
 
 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลจรยิธรรม 

เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 



คำนำ 
 

   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  
พ.ศ. ๒๕๖๒ ฉบับนี้  จัดทำขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้างของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง มีหลักการ
และแนวทางปฏิบัติงานเพื่อเป็นเครื ่องกำกับความประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอย่างมี
คุณธรรมและจริยธรรม โดยประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ ๓ ส่วน ได้แก่ 

๑. มาตรฐานทางจริยธรรม 
๒. กลไกและระบบในการดำเนินการ เพ่ือให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมี     

 ประสิทธิภาพ 
๓. ขั้นตอนการลงโทษ 
 
 

เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

เรื่อง                   หน้า 
 
ประกาศเทศบาลตำบลเพชรเมืองทองว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พ.ศ. ๒๕๖๒  ๓ 
 

ประกาศเทศบาลตำบลเพชรเมืองทองว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ๕ 
ฝ่ายบริหาร พ.ศ. ๒๕๖๒                    
 

ประกาศเทศบาลตำบลเพชรเมืองทองว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ๑๗ 
ฝ่ายสภาท้องถิ่น           
  
แนวทางปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  พ.ศ. ๒๕๖๑  ๒๔ 
 

ภาคผนวก           ๒๙ 
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ประกาศเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
_______________ 

 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดทำตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

ไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
๑. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐาน             

ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  

แล ะ เป็ น เค รื่ อ งมื อ ก ารต รว จส อบ ก ารท ำ งาน ด้ าน ต่ า งๆ ข อ ง เท ศ บ าล ต ำบ ล เพ ช ร เมื อ งท อ ง                             
เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ทำให้เกิด รูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจ
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้ าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้ บั งคับบัญชา                              
ต่อประชาชน และตอ่สังคม ตามลำดับ 

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น  
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้   

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
  ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้ 
   “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ เทศบาล
ตำบลเพชรเมืองทอง   
     “ข้าราชการ”  หมายถึง  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ  
ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
รวมถึงพนักงานจ้าง  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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   “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจำ เทศบาล
ตำบลเพชรเมืองทอง   
  ข้อ ๒ ให้ นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้  
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 
ส่วนที่ ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
สำหรับข้าราชการ  ของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 

 

  ข้อ ๓ ข้าราชการของ เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ทุกคน  มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ  ดังนี้ 

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

       ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๕) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน 
      ข้อเท็จจริง 
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ   
       ตรวจสอบได ้
 (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

           (๑๐) การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี  
         ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้ 
         สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
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ส่วนที่ ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

   
  ข้อ ๔  ข้าราชการของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา        
และพระมหากษัตริย์ 
  ข้อ ๕ ข้าราชการของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
  ข้อ ๖ ข้าราชการของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็น
พลเมืองดี  เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  ข้อ ๗  ข้าราชการของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าที่ 
  ข้อ ๘  ข้าราชการของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง
ความสามารถด้วยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ  ให้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
  ข้อ ๙ ข้าราชการของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
  ข้อ ๑๐ ข้าราชการของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ 
เรียบร้อย  มีอัธยาศัย 
  ข้อ ๑๑ ข้าราชการของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติ
หน้าที่  การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทำได้ต่อเมื่อมีอำนาจหน้าที่และได้รับ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น 
  ข้อ ๑๒ ข้าราชการของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  ต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 
  ข้อ ๑๓ ข้าราชการของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  ต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งไป
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน  ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม  
ตลอดจนไม่ รับของขวัญ  ของกำนัล  หรือประโยชน์ อ่ืน ใดจากผู้ ร้องเรียน หรือบุ คคลที่ เกี่ ยวข้อง                                   
เพ่ือประโยชน์ต่าง ๆ  อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน  เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้
ตามประเพณ ี
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  ข้อ ๑๔ ข้าราชการของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  ต้องประพฤติตนให้สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ   มีน้ำใจ  มีมนุษยสัมพันธ์อันดี  ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของ
เพ่ือนร่วมงาน  และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

 
หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ส่วนที่ ๑   
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
  ข้อ ๑๕ ให้ สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่ควบคุมกำกับการให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด  โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
   (๑) ดำเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี
และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ 
   (๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้  เพ่ือรายงานผลให้
นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง  หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจ
ดำเนินการตามท่ีนายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง  หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามที่เห็น
เองก็ได ้
   (๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกเทศมนตรีตำบลเพชร
เมืองทอง  หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้อง
ผ่านนายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง  หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 
   (๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูก
กลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม  การดำเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน  ตั้งกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

(๕) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๖) ดำเนินการอ่ืนตามที่กำหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย  ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดำรงตำแหน่งในสำนักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตำบล 
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  ข้อ ๑๖ ให้ นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น         
เพ่ือควบคุม กำกับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
   คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย  
   (๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ   
   (๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือ
สองคน 
   (๓) กรรมการ  ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในเทศบาล
ตำบลเพชรเมืองทอง  ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างของเทศบาลตำบลเพชรเมือง
ทอง  นั้น  จำนวนสองคน 
   (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกให้เหลือสองคน   
   ให้หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรม  และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม 
   กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน   
  ข้อ ๑๗ คณะกรรมการจริยธรรมมีอำนาจหน้าที่  ดังนี้ 
   (๑)  ควบคุม  กำกับ  ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์  
การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี ้จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว  
   (๓)  ให้คณะกรรมการจริยธรรม  หรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย             
มีอำนาจหน้าที่  ขอให้กระทรวง  กรม  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือห้างหุ้นส่วน 
บริษัท  ชี้แจงข้อเท็จจริง  ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด  มาชี้แจงหรือให้
ถ้อยคำเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (๔)  เรียกผู้ถูกกล่าวหา  หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง  หรือให้ถ้อยคำ  
หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคำวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
โดยพลัน  ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 
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   (๖)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่อง
สำคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๗)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา          
มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
   (๘)  ดำเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้   หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
มอบหมาย 
   การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใช้บังคับ 
    

