
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลมาบแค 

เรื่อง  ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ของเทศบาลต าบลมาบแค  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 
___________________ 

 
  อาศัยอ านาจความในมาตรา 33 (1) (7) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ. 2542 มาตรา 6 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 ประกอบกับระเบียบ
คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรม ว่าด้ วยหลักเกณฑ์การจัดท าประมวลจริยธรรม ข้อก าหนดจริยธรรม              
และกระบวนการรักษาจริยธรรมของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 คณะกรรมการมาตรฐาน           
การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ในการประชุมครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2564 โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมในการประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2564 

  ในการนี้ เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
มาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เ พ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการ
ก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ เทศบาลต าบลมาบแค จึงจัดท าประมวล
จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นของเทศบาล               
ต าบลมาบแค อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม เพ่ือใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตน รายละเอียด              
ตามเอกสารแนบท้ายนี้ 

  ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่  1  ตุลาคม  พ.ศ. 2565  เป็นต้นไป 

 ประกาศ      ณ      วันที่       20       ธันวาคม      พ.ศ.  ๒๕65  

 

 

 

   (นายปัญญาวัฒน์  ธนะตระกูลพานิช) 
                                    นายกเทศมนตรีต าบลมาบแค   



 

 
 

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ของเทศบาลต าบลมาบแค  อ าเภอเมืองนครปฐม  จังหวัดนครปฐม  ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2566 

___________________ 
 

ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นนี้ จัดท าเ พ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรม                     
ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติให้รัฐพึงจัด
ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักฐานในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่
ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และพระราชบัญญัติมา ตรฐานทาง
จริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 5 ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่าง              
มีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ 

ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและพนักงานส่วนท้องถิ่นทุกคนพึงยืดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้   

 
หมวด 1 
บททั่วไป 

  ข้อ 1 ในประมวลจริยธรรมนี้ 
   “ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของพนักงาน   
ส่วนท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมาบแค 
   “พนักงานส่วนท้องถิ่น”  หมายถึง  พนักงานเทศบาล  และข้าราชการหรือพนักงาน               
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง ให้หมายความรวมถึงพนักงานจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอ่ืน
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ไม่รวมถึงข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานครและผู้ปฏิบัติงานอ่ืน
ในกรุงเทพมหานครตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครและ
กฎหมายว่าด้วยระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร  

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจ าเทศบาลต าบลมาบแค 
  ข้อ 2  ให้นายกเทศมนตรีต าบลมาบแค รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้  
          

หมวด 2 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่ 1 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ส าหรับพนักงานส่วนท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมาบแค 
  ข้อ 3    พนักงานส่วนท้องถิ่นพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม  ดังต่อไปนี้ 
   จริยธรรมหลัก 
 (1) การยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และ  
การปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติ     
เป็นส าคัญ ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีและเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์  

    
/(2)ซื่อสัตย์.... 

 



- 2 - 
 

(2) ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและ
ตามท านองคลองธรรม โปร่งใส และมีจิตส านึกท่ีดี         

(3) กล้าตัดสินใจ และกระท าในสิ่งที่ถูกต้องชอบธรรม และกล้าแสดงความคิดเห็นคัดค้าน
หรือเสนอใหม้ีการลงโทษผู้ที่ท าสิ่งไม่ถูกต้อง  

(4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
(5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(6) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ  โดยการใช้ความรู้สึก

หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเชื้อชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย สถานะของ
บุคลากรหรือฐานะทางเศรษฐกิจสังคม 

(7) ด ารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ด้วยการรักษาเกียรติ
ศักดิ์ของความเป็นพนักงานส่วนท้องถิน่ รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 
   จริยธรรมทั่วไป 

(1) ยึดมั่นธรรมมาภิบาลและอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
 (2) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า และระมัดระวังไม่ให้ 

เกิดความเสียหาย 
(3) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย และมีอัธยาศัยที่ดี 
 (4) มุ่งบริการประชาชน และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยความเป็นธรรม

รวดเร็ว เสมอภาค และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
   (5) จัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ ต้องค านึงถึงคุณภาพชีวิตที่ เป็นมิตรต่อ
สิ่งแวดล้อม  

(6) ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนอันอยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน 
   (7) เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถให้กับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
   (8) ไม่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม 
   (9) ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเสี่ยงประมวล
จริยธรรมนี้ 
   ข้อ 4   หากพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดจะต้องยึดถือหลักปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพตามกฎหมาย
หรือข้อบังคับอ่ืนใดที่ก าหนดไว้โดยเฉพาะ นอกจากจะต้องรักษาจริยธรรมตามประกาศนี้แล้วจะต้องรักษาจริยธรรม
ตามประกาศนี้แล้วจะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย  
 

ส่วนที่ 2 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

  ข้อ 5  พนักงานส่วนท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมาบแค ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 
  ข้อ 6 พนักงานส่วนท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมาบแค  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

