานผู�บริหารในเทศบาลตําบลหลักช�าง 

ที่ได�รับเลือกต้ังจากข�าราชการ พนักงานจ�าง และลูกจ�างของเทศบาลตําบลหลักช�าง น้ัน จํานวนสองคน 
(๔) กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก ให�กรรมการตาม (๑) – (๓) ร"วมกันเสนอช่ือ 

และคัดเลือกให�เหลือสองคนให�หัวหน�าสํานักปลัดเทศบาลตําบลหลักช�าง เป5นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม 
และอาจแต"งตั้งผู�ช"วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได�ตามความเหมาะสมกรรมการจริยธรรมต�องไม"เคยถูก
ลงโทษทางวินัยมาก"อน 

ข�อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหน�าที่ ดังน้ี 
(๑) ควบคุม กํากับ ส"งเสริมและให�คําแนะนําในการใช�บังคับประมวลจริยธรรมน้ีในองค�กร

ปกครองส"วนท�องถ่ิน 
(๒) สอดส"องดูแลให�มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค�กรปกครองส"วนท�องถ่ิน ในกรณีที่มี

ข�อสงสัยหรือมีข�อร�องเรียนว"ามีการฝAาฝUนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ� การลงโทษผู�ฝAาฝUนตาม
ประมวลจริยธรรมน้ี จะต�องไต"สวนข�อเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 

(๓) ให�คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู�ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหน�าที่          
ขอให�กระทรวง กรม หน"วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน"วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห�างหุ�นส"วน บริษัท ช้ีแจงข�อเท็จจริง 
ส"งเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข�อง ส"งผู�แทนหรือบุคคลในสังกัดมาช้ีแจงหรือให�ถ�อยคําเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๔) เรียกผู�ถูกกล"าวหา หรือข�าราชการของหน"วยงานน้ีมาช้ีแจง หรือให�ถ�อยคําหรือให�ส"งเอกสาร
และหลักฐานเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๕) พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปPญหาอันเกิดจากการใช�บังคับประมวลจริยธรรมน้ีในองค�กรปกครอง
ส"วนท�องถ่ิน เมื่อได�วินิจฉัยแล�วให�ส"งคําวินิจฉัยให�คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน ถ�า
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได�วินิจฉัยเป5นอย"างอ่ืนภายในเก�าสิบวันนับแต"วันที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให�คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม 
เป5นที่สุด 
 



(๖) ส"งเรื่องให�ผู�ตรวจการแผ"นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว"าเรื่องน้ันเป5นเรื่องสําคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว�างหลายองค�กรปกครองส"วนท�องถ่ิน 

(๗) คุ�มครองข�าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอย"างตรงไปตรงมามิให�
ผู�บังคับบัญชาใช�อํานาจ โดยไม"เป5นธรรมต"อข�าราชการผู�น้ัน 

(๘) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมน้ี หรือตามที่ผู�ตรวจการแผ"นดินมอบหมายการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมให�นํากฎหมายว"าด�วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช�บังคับ 
  
  

ส'วนที่ ๒ 
ระบบบังคับใช�ประมวลจริยธรรม 

 
ข�อ ๑๙ กรณีมีการร�องเรียนหรือปรากฏเหตุว"ามีเจ�าหน�าที่ประพฤติปฏิบัติฝAาฝUนประมวลจริยธรรม 

ให� นายกเทศมนตรีตําบลหลักช�าง เป5นผู�รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 
ข�อ ๒๐ การดํา เนินการตามข�อ ๑๙ ให�ผู�รับผิดชอบพิจารณาดํา เนินการแต"งตั้ง

คณะกรรมการจํานวนไม"น�อยกว"าสามคน เป5นผู�ดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
ข�อ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝAาฝUนประมวลจริยธรรมน้ี จะถือเป5นการฝAาฝUนจริยธรรมร�ายแรง