ส่วนที่ ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
  ข้อ ๑๘ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม  ให้ นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ 

ข้อ ๑๙ การดำเนินการตามข้อ ๑๘  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ข้อ ๒๐ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่  ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสำคัญและระดับ
ตำแหน่ง  ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต สภาพแวดล้อม
แห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน  และเหตุอื่นอันควรนำมาประกอบการพิจารณา  

ข้อ ๒๑  หากการดำเนินการสอบสวนตามข้อ ๑๙ แล้ว  ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการ             
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามข้อ ๑๘ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริง
ว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตาม
ข้อ ๑๘  สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๔  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดำเนินการทางวินัย   
  ข้อ ๒๒  การดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ ฝ่ าฝืนตามข้อ ๑ ๘                       
ข้อ ๑๙ และข้อ ๒๑  ให้นำแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการรักษาวินัย  
และการดำเนินการทางวินัย  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๓ การสั่ งการของผู้ รับผิดชอบดำเนินการตามข้อ ๒ ๑ ให้ดำเนินการตามนั้ น               
เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทำให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป   
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หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
  ข้อ ๒๔  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา  ให้ดำเนินการตามควรแก่กรณี เพ่ือให้มีการแก้ไขหรือดำเนินการที่ถูกต้อง                             
หรือตักเตือน  หรือนำไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง  การเข้าสู่ตำแหน่ง  การพ้นจากตำแหน่ง               
การเลื่อนขั้นเงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับ
การพัฒนาแล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๒๕ เมื่อมีการดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๑                  
แล้ว  ให้เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
  ข้อ ๒๖  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๔  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรม
ของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
    ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๗ (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ  
  ข้อ ๒๗  เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
     

บทเฉพาะกาล 
 

  ข้อ ๒๘ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมดำเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี)  และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  และผู้ ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
    ประกาศ  ณ   วันที่       เดือน มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
 
       (ลงชื่อ)…………………………………. 
                   (นายกชเดชา  กลุ่มไหม)   
                ตำแหน่ง นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง 
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ประกาศเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร 

เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

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

   ประมวลจริยธรรมนี้จัดทำขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
  ๑. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร เทศบาล
ตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและเป็นสากล 
   ๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และเป็นเครื่องมือ การตรวจสอบ
การทำงานด้านต่างๆ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล เพ่ือให้การดำเนินงาน เป็นไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
   ๓ . ทำให้ เกิดรูปแบบองค์กรอัน เป็นที่ ยอมรับ  เพ่ิมความน่ าเชื่ อถือเกิดความมั่น ใจ                         
แก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
   ๔ . ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทุกระดับ  ให้ใช้อำนาจในขอบเขต                 
สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อองค์กร ต่อประชาชน และต่อ
สังคม ตามลำดับ 
   ๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
   ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและบุคคล  พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
   อาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙บัญญัติ
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำประกาศว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทเป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้นนั้นเทศบาลตำบล
เพชรเมืองทอง จึงขอออก ประกาศเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ไว้ดังต่อไปนี้ 
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
  ข้อ ๑ ประกาศ นี้ เรียกว่า “ประกาศเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ว่าด้วยประมวลจริยธรรม  
ของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  พ.ศ. ๒๕๖๐” 
   ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่  วันที่  ๑๗  เดือนมีนาคม  พ.ศ. ๒๕๖๐  เป็นต้นไป 
   ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 
  “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
ของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง 
    “ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น” หมายถึ ง ข้ าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ ายบริหาร  
(นายกฯ รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ) รวมทั้งบุคคลที่ฝ่ายบริหารแต่งตั้งตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติที่จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  
   “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง  
   ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที ่๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

 
  ข้อ ๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก 
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้ 
    ๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
    ๒) การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
   ๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
    ๔) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
    ๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
   ๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
   ๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
   ๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   ๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  
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ส่วนที ่๒ 
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 

