
 
 
 

ระเบยีบเทศบาลตําบลบานกลาง 
วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการ ลกูจางประจาํ และพนักงานเจาหนาที่ 

ของเทศบาลตาํบลบานกลาง 
พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 
  ประมวลจริยธรรมของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานเจาหนาที่นี้ จัดทําตาม
เจตนารมณของคําสั่งคณะรักษาความสงบแหงชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง มาตรการปองกันและปราบปราม
การทุจริตประพฤติมิชอบ ประกาศคณะรักษาความสงบแหงชาติ ฉบับที่ ๑๐๔/๒๕๕๗ เรื่อง การกํากับดูแล
การใชจายงบประมาณขององคกรปกครองสวนทองถิ่น คานิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ความใน
มาตรา ๖ แหงพระราชกฤษฎีกา วาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ และ
ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดลําพูน เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมพนักงานเทศบาล 
ลูกจางประจํา และพนักงานจาง ประกาศ ณ วันที่ ๕ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๕๘ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

 ๑.  เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล 

 ๒.  ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับ
บุคคล และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ของเทศบาลตําบลบานกลาง  เพ่ือให การ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๓.  ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพ่ิมความนาเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก
ผูรับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

 ๔.  ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใช
อํานาจในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอ
ประชาชน และตอสังคม ตามลําดับ 

 ๕.  ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลระโยชนที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

 ทั้งน้ี รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน พึงยึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังน้ี 

  อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๔๘ เตรส แหงพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ 
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๑๓) พ.ศ. ๒๕๕๒ จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี ้

 

 

 
 



 ๒

หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

  ขอ ๑ ระเบียบน้ีเรียกวา “ระเบียบเทศบาลตําบลบานกลาง วาดวยประมวลจริยธรรมของ
ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานเจาหนาที่ ของเทศบาลตําบลบานกลาง พ.ศ. ๒๕๕๙” 

  ขอ ๒ ระเบียบนี้ ใหใชบังคับ เมื่อไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ สํานักงานเทศบาลตําบล     
บานกลางแลวเจ็ดวัน 
  ขอ ๓ ใหยกเลิก ประมวลจริยธรรมของขาราชการของเทศบาลตําบลบานกลาง จังหวัด
ลําพูน พ.ศ. ๒๕๕๒” 
  บรรดาระเบียบ ขอบังคับ ประกาศ คําสั่ง หรือหนังสือสั่งการอ่ืนใด ที่กําหนดไวแลวใน
ระเบียบน้ีหรือซึ่งขัดหรือแยงกับระเบียบน้ีใหใชระเบียบน้ีแทน 

 ขอ ๔  ในประมวลจริยธรรมนี้ 
  “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการ ลูกจางประจํา และ

พนักงานเจาหนาที่ ของเทศบาลตําบลบานกลาง 
  “ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานเจาหนาที่” หมายถึง ขาราชการสวนทองถิ่น 
ขาราชการสวนทองถิ่นสามัญ ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ
ระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น รวมถึงพนักงานจาง และลูกจางของเทศบาลตําบลบานกลาง 
  “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาลตําบล        
บานกลาง  

 ขอ ๕  ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานกลาง รักษาการใหเปนไปตามระเบียบฉบับนี้ และให
มีอํานาจในการประกาศกําหนดหลักเกณฑ เง่ือนไข และวิธีปฏิบัติเพ่ิมเติม เพ่ือดําเนินการใหเปนไปตาม
ระเบียบน้ี 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 
สวนที่ ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 
สําหรบัขาราชการ ของเทศบาลตาํบลบานกลาง 

 ขอ ๖  ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานเจาหนาที่  ของเทศบาลตําบลบานกลาง   
ทุกคน มีหนาที่ดําเนินการ ใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง 
อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑๐
ประการ ดังนี ้
  (๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  (๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  (๓) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ 



 ๓ 

  (๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน
ทับซอน 
  (๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
  (๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยดี และไมเลือกปฏิบัติ 
  (๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
  (๘) การมุงผลสัมฤทธ์ิของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
  (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
  (๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดีรวมกันพัฒนา
ชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
 

สวนที่ ๒ 
จรรยาวิชาชพีขององคกร 

 ขอ ๗  ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานเจาหนาที่  ของเทศบาลตําบลบานกลาง   
ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 

 ขอ ๘  ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานเจาหนาที่  ของเทศบาลตําบลบานกลาง   
ตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