หรือไม" ให�พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝAาฝUน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับ
ตําแหน"ง ตลอดจนหน�าที่ความรับผิดชอบของผู�ฝAาฝUน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต สภาพแวดล�อมแห"ง
กรณี ผลร�ายอันเกิดจากการฝAาฝUน และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 

ข�อ ๒๒ หากการดําเนินการสอบสวนตามข�อ ๒๐ แล�ว ไม"ปรากฏข�อเท็จจริงว"ามีการฝAาฝUน
ประมวลจริยธรรม ให�ผู�รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามข�อ ๑๙ ส่ังยุติเรื่อง แต"หากปรากฏข�อเท็จจริงว"าเป5นการ
ฝAาฝUนประมวลจริยธรรม แต"ไม"ถึงกับเป5นความผิดทางวินัย ให�ผู�รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามข�อ ๑๙ ส่ัง
ลงโทษผู�ฝAาฝUนตามข�อ ๒๕ แต"หากปรากฏว"าเป5นความผิดทางวินัยให�ดําเนินการทางวินัย 

ข�อ ๒๓ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู�ฝAาฝUนตามข�อ ๑๙ 
ข�อ ๒๐ และข�อ ๒๒ ให�นําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัย และการ

รักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัย ขององค�กรปกครองส"วนท�องถ่ิน มาบังคับใช�โดยอนุโลม 
ข�อ ๒๔ การส่ังการของผู�รับผิดชอบดําเนินการตามข�อ ๒๒ ให�ดําเนินการตามน้ันเว�นแต"จะปรากฏ

ข�อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําให�ผลของการส่ังการน้ันเปล่ียนแปลงไป 
 

หมวด ๔ 
ข้ันตอนการลงโทษ 

 

ข�อ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝAาฝUนประมวลจริยธรรมน้ี ในกรณีอันมิใช"เป5นความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา ให�ดําเนินการตามควรแก"กรณีเพื่อให�มีการแก�ไขหรือดําเนินการที่ถูกต�อง หรือตักเตือน หรือ
นําไปประกอบการพิจารณาการแต"งต้ัง การเข�าสู"ตํา แหน"ง การพ�นจากตํา แหน"งการเล่ือนข้ันเงินเดือน หรือการ
พิจารณาความดีความชอบ หรือการส่ังให�ผู�ฝAาฝUนน้ันปรับปรุงตนเองหรือได�รับการพัฒนาแล�วแต"กรณี 

ข�อ ๒๖ เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการส่ังลงโทษตามข�อ ๒๒ แล�วให�
เทศบาลตําบลหลักช�าง ดําเนินการให�เป5นไปตามคําส่ังดังกล"าวโดยไม"ชักช�า 

 



ข�อ ๒๗ ผู�ถูกลงโทษตามข�อ ๒๕ สามารถร�องทุกข�หรืออุทธรณ�ต"อคณะกรรมการจริยธรรมของ
เทศบาลตําบลหลักช�าง ภายในสามสิบวัน นับแต"วันได�ทราบการลงโทษผู�ถูกลงโทษตาม 

ข�อ ๑๘ (๒) สามารถร�องทุกข�หรืออุทธรณ�ต"อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายใน
สามสิบวันนับแต"วันได�ทราบการลงโทษ 

ข�อ ๒๘ เม่ือผลการพิจารณาเป5นที่สุดแล�ว ให�รายงานผลต"อผู�ตรวจการแผ"นดินโดยเร็ว           
บทเฉพาะกาล 

ข�อ ๒๙ จัดให�มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี พร�อมดําเนินการปรับปรุงแก�ไข
ประมวลจริยธรรมให�มีความเหมาะสม (ถ�ามี) และแจ�งให�คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
คณะกรรมการข�าราชการส"วนท�องถ่ิน ซึ่งเป5นองค�กรกลางการบริหารงานบุคคล ส"วนท�องถ่ิน และผู�ตรวจการ
แผ"นดินทราบต"อไป 

 
ประกาศ ณ วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2557 
 
 
 
 
 

 