 
  ข้อ ๖ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
  ข้อ ๗ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ในการรักษาไว้และปฏิบัติ                   
ตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
   ข้อ  ๘  ข้ าราชการการเมื อ งท้ องถิ่ น ต้ อ งเป็ นแบบอย่ างที่ ดี ใน การเป็ นพล เมื องดี                           
เคารพ และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
   ข้อ ๙  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติตนอยู่ ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม                   
และศีลธรรม ทั้งโดยส่วนตัวและโดยหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน ทั้งต้องวางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธา       
ของประชาชน 
  ข้อ ๑๐ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อ่ืน โดยไม่แสดง
กิริยา หรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด 
   ข้อ ๑๑ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องมีอุดมการณ์ ในการทำงานเพ่ือประเทศชาติ                 
และต้องถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด 
   ข้อ ๑๒ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ 
   ข้อ ๑๓ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็น
พลเมืองที่ด ีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ 
   ข้อ ๑๔ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้สถานะหรือตำแหน่งการ
เป็นข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง  หรือผู้ อ่ืน               
ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม 
   ข้อ ๑๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นข้าราชการการเมือง
เข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุ  แต่ งตั้ ง ย้ าย โอน เลื่อนตำแหน่ ง และเลื่ อนขั้น เงิน เดือน                            
ของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ และมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้าง  
ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่ รัฐถือหุ้นใหญ่  หรือราชการส่วนท้องถิ่น  
หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย  
   ข้อ ๑๖ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัว
หรือผู้ใกล้ชิดก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือของผู้อ่ืน และต้องไม่ยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้อำนาจ
หน้าที่ของตนโดยมิชอบ 
   ข้อ ๑๗ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ อาชีพ            
หรือการงานอ่ืนใดของคู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะ เป็นการกระทบกระเทือน
ต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
  ข้อ ๑๘ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาความลับของทางราชการ  เว้นแต่เป็นการ
ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
  ข้อ ๑๙ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องยึดมั่นในกฎหมายและคำนึงถึงระบบคุณธรรมในการ
แต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งต่างๆ 
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  ข้อ ๒๐ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นเมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้ว ต้องไม่นำข้อมูลข่าวสาร 
อัน เป็ นความลับของทางราชการซึ่ งตน ได้ มาในระหว่างอยู่ ในตำแหน่ งไป ใช้ เพ่ื อ เกิ ดประโยชน์  
แก่องค์กรเอกชน ทั้งนี้ ภายในกำหนดระยะเวลาสองปี นับจากวันที่พ้นจากตำแหน่ง  
   ข้อ  ๒๑  ข้าราชการการเมืองท้ องถิ่น ต้องเปิด เผยข้อมูลการทุจริต  การใช้อำนาจ 
ในทางท่ีผิด การฉ้อฉล หลอกลวง หรือกระทำการอ่ืนใดที่ทำให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
   ข้อ ๒๒ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่เรียกร้องของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อ่ืนใด
จากบุ คคล อ่ืน  เพ่ื อประโยชน์ ต่ างๆ  อันอาจเกิ ดจากการปฏิ บั ติ หน้ าที่ ของตน  และจะต้ องดู แล  
ให้คู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย 
   ข้อ ๒๓  ข้าราชการการเมืองท้ องถิ่ นต้องปฏิบั ติต่ อองค์กรธุ รกิ จที่ ติ ดต่อทำธุรกิ จ 
กับหน่วยงานของรัฐตามระเบียบ และข้ันตอนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
   ข้อ ๒๔ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น พึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างสม่ำเสมอ  
เอาใจใส่ทุกข์สุข และรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน  
อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
   ข้อ ๒๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจผิด หรือเพ่ือผลประโยชน์สำหรับตนเองและผู้อ่ืน 
   ข้อ ๒๖ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆ เท่านั้น 
   ข้อ ๒๗ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ
เกียรติภูมิของชาติ 
  ข้อ ๒๘ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติ                     
ผิดกฎหมาย หรือผู้ที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เช่น ผู้เปิดบ่อนการพนัน หรือผู้ที่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด 
อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
   ข้อ ๒๙ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณี เมื่อปฏิบัติ
หน้าที่บกพร่องหรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดร้ายแรง 
  

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที ่๑ 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
   ข้อ ๓๐ ให้นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง  มีหน้าที่กำกับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
    ๑) ดำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ที่เป็น
แบบอย่างที่ดี และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ 
   ๒) ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองข้าราชการการเมืองท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม  
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   ๓) การดำเนินการต่อข้าราชการการเมืองท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหา ว่าไม่
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี ้อันมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที ่ของผู ้นั ้ นจะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 
    ๔) ดำเนินการอ่ืนตามท่ีกำหนดในประมวลจริยธรรมนี้ 
 
ข้ อ  ๓ ๑  ให้ น า ย ก เท ศ ม น ต รี ต ำ บ ล เพ ช ร เมื อ ง ท อ ง    แ ต่ ง ตั้ ง ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ ริ ย ธ ร ร ม 
ของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง   ขึ้นเพ่ือควบคุมกำกับให้มีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้  ประกอบด้วย 
   ๑) นายกเทศบาลตำบล     เป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรม 
   ๒) ตัวแทนฝ่ายบริหารที่นายกเทศบาลแต่งตั้ง  จำนวน ๑ คน  เป็น คณะกรรมการ 
   ๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวน ๓ คน ที่ผู้กำกับดูแลตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เป็นผู้เลือก เป็น คณะกรรมการ   
                ๔) หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการคณะกรรมการ 
ทั้ ง นี้  หั ว ห น้ า ส ำนั ก ง าน ป ลั ด อ งค์ ก รป ก ค ร อ งส่ ว น ท้ อ งถิ่ น ดั ง ก ล่ า ว ต้ อ ง ไม่ เค ย ถู ก ล ง โ ท ษ 
ทางวินัยมาก่อน หากเคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อนให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  พิจารณาแต่งตั้ง
ข้าราชการจากตำแหน่งในฝ่ายบริหารที่เหมาะสม  
   ข้อ ๓๒ คณะกรรมการจริยธรรมมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
   ๑) ควบคุม กำกับ ส่งเสริม และให้คำแนะนำในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครอง               
ส่วนท้องถิ่น โดยอาจมีผู้ร้องขอหรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้ 
     ๓) ขอความร่วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทน หรือบุคคลใน
สังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคำเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
     ๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคำหรือให้
ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
     ๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้  
    ๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้น  เป็นเรื่อง
สำคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ๗) ดำเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย 
ในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดย
อนุโลม 
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ส่วนที ่๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
   ข้อ ๓๓ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  
ให้นายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง  ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรม  เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณา
ดำเนินการ โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ และให้มีคำ
วินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคำวินิจฉัยให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบล มีคำสั่ง
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่านายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง ปฏิบัติฝ่าฝืน
ป ร ะ ม ว ล จ ริ ย ธ ร ร ม  ให้ ค ณ ะ ก ร รม ก า ร จ ริ ย ธ ร ร ม ที่ เห ลื อ อ ยู่ เป็ น ผู้ รั บ ผิ ด ช อ บ ด ำ เนิ น ก า ร                                       
และให้ เลือกกันเองเป็นประธานคณะกรรมการ โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริงสืบสวนหาข้อเท็จจริง  
หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้  และให้มีคำวินิจฉัยโดยเร็ว  และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผล 
คำวินิจฉัยให้ผู้กำกับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ มีคำสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม  
  ข้อ ๓๔ หากการดำเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนตามข้อ ๓๓ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริง
ว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม             
ให้สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๓๗  
   ข้อ ๓๕ การดำเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตาม
ส่วนที่ ๒ นี้ ให้นำแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการรักษาวินัย และการ
ดำเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
   ข้อ ๓๖  คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่ 
    ๑) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทำให้ผลของคำวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
   ๒) กรณีผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๓๗ เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม  ให้สามารถ
ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับทราบคำสั่งการลงโทษ 
 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 