 ขอ ๙  ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานเจาหนาที่  ของเทศบาลตําบลบานกลาง   
ตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

 ขอ ๑๐  ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานเจาหนาที่ ของเทศบาลตําบลบานกลาง
ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่ 

 ขอ ๑๑ ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานเจาหนาที่ ของเทศบาลตําบลบานกลาง 
ตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ให
บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแก
ประเทศชาติและประชาชน 

 ขอ ๑๒  ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานเจาหนาที่ ของเทศบาลตําบลบานกลาง 
ตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอัน
ดีระหวางหนวยงานและประชาชน 

 ขอ ๑๓  ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานเจาหนาที่ ของเทศบาลตําบลบานกลาง 
ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ เรียบรอย มีอัธยาศัยดี 

 ขอ ๑๔  ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานเจาหนาที่ ของเทศบาลตําบลบานกลาง 
ตองรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่ การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะ
กระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่และไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด
เทานั้น 

 ขอ ๑๕  ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานเจาหนาที่ ของเทศบาลตําบลบานกลาง 
ตองรักษา และเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกัน
ในทางที่ชอบ 



 ๔ 

 ขอ ๑๖  ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานเจาหนาที่ ของเทศบาลตําบลบานกลาง 
ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนไมวาจะเปนประโยชน
ในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไมรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน หรือ
บุคคลที่เกี่ยวของเพ่ือประโยชนตางๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรม 
จรรยาหรือการใหตามประเพณี 

 ขอ ๑๗  ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานเจาหนาที่ ของเทศบาลตําบลบานกลาง 
ตองประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความสุภาพ มีนํ้าใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบัง
ขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของเพ่ือนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน 
 

สวนที่ ๓ 
จรรยาวิชาชพี 

 ขอ ๑๘   จรรยาบรรณของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น 
  (๑)  พึงดํารงตนใหต้ังมั่นอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย สุจริต เสียสละ  
และมีความรับผิดชอบ 
  (๒)  พึงปฏิบัติหนาที่อยางเปดเผย โปรงใส พรอมใหตรวจสอบ 
  (๓ ) พึงใหบริการดวยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึดประโยชน
ของประชาชนเปนหลัก 
  (๔)  พึงปฏิบัติหนาที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอยางคุมคา 
  (๕)  พึงพัฒนาทักษะ ความรู ความสามารถ และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ 

 ขอ  ๑๙  จรรยาบรรณวิชาชีพวิศวกร 
  (๑)  วิศวกรตองรับผิดชอบและใหความสําคัญเปนอันดับแรกตอสวัสดิภาพ สุขภาพ  ความ
ปลอดภัยของสาธารณชน และสิ่งแวดลอม 
  (๒)  วิศวกรตองใหขอมูล และแสดงความคิดเห็นตามหลักวิชาการ ตามที่ตนทราบอยาง
ถองแท แกสาธารณชนดวยความสัตยจริง 
  (๓)  วิศวกรตองดํารงและสงเสริมความซื่อสัตยสุจริต เกียรติยศและศักด์ิศรีของวิชาชีพ
วิศวกรรม 
  (๔)  วิศวกรตองปฏิบัติงานเฉพาะที่ตนมีความรูความสามารถเทานั้น 
  (๕)  วิศวกรตองสรางช่ือเสียงในวิชาชีพจากคุณคาของงานและตองไมแขงขันกันอยางไม
ยุติธรรม 
  (๖)  วิศวกรตองรับผิดชอบตองานและผลงานในวิชาชีพของตน 
  (๗)  วิศวกรตองใชความรูและความชํานาญในงานวิชาชีพอยางซื่อตรง เพ่ือผลประโยชน
ของผูวาจางหรือลูกคาซึ่งตนปฏิบัติงาน ใหเสมือนเปนตัวแทน ที่ซื่อตรงหรือเปนผูที่ไดรับความไววางใจ 
  (๘)  วิศวกรพึงพัฒนา และเผยแพรความรูทางวิชาชีพของตนตลอดเวลาที่ประกอบวิชาชีพ
วิศวกรรม  และตองใหความสําคัญในการชวยเหลือสงเสริมเพ่ือเพ่ิมพูนความรู  และประสบการณใหแก
วิศวกรในความดูแลของตนอยางจริงจัง 