 
/ข้อ 8.... 
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  ข้อ 7 พนักงานส่วนท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมาบแค ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี                  
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  ข้อ 8  พนักงานส่วนท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมาบแค ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความ
เสื่อมเสีย ต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
  ข้อ 9  พนักงานส่วนท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมาบแค ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลั ง
ความสามารถ  ด้วยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ  ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ            
ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
  ข้อ 10 พนักงานส่วนท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมาบแค ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุง่เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
  ข้อ 11 พนักงานส่วนท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมาบแค ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย
มีอัธยาศัย 
  ข้อ 12 พนักงานส่วนท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมาบแค ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติ
หน้าที่การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยพนักงานส่วนท้องถิ่นจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาต                  
จากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 
  ข้อ 13 พนักงานส่วนท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมาบแค ต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 
  ข้อ 14 พนักงานส่วนท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมาบแค ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน  ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม  ตลอดจนไม่รับ
ของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของตน  เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 
  ข้อ 15 พนักงานส่วนท้องถิ่นของเทศบาลต าบลมาบแค  ต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ   มีน้ าใจ  มีมนุษยสัมพันธ์อันดี  ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน                        
และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
 

หมวด 3 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ 1 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

  ข้อ 16 ให้ส านักปลัดเทศบาลต าบลมาบแค มีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างทั่วถึง และเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
   (1) ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องพนักงานส่วนท้องถิ่นที่เป็นแบบอย่างที่ดี
และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
   (2) สืบสวนหาข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้  เพ่ือรายงานผลให้
นายกเทศมนตรีต าบลมาบแค หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการตามที่ 
นายกเทศมนตรีต าบลมาบแค หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามท่ีเห็นเองก็ได้ 
   (3) ให้ความช่วยเหลือและดูแลพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา  มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  ในกรณีที่เห็นว่า นายก เทศมนตรีต าบล                   
มาบแค หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้นตามควรอาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้อง
ผ่านนายกเทศมนตรีต าบลมาบแค หรือคณะกรรมการจริยธรรมไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 
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   (4) คุ้มครองพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้
ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อพนักงานส่วนท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน  ตั้งกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้น จะกระท ามิได้  เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

(5)  ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (6) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรม
หรือปลัดมอบหมาย  ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักปลัด 

ข้อ 17 ให้นายกเทศมนตรีต าบลมาบแค แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพ่ือควบคุม ก ากับ ให้มี 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
   คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย  
   (1) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ   
   (2) กรรมการจากพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้
เหลือสองคน 
   (3) กรรมการ  ซึ่งเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารในเทศบาล
ต าบลมาบแคที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างของเทศบาลต าบลมาบแคนั้นจ านวนสองคน 
   (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกให้เหลือสองคน   
   ให้หัวหน้าส านักปลัด  เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแต่งตั้ ง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม 
   กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน   
  ข้อ 18 คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
   (1)  ควบคุม  ก ากับ  ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น               
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว   

(3)  ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  มีอ านาจหน้าที่  
ขอให้กระทรวง  กรม  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรั ฐ  หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท  ชี้แจง
ข้อเท็จจริง  ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องที่
สอบสวน 
   (4)  เรียกผู้ถูกกล่าวหา  หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง  หรือให้ถ้อยค า  หรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
   (5)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน               
ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดบัจังหวัดรับเรื่อง  ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 

(6)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
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(7)  คุ้มครองพนักงานส่วนท้องถิ่นซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้

ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
   (8)  ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน มอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง 
ปกครองมาใช้บังคับ 

ส่วนที่ 2 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

  ข้อ 19 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  
ให้นายกเทศมนตรีต าบลมาบแค เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 

ข้อ 20 การด าเนินการตามข้อ 19  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ข้อ 21 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่  
ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและระดั บต าแหน่ง  
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้าย
อันเกิดจากการฝ่าฝืน  และเหตุอื่นอันควรน ามาประกอบการพิจารณา  

ข้อ 22  หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ 20 แล้ว  ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ 19 สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ 19  สั่งลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 26  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย   
  ข้อ 23 การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 19  ข้อ 20 และ   
ข้อ 22  ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการรักษาวินัย  และการด าเนินการ
ทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ 24 การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ 22 ให้ด าเนินการตามนั้นเว้นแต่จะปรากฏ
ข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป   

หมวด 4 
ขั้นตอนการลงโทษ 

  ข้อ 25  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้อง  หรือตักเตือน                  
หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ ง  การเข้าสู่ต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน                    
หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
  ข้อ 26 เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามข้อ 22 แล้ว                   
ให้เทศบาลต าบลมาบแค ด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
  ข้อ 27  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 25  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ
เทศบาลต าบลมาบแค ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
    ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 18 (2) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ  
  ข้อ 28  เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 

 
/บทเฉพาะกาล.... 
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บทเฉพาะกาล 

  ข้อ 29 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี)  และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  และผู้ตรวจการแผ่นดิน
ทราบต่อไป 
                                           
                                                                                    
 