   ข้อ ๓๗ การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ให้ดำเนินการตามควรแก่กรณี เพ่ือให้มีการแก้ไข
หรือดำเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือนำไปประกอบการพิจารณา ในการเข้าสู่ตำแหน่ง การพ้นจาก
ตำแหน่ง หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี   
   ข้อ ๓๘ การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ให้
พิ จ า ร ณ าจ าก พ ฤ ติ ก ร ร ม ข อ งผู้ ฝ่ า ฝื น  ค ว าม จ ง ใจ ห รื อ เจ ต น า  มู ล เห ตุ จู ง ใจ  ค ว าม ส ำ คั ญ  
และระดับตำแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต 
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนและเหตุอ่ืนอันควรนำมาประกอบการพิจารณา 
  ข้อ ๓๙ ให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคำวินิจฉัยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้
กำกับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่กรณีมีคำสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมนี้ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม และเม่ือมีคำสั่งลงโทษแล้วให้นายกเทศมนตรี 
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หรือผู้กำกับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่กรณี  แจ้งคณะกรรมการ
จริยธรรม เพื่อรายงานให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 
  ข้อ ๔๐ กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
   ข้อ ๔๑ ให้คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรม  ให้มีความ
เหมาะสม โดยจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ ๑ ปี หรือให้ดำเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสมตามคำแนะนำ ของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
    ประกาศ  ณ   วันที่     เดือนมกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
 
      (ลงชื่อ)…………………………………. 
                  (นายกชเดชา  กลุ่มไหม)   
                ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง 
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ประกาศเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 

ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น 
เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 

 

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

   ประมวลจริยธรรมนี้จัดทำขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
   ๑ . เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา
ท้องถิ่น เทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  อำเภอแสวงหา  จังหวัดอ่างทอง  ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
    ๒ . ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ อย่างสม่ำเสมอ และเป็นเครื่องมือ              
การตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
    ๓. ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจ        
แก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
    ๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทุกระดับ ให้ใช้อำนาจในขอบเขต 
สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อองค์กร ต่อประชาชน และต่อ
สังคม ตามลำดับ 
    ๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขัดแย้งทางผลประโยชน์       
ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
    ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและบุคคล พึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
    อาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 
๒๗๙บัญญัติให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดทำประกาศว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทาง
การเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทเป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้นนั้นเทศบาล
ตำบลเพชรเมืองทอง  จึงขอออก ประกาศเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมืองทอ้งถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น  ไว้ดังต่อไปนี้ 
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
  ข้อ ๑ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  ว่าด้วยประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง อำเภอแสวงหา  จังหวัด
อ่างทอง  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
   ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่  ๙  เดือนมกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒  เป็นต้นไป 
   ข้อ ๓  ในประกาศนี้ 
  “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่ายสภา
ท้องถิ่นของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง 
    “ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น” หมายถึง ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น(ประธาน
สภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาท้องถิ่น) รวมทั้งบุคคลที่ฝ่ายสภาท้องถิ่นแต่งตั้ง ตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติที่จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  
   “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ฝ่ายสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  
   ข้อ ๔ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที ่๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

 
  ข้อ ๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก 
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้ 
   ๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
    ๒) การมีจิตสำนึกที่ด ีซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
   ๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน 
    ๔) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
    ๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
   ๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง 
   ๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้
   ๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   ๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  
 
 



19 

 

- ๓ - 
 

ส่วนที ่๒ 
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 

 