 ๕ 

 ขอ  ๒๐  จรรยาบรรณวิชาชีพการพยาบาล 
  (๑)  พยาบาลรับผิดชอบตอประชาชนผูตองการการพยาบาลและบริการสุขภาพ 
  (๒)  พยาบาลประกอบวิชาชีพดวยความเมตตา กรุณา เคารพในคุณคาของชีวิต ความมี
สุขภาพดี และความผาสุกของเพ่ือนมนุษย 

(๓)  พยาบาลมีปฏิสัมพันธทางวิชาชีพกับผูใชบริการ ผูรวมงาน และประชาชนดวยความ
เคารพในศักด์ิศรีและสิทธิมนุษยชนของบุคคล 
  (๔)  พยาบาลยึดหลักความยุติธรรม และความเสมอภาคในสังคมมนุษย 

(๕)  พยาบาลประกอบวิชาชีพโดยมุงความเปนเลิศ 
(๖)  พยาบาลพึงปองกันอันตรายตอสุขภาพและชีวิตของผูใชบริการ 
(๗)  พยาบาลรับผิดชอบในการปฏิบัติใหสังคมเกิดความเช่ือถือไววางใจตอพยาบาลและตอ

วิชาชีพการพยาบาล 
(๘)  พยาบาลพึงรวมในการทําความเจริญกาวหนาใหแกวิชาชีพการพยาบาล 
(๙)  พยาบาลพึงรับผิดชอบตอตนเองเชนเดียวกับรับผิดชอบผูอื่น 

 ขอ  ๒๑  จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
 (๑)  ครูตองรักและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใสชวยเหลือ สงเสริมใหกําลังใจใน

การศึกษาเลาเรียนแกศิษยโดยเสมอหนา 
 (๒)  ครูตองอบรม สั่งสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะและนิสัยที่ถูกตองดีงามใหแก

ศิษย  อยางเต็มความสามารถดวยความบริสุทธ์ิใจ 
 (๓)  ครูตองประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางที่ดีแกศิษยทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 
 (๔)  ครูตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณ  

และสังคมของศิษย 
 (๕)  ครูตองไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษยในการปฏิบัติหนาที่

ตามปกติ  และไมใชศิษยกระทําการใดๆ  อันเปนการหาประโยชนใหแกตนโดยมิชอบ 
 (๖)  ครูยอมพัฒนาตนเองทั้งในดานวิชาชีพ ดานบุคลิกภาพและวิสัยทัศน ใหทันตอการ

พัฒนาทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยูเสมอ 
 (๗)  ครูยอมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเปนสมาชิกที่ดีขององคกรวิชาชีพครู 
 (๘)  ครูพึงชวยเหลือเก้ือกูลครูและชุมชนในทางสรางสรรค 
 (๙)  ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เปนผูนําในการอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาและวัฒนธรรม

ไทย 
 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบงัคบัใชประมวลจริยธรรม 

สวนที่ ๑ 
กลไกการบงัคบัใชประมวลจริยธรรม 

 ขอ ๒๒  ใหสํานักปลัดเทศบาลตําบลบานกลาง มีหนาที่ควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 



 ๖

(๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงาน
เจาหนาที่ ที่เปนแบบอยางที่ดีและติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 
  (๒) สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมน้ี เพ่ือรายงานผล ให 
นายกเทศมนตรีตําบลบานกลาง หรือคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจ
ดําเนินการตามที่ นายกเทศมนตรีตําบลบานกลาง หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็น
เองกไ็ด 
  (๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานเจาหนาที่ ซึ่งปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางตรงไปตรงมา มิใหถูกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีที่   
เห็นวานายกเทศมนตรีตําบลบานกลาง หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการ 
ลูกจางประจํา และพนักงานเจาหนาที่  ผูน้ันตามควร อาจย่ืนเรื่องโดยไมตองผาน นายกเทศมนตรีตําบล   
บานกลาง หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได 
  (๔) คุมครองขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานเจาหนาที่  ซึ่งปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมน้ีอยางตรงไปตรงมามิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม การดําเนินการตอ
ขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานเจาหนาที่  ที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอการแตงต้ัง โยกยาย เลื่อนขั้นเงินเดือน ต้ังกรรรมการสอบสวนขอเท็จจริงหรือ
วินัย หรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานเจาหนาที่ผูนั้น จะกระทํามิได 
เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 
  (๕) ทําหนาที่ฝ ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครอง                  
สวนทองถิ่น 
  (๖) ดําเนินการอ่ืนตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรม
หรือปลัดมอบหมาย ทั้งน้ี โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด 
  ขอ ๒๓  ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานกลาง แตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพ่ือ
ควบคุม กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

 คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบดวย 
  (๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 
  (๒) กรรมการจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือ         
สองคน 
  (๓) กรรมการ ซึ่งเปนขาราชการที่ไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารใน เทศบาลตําบล    
บานกลาง  ที่ไดรับเลือกต้ังจากขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานเจาหนาที่ของเทศบาลตําบล      
บานกลางนั้น จํานวน สองคน 
  (๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอช่ือและ
คัดเลือกใหเหลือสองคนให หัวหนาสํานักปลัด เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมและอาจแตงต้ัง
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม 
  กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน 
 
 
 



 ๗ 

 ขอ ๒๔  คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 
  (๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น 
  (๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
กรณีที่มีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ การ
ลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 
  (๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอํานาจหนาที่ 
ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐหรือหางหุนสวน บริษัท ช้ีแจง
ขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาช้ีแจงหรือใหถอยคําเก่ียวกับ
เรื่องที่สอบสวน 
  (๔) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานเจาหนาที่  ของ
หนวยงานนี้มาช้ีแจง หรือใหถอยคําหรือใหสงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
  (๕) พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ ในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได
วินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องใหคํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด 
  (๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๗) คุมครองขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงานเจาหนาที่  ซึ่งปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมน้ีอยางตรงไปตรงมามิใหผูบังคับบัญชาใชอํานาจ  โดยไมเปนธรรมตอขาราชการ ลูกจางประจํา 
และพนักงานเจาหนาที่ผูนั้น 
  (๘) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผูตรวจการแผนดินมอบหมาย 
  การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง    
มาใชบังคับ 

 
สวนที่  ๒ 

ระบบบงัคบัใชประมวลจริยธรรม 

 ขอ  ๒๕  กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีขาราชการ ลูกจางประจํา และพนักงาน
เจาหนาที่ ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหนายกเทศมนตรีตําบลบานกลางเปนผูรับผิดชอบ
พิจารณาดําเนินการ 

 ขอ ๒๖ การดําเนินการตามขอ ๒๕ ใหผู รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตง ต้ัง
คณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

 ขอ ๒๗  การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรม
รายแรงหรือไม ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจความสําคัญและ
ระดับตําแหนง ตลอดจนหนาที่ความผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต  
สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝายืน และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 



 ๘ 

 ขอ ๒๘  หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ ๒๖ แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการ     
ฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามของ ๒๕ สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏ
ขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัยใหผูรับผิดชอบพิจารณา
ดําเนินการตามขอ ๒๕  สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ  ๓๑  แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการ  
ทางวินัย 

 ขอ ๒๙  การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๕ ขอ ๒๖ 
และขอ ๒๘  ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และ
การดําเนินการทางวินัย ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาบังคับใชโดยอนุโลม 

 ขอ ๓๐  การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๘  ใหดําเนินการตามน้ัน เวนแต
จะปรากฏขอเท็จจริงใจภายหลังที่อาจทําใหผลของการสั่งการน้ันเปลี่ยนแปลงไป 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 ขอ ๓๑  การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทาง
วินัยหรือความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไขหรือดําเนินการที่ถูกตอง หรือ
ตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงต้ัง การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนขั้น
เงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนา
แลวแตกรณี 

 ขอ ๓๒  เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๘  
แลว ใหเทศบาลตําบลบานกลาง ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 

 ขอ ๓๓  ผูถูกลงโทษตามขอ ๓๑ สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรม
ของเทศบาลตําบลบานกลาง ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ 
       ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๔(๑) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหาร               
งานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแตวันไดทราบการลงโทษ 

 ขอ ๓๔  เมื่อผลการพิจารณาเปนที่สุดแลวใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 ๙ 

บทเฉพาะกาล 

 ขอ ๓๕  จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พรอมดําเนินการปรับปรุง
แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด 
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และผูตรวจการ
แผนดินทราบตอไป 

 
          ประกาศ  ณ  วันที่ 10 เดือน กุมภาพันธ  พ.ศ. ๒๕๕๙ 
      
 
 

       (นายประสิทธ์ิ จันทกลาง) 
                        นายกเทศมนตรีตําบลบานกลาง 