  ข้อ  ๖  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข 
  ข้อ  ๗  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติ                  
ตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
   ข้อ  ๘  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
   ข้อ  ๙   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติตนอยู่ ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม                  
และศีลธรรม ทั้งโดยส่วนตัวและโดยหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน ทั้งต้องวางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธา              
ของประชาชน 
  ข้อ  ๑๐ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่น โดยไม่แสดง
กิริยา หรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด 
   ข้อ  ๑๑  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องมีอุดมการณ์ในการทำงานเพ่ือประเทศชาติ        
และต้องถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด 
   ข้อ  ๑๒  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ 
   ข้อ  ๑๓ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตน
เป็นพลเมืองที่ด ีรว่มกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
   ข้อ  ๑๔  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้สถานะหรือตำแหน่งการ
เป็นข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ที่ มิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเอง  
หรือผู้อืน่ ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม 
   ข้อ  ๑๕  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นข้าราชการ
การเมืองเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนตำแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือน            
ของข้าราชการซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำและมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้าง 
ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่ รัฐถือหุ้นใหญ่  หรือราชการส่วนท้องถิ่น  
หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย  
   ข้อ  ๑๖  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัว
หรือ ผู้ใกล้ชิดก้าวก่าย หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือของผู้อ่ืน และต้องไม่ยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้
อำนาจหน้าที่ของตนโดยมิชอบ 
   ข้อ  ๑๗  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ อาชีพ หรือการ
งานอ่ืนใดของคู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะ เป็นการกระทบกระเทือนต่อความ
เชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
  ข้อ  ๑๘  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาความลับของทางราชการ เว้นแต่เป็นการ
ปฏิบัติตามอำนาจหนา้ที่ตามกฎหมาย 
  ข้อ  ๑๙  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องยึดมั่นในกฎหมายและคำนึงถึงระบบคุณธรรมใน
การแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งต่าง ๆ 
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   ข้อ  ๒๐  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นเมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้ว ต้องไม่นำข้อมูลข่าวสารอันเป็น
ความลับของทางราชการซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในตำแหน่งไปใช้เพ่ือเกิดประโยชน์ แก่องค์กรเอกชน ทั้งนี้ 
ภายในกำหนดระยะเวลาสองปี นับจากวันที่พ้นจากตำแหน่ง  
   ข้อ  ๒๑  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อำนาจในทางที่ผิด 
การฉ้อฉล หลอกลวง หรือกระทำการอ่ืนใดที่ทำให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
   ข้อ  ๒๒  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่เรียกร้องของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อ่ืน
ใดจากบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน และจะต้องดูแล ให้คู่สมรส                
ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย 
   ข้อ  ๒๓  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ ติดต่อทำธุรกิจ             
กับหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบ และข้ันตอนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
   ข้อ  ๒๔  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นพึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างสม่ำเสมอ เอาใจใส่
ทุกข์สุข และรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อย่างเท่าเทียมกัน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
   ข้อ  ๒๕  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการเพ่ือให้
เกิดความเข้าใจผิด หรอืเพ่ือผลประโยชน์สำหรับตนเองและผู้อ่ืน 
   ข้อ  ๒๖  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆ เท่านั้น 
   ข้อ  ๒๗  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ
เกียรติภูมิของชาติ 
  ข้อ  ๒๘ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติ                
ผิดกฎหมาย  หรือผู้ที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เช่น ผู้เปิดบ่อนการพนัน หรือผู้ที่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด 
อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรทัธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
   ข้อ  ๒๙  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณีเมื่อปฏิบัติ
หน้าที่บกพร่องหรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดร้ายแรง 
   

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที ่๑ 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
   ข้อ ๓๐ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  มีหน้าที่กำกับดูแลการให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
    ๑) ดำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการการเมืองท้องถิ่นที่เป็น
แบบอย่างที่ดีและติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ 
   ๒) ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองข้าราชการการเมืองท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม  
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   ๓) การดำเนินการต่อข้าราชการการเมืองท้องถิ่นที่ อยู่ ระหว่างถูกกล่าวหา 
ว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของผู้นั้นจะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 
    ๔) ดำเนินการอ่ืนตามท่ีกำหนดในประมวลจริยธรรมนี้ 
   ข้อ ๓๑ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง ขึ้น เพื่อควบคุม กำกับให้มีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้  ประกอบด้วย 
                 ๑)  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็น ประธานคณะกรรมการจริยธรรม 
   ๒)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน เป็น คณะกรรมการ 
   ๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน ๖ คน ที่ผู้กำกับดูแลตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เป็นผู้เลือก เป็น คณะกรรมการ 
   ๔) หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น เลขานุการคณะกรรมการ 
ทั้ ง นี้  หั ว ห น้ า ส ำนั ก ง าน ป ลั ด อ งค์ ก รป ก ค ร อ งส่ ว น ท้ อ งถิ่ น ดั ง ก ล่ า ว ต้ อ ง ไม่ เค ย ถู ก ล ง โท ษ 
ทางวินัยมาก่อน หากเคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อนให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล พิจารณาแต่งตั้ ง
ข้าราชการจากตำแหน่งในฝ่ายบริหาร  
   ข้อ ๓๒ คณะกรรมการจริยธรรมมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
   ๑) ควบคุม กำกับ ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้             
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยอาจมีผู้ร้องขอหรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้ 
     ๓) ขอความร่วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ  หรือห้ างหุ้ นส่ วน  บริษัท  ชี้ แจงข้อเท็จจริง ส่ งเอกสารและหลักฐานที่ เกี่ ยวข้อง  ส่งผู้ แทน 
หรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคำเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
     ๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคำหรือให้
ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
     ๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้  
    ๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่ เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่อง
สำคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๗) ดำเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ ทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 
 
 
 
 
 
 
 



22 

 

- ๖ - 
 

ส่วนที ่๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
   ข้อ ๓๓ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  
ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรม  เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณา
ดำเนินการ โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ และให้มีคำ
วินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคำวินิจฉัยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล              
มีคำสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
                 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ปฏิบัติฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม ให้คณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ และให้เลือกกันเองเป็น
ประธานคณะกรรมการ โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ 
และให้มีคำวินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคำวินิจฉัยให้ผู้กำกับดูแลตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ มีคำสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  
  ข้อ ๓๔ หากการดำเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนตามข้อ ๓๓ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริง
ว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้
สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๓๗  
   ข้อ ๓๕ การดำเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตาม
ส่วนที่ ๒ นี้ ให้นำแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการรักษาวินัย และการ
ดำเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
   ข้อ ๓๖  คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่ 
   ๑)  ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทำให้ผลของคำวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
   ๒) กรณีผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๓๗ เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้สามารถ
ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับทราบคำสั่งการลงโทษ 
 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
  ข้อ ๓๗ การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ให้ดำเนินการตามควรแก่กรณี เพ่ือให้มีการ
แก้ไขหรือดำเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือนำไปประกอบการพิจารณา ในการเข้าสู่ตำแหน่ง การพ้นจาก
ตำแหน่ง หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี   
           ข้อ ๓๘ การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่  
ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสำคัญ และระดับตำแหน่ง 
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี  
ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนและเหตุอ่ืนอันควรนำมาประกอบการพิจารณา 
   ข้อ ๓๙  ให้คณะกรรมการจริยธรรม  ดำเนินการตามข้อ ๓๕   และส่งผลคำวินิจฉัย             
ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหรือผู้กำกับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นๆ แล้วแต่กรณีมีคำสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ตามคำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม และ
เมื่อมีคำสั่งลงโทษแล้วให้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  หรือผู้กำกับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่กรณี แจ้งคณะกรรมการจริยธรรม เพ่ือรายงานให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน
ทราบต่อไป 
  ข้อ ๔๐ กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
   ข้อ ๔๑ ให้คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรม ให้มีความ
เหมาะสม โดยจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ ๑ ปี  หรือให้ดำเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสมตามคำแนะนำ ของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
    ประกาศ  ณ   วันที่      มกราคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒ 
 
 
 
       (ลงชื่อ)…………………………………. 
                   (นายกชเดชากลุ่มไหม)   
                ตำแหน่งนายกเทศมนตรีตำบลเพชรเมืองทอง 
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แนวทางปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมของเทศบาลตำบลเพชรเมืองทอง  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

จุดมุ่งหมาย 

 

  ๑. เพ่ือให้ปวงข้าราชการเกิดสานึกลึกซึ้งและเที่ยงธรรมในหน้าที่ผดุงเกียรติและศักดิ์ศรี
ข้าราชการควรแก่ความไว้วางใจและเชื่อมั่นของปวงชน  
  ๒. เพ่ือให้ข้าราชการดารงตนตั้งมั่นเป็นแบบอย่างที่ดีงามสมกับความเป็นข้าราชการใน
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวผู้ทรงเป็นแบบอย่างแห่งธรรมจรรยาอันสูงสุด  
  ๓. เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
 

แนวทางปฎิบัติ 
  ๑. ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและไม่กระทำการ เลี่ยงประมวลจริยธรรม
นี้ ในกรณีมีข้องสงสัยหรือ มีผู้ทักท้วงว่า การกระทำใดของข้าราชการอาจขัดประมวลจริยธรรม ต้องไม่กระทำ
การดังกล่าวหรือหยุดกระทำการและส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย  ในกรณีที่
คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่า การกระทำนั้นขัดต่อประมวลจริยธรรมจะกระทำการนั้นมิได้ 
  ๒. เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ต้องรายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อม
พยานหลักฐาน(ถ้ามี) ต่อหัวหน้าส่วนราชการหรือคณะกรรมการจริยธรรมโดยพลัน กรณีหัวหน้าส่วนราชการ
เป็นผู้ฝ่าฝืนฯ ต้องรายงานต่อผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของหัวหน้าส่วนราชการนั้นและหรือคณะกรรมการ
จริยธรรม 
  ๓. ต้องรายงานการดำรงตำแหน่งทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติบุคคล
ซึ่งมิใช่ส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน ราชการส่วนท้องถิ่น หน่วยงานอ่ืนของรัฐ และกิจการที่รัฐถือ
หุ้นใหญ่ต่อหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรรมการจริยธรรม ในกรณีที่การดารงตำแหน่งนั้นๆ อาจขัดแย้งกับ
การปฏิบัติหน้าที่หรืออาจทำให้การปฏิบัติหน้าที่เสียหาย ซึ่งให้ใช้บังคับกับการเป็นลูกจ้าง การรับจ้างทำของ               
การเป็นตัวแทน การเป็นนายหน้า และการมีนิติสัมพันธ์อ่ืนในทานองเดียวกันด้วย 
  ๔. ในกรณีเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระทำซึ่งมีลักษณะตามข้อ ๒ หรือมีการเสนอเรื่อง 
ซึ่งมีลักษณะตามข้อ ๒ ผ่าน ข้าราชการ ข้าราชการมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระทำดังกล่าว และ บันทึกการ
คัดค้านของตนไว้ในรายงานการประชุมหรือในเรื่องนั้น แล้วแต่กรณี 
  ๕. อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง และเต็มกำลัง
ความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไป ปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทำให้งานในหน้าที่เสียหาย 
  ๖. ละเว้นจากการกระทำทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อ ตำแหน่งหน้าที่ของตน หรือของ
ข้าราชการอื่น ไม่ก้าวก่ายหรือ แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอ่ืนโดยมิชอบ 
  ๗. ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความ  สามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติใน
วิชาชีพ ตรงไปตรงมา ปราศจากอคติส่วนตน ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี 
  ๘. เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบแก้ไข ให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้า
ส่วนราชการทราบโดยพลัน 
  ๙. ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ ตามกฎหมายหรือประชาชน 
ต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มี หน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ  โดยให้ 
ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับการร้องขอในการตรวจสอบ 
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  ๑๐. ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่  ราชการ ในกรณีที่สั่ง
ราชการด้วยวาจาในเรื่องดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับ บัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามคาสั่งเพ่ือให้ผู้สั่ง
พิจารณา สั่งการต่อไป 
  ๑๑. ไม่นำความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอ่ืน  ไม่ว่าจะเป็นญาติพ่ีน้อง พรรคพวก                
เพ่ือนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว มาประกอบ การใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น หรือปฏิบัติ
ต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง 
  ๑๒. ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่งอำนวย ความสะดวกของทาง
ราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเอง หรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย 
  ๑๓. ไม่กระทำการใด หรือดารงตำแหน่ง หรือปฏิบัติการใดในฐานะ ส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิด
ความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับ ประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ ในกรณีที่มีความ
เคลือบแคลงหรือสงสัย ให้ข้าราชการผู้นั้น ยุติการกระทำดังกล่าวไว้ก่อน แล้วแจ้งให้ผู้บังคับบัญชา หัวหน้าส่วน
ราชการและคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา เมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบติั
ตามนั้น 
  ๑๔ . ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือ  หน้าที่ อ่ืนในราชการ 
รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน หรือหน่วยงาน ของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก 
ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่างประโยชน์ของทางราชการ หรือ ประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือ
ส่วนกลุ่ม อันจำเป็น ต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการและ ประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ 
  ๑๕. ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อ่ืนเรียก รับ หรือ ยอมจะรับซึ่งของขวัญแทน
ตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลัง ดำรงตำแหน่งหรือปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้อง            
กับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่
บุคคลทั่วไป 
  ๑๖. ไม่ใช้ตำแหน่ง หรือกระทำการที่เป็นคุณ หรือเป็นโทษแก่ บุคคลใด เพราะมีอคต ิ
  ๑๗. ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดำเนินการ หรือการทำ นิติกรรมสัญญา ซึ่งตนเองหรือ
บุคคลอื่นได้ประโยชน์อันมิควรได้ โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้ 
  ๑๘. ไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมติคณะ-รัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย 
ในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระทำไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับ หรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย ข้าราชการต้องแจ้ง ให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการจริยธรรม
พิจารณา และจะดำเนินการต่อไปได้ต่อเมื่อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มี อำนาจหน้าที่แล้ว 
  ๑๙. ในกรณีที่เห็นว่าคำสั่งผู้บังคับบัญชา หรือการดำเนินการใด ที่ตนมีส่วนเกี่ยวข้องไม่ชอบ
ด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ หรือ  
ข้อบังคับ ต้องทักท้วงเป็นลายลักษณ์อักษรไว้ 
  ๒๐. ในกรณีที่เห็นว่ามติคณะรัฐมนตรีไม่ชอบด้วยกฎหมาย ต้องทำ เรื่องเสนอให้หัวหน้าส่วน
ราชการพิจารณา และส่งเรื่องให้สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีดำเนินการให้ได้ข้อยุติทางกฎหมายต่อไป 
  ๒๐. ไม่เลี่ยงกฎหมาย ใช้หรือแนะนำให้ใช้ช่องว่างของกฎหมายที่ อยู่ในความรับผิดชอบของ
ตนเพื่อประโยชน์ของตนเองหรือผู้อื่น และต้องเร่งแก้ไขช่องว่างดังกล่าวโดยเร็ว 
  ๒๒. ไม่ยอมให้บุคคลอ่ืนอาศัยชื่อตนเองถือครองทรัพย์สิน สิทธิ หรือ ประโยชน์อ่ืนใดแทน
บุคคลอื่นอันเป็นการเลี่ยงกฎหมาย หรือใช้ชื่อบุคคลอื่นถือครองสิ่งดังกล่าวแทนตนเพ่ือปกปิดทรัพย์สินของตน 
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  ๒๓. เมื่อทราบว่ามีการละเมิด หรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายในส่วนราชการของตน หัวหน้าส่วน
ราชการต้องดำเนินการที่จำเป็น เพ่ือให้ เกิดการเคารพกฎหมายขึ้นโดยเร็ว 
  ๒๔. เมื่อได้รับคำร้อง หรือคำแนะนาจากผู้ตรวจราชการแผ่นดินหรือ หน่วยงานอ่ืนว่าด้วย 
กฎหมาย กฎ หรือข้องบังคับ ที่อยู่ในความ รับผิดชอบของส่วนราชการของตน สร้างภาระเกินสมควรแก่ 
ประชาชน หรือสร้างความไม่เป็นธรรมให้เกิดขึ้น ต้องดำเนินการ ทบทวนกฎหมาย กฎ หรือ ข้อบังคับดังกล่าว
โดยเร็ว 
  ๒๕. ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น การใช้อำนาจเกินกว่าที่มีอยู่
ตามกฎหมาย  
  ๒๖. ปฏิบัติหน้าที่ หรือดำเนินการอ่ืน โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพ
ของบุคคล ไม่กระทาการให้กระทบสิทธิ เสรีภาพของบุคคล หรือก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอำนาจ
ตามกฎหมาย 
  ๒๗. ให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมีอัธยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และไม่
เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็น ธรรมในเรื่อง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ 
สภาพ ทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือ สังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา 
อบรม หรือความคิดเห็นทาง การเมือง อันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะดำเนินการตามมาตรการ ที่รัฐกำหนด
ขึ้นเพ่ือขจัดอุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถ ใช้สิทธิและเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอ่ืน หรือเป็นการ
เลือก ปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป 
  ๒๘ . ละเว้นการให้สัมภาษณ์  การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย หรือการ
วิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทาง การเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการตามหลัก
วิชา 
  ๒๙. ไม่เอ้ือประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพ่ีน้อง พรรคพวก เพ่ือน ฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเท่ียงธรรมไม่เห็น แก่หน้าผู้ใด 
  ๓๐. ไม่ลอก หรือนำผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้ ระบุแหล่งที่มา 
  ๓๑. ไม่ใช้ข้อมลูที่ได้มาจากการดำเนินงานไปเพื่อการอ่ืน อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะ
อย่างยิ่ง เพ่ือเอ้ือประโยชน์แก่ตนเอง หรือบุคคลอื่น 
  ๓๒. ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระทำการอันกระทบต่อสิทธิและ
เสรีภาพของบุคคลอ่ืน ไม่อนุญาต หรือ ไม่อนุมัติตามคำขอของบุคคล หรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมายเว้น
แต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตาม กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้
กำหนดยกเว้น ไว้  ทั้ งนี้  จะต้องดาเนิ นการภายในสิบห้ าวันทาการ  นับแต่กระทำการ  ดั งกล่ าว                                  
หรอืไดร้ับการร้องขอ 
  ๓๓. ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มกำลัง
ความสามารถ 
  ๓๔. ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการ จัดให้ ด้วยความประหยัด 
คุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย 
  ๓๕. ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติหน้าที่ ตามคุณภาพและมาตรฐาน
วิชาชีพโดยเคร่งครัด 
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  ๓๖. ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี  พระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข หรือสนับสนุนให้นำการปกครอง ในระบอบอ่ืนที่ไม่มีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ใน ประเทศ
ไทย 
  ๓๗. จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิดองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัช
ทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา 
  ๓๘. ไม่ละเมิดหลักสำคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่าง
ประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสำคัญทาง  ศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี  ข้าราชการต้องเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย 
  ๓๙. หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุก ระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใต้
บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรมโดยไม่ เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่วนตัว และควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับ
บัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมโดยเครง่ครัด 
  ๔๐. หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุกระดับ ชั้นต้องสนับสนุนส่งเสริม
และยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มี ความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น มีความรู้ความสามารถ และขยัน ขันแข็ง                
ไม่เลือกที่รักมักท่ีชัง และยึดมัน่ในระบบคุณธรรม 
  ๔๑. ไม่กระทำการใดอันอาจนาความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจ  ให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือ
ราชการโดยรวม 
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ภาคผนวก 
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ประธานกรรมการ 
ปลดั ทต.เพชรเมืองทอง  

องค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม 
 คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จัดตัง้ขึน้เพื่อควบคุม  และก ากับให้มี
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี ้ และเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง  มีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการจริยธรรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน  คณะท างานจัดท าร่างประมวลจริยธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้ก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม  และอ านาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการขึน้  รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด ๓  สว่นที่ ๑  ข้อ ๑๗ และ ๑๘ 
 
แผนผังคณะกรรมการจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ 
- ผู้อ านวยการกองคลงั 
- ผู้อ านวยการกองช่าง 
 

กรรมการ 
- เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ 
- เจ้าพนกังานธุรการ 
 

กรรมการ 
- รองประธาน 
- เลขานกุาร 
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แผนภาพขัน้ตอนการจัดท าประมวลจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตัง้คณะท างานฯ 

คณะท างานฯ 
จดัท าประมวลจริยธรรม 

เสนอ 
ผู้บริหารพิจารณา 

คณะท างานมีหน้าที่ 
๑. จดัท าประมวลจริยธรรม (และ
มาตรการที่จะน าไปสู่การปฏิบติั) 
๒.  รับฟังความคิดเห็น / ระดมสมอง
จากข้าราชการ  และลกูจ้าง  
ประชาชน  ตลอดจนผู้ เก่ียวข้อง 
๓.  เสนอประมวลฯต่อผู้บริหาร 
๔.  ผลกัดนัประมวลฯสูค่วามส าเร็จ 

เห็นชอบ เห็นเป็นอย่างอื่น 

ลงนามประกาศ/ 
แจ้งทกุคนทราบ  
ติดประกาศ 

 

คณะท างานฯ 
น ามาแก้ไขปรับปรุง 

คณะกรรมการข้าราชการ 
สว่นท้องถิ่น  

ช่วยเหลือ  ให้ค าปรึกษา  แนะน า 
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รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐ 
 
 มาตรา ๒๗๙ มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ ด ารงต าแหน่ งทางการเมื อง  ข้าราชการ                  
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท  ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึน้ 
 มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง  จะต้องมีกลไกและระบบในการด าเนินงานเพื่อให้การบงัคบั
ใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทัง้ก าหนดขัน้ตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า 
 การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทาง
วินัย  ในกรณีที่ผู้ ด ารงต าแหน่งทางการเมืองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม  ให้ผู้ ตรวจการแผ่นดินรายงานต่อ
รัฐสภา  คณะรัฐมนตรี  หรือสภาท้องถิ่นที่เก่ียวข้อง  แล้วแต่กรณี  และหากเป็นการกระท าผิดร้ายแรงให้ส่ง
เร่ืองให้คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาด าเนินการ  โดยให้ถือเป็นเหตุที่
จะถกูถอดถอนจากต าแหน่งตามมาตรา ๒๗๐ 
 การพิจารณา  สรรหา  กลัน่กรอง  หรือแต่งตัง้บุคคลใด  เข้าสู่ต าแหน่งที่มีส่วนเก่ียวข้องในการใช้
อ านาจรัฐ  รวมทัง้การโยกย้าย  การเลื่อนต าแหน่ง  การเลื่อนเงินเดือน  และการลงโทษบุคคลนัน้  จะต้อง
เป็นไปตามระบบคณุธรรมและค านึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดงักล่าวด้วย 
 
 มาตรา ๒๘๐ เพื่อประโยชน์ในการด าเนินการตามหมวดนี ้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่
เสนอแนะหรือให้ค าแนะน าในการจัดท าหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง และ
ส่งเสริมให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ  และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  มีจิตส านึกในด้านจริยธรรม  
รวมทัง้มีหน้าที่รายงานการกระท าที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบใน     การบงัคบัการ
ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมด าเนินการบงัคบัให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรค
สาม 
 ในกรณีที่การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีลกัษณะร้ายแรงหรือมีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่าการด าเนินการของผู้ รับผิดชอบจะไม่เป็นไปด้วยความเป็นธรรม  ผู้ตรวจการแผ่นดินจะไต่สวนและ
เปิดเผยผลการไต่สวนต่อสาธารณะก็ได้ 
 
 มาตรา ๓๐๔ ให้ด าเนินการจดัท าประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙  ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่ง
ปีนบัแต่วนัประกาศใช้รัฐธรรมนญูนี ้  
 
 
 
 

 


