
 

 
 
 
 

ประกาศเทศบาลตําบลเมืองงาย 
เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตําบลเมืองงาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

---------------------------- 
 

   ตามท่ีเทศบาลตําบลเมืองงายได้ประกาศนโยบายการพัฒนาบุคลากรด้านคุณธรรม
จริยธรรมเทศบาลตําบลเมืองงาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 สําหรับพนักงานเทศบาล พนักงานครู
เทศบาล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง นั้น 
 

   เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕60 มาตรา 76          
วรรคสาม กําหนดให้ "รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการ
กําหนดประมวลจริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซ่ึงต้องไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว"  
 

   เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕60  
มาตรา 76 วรรคสาม เทศบาลตําบลเมืองงาย จึงประกาศใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาล
ตําบลเมืองงาย ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เพ่ือเป็นเครื่องกํากับความประพฤติของของข้าราชการ 
ในสังกัดตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้ 
 

   จึงประกาศให้ทราบโดยท่ัวกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี  26  เดือน  พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕62 
 
 
 
 

(นายยงยุทธ สุวภาพ) 
นายกเทศมนตรีตําบลเมืองงาย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตําบลเมืองงาย  
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 

-------------------------------- 
 

   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการเทศบาลตําบลเมืองงายนี้ จัดทําตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕60 มาตรา 76 วรรคสาม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือเป็น
เครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและ
เป็นสากล ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองค์และระดับบุคคล และเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่าง ๆ ของเทศบาลตําบลเมืองงาย เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตาม
หลักคุณธรรมจริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล ทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพ่ิมความ
น่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริหารและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสียให้เกิดพันธะผูกพัน
ระหว่างองค์กรและข้าราชการ ต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคม 
ตามลําดับ 
   ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยไม่ชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน  
รวมท้ังเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ท้ังนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมกับองค์กรและ
ข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างท่ัวถึงและ   
มีประสิทธิภาพ 

หมวดท่ี  ๑ 
บทท่ัวไป 

 

   ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้ 
   “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลตําบล   
เมืองงาย 
   “ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ข้าราชการส่วนท้องถ่ินสามัญ ข้าราชการ
ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถ่ิน รวมถึง
พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
   “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาลตําบล   
เมืองงาย 
   ข้อ ๒ ให้นายกเทศมนตรีตําบลเมืองงายรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
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หมวด  ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 

ส่วนท่ี  ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

สําหรับข้าราชการของเทศบาลตําบลเมืองงาย 
 

   ข้อ ๓ ข้าราชการของเทศบาลตําบลเมืองงายทุกคน มีหน้าท่ีดําเนินการให้ดําเนินไปตาม
กฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยต้องยึดม่ันในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้ 
   (๑) การยึดม่ันในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (๒) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (๓) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย์ และรับผิดชอบ 
   (๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
   (๕) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
   (๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
   (๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
   (๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
   (๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
   (๑๐) การสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในท้องถ่ินประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดีร่วมกันพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 

ส่วนท่ี  ๒ 
จรรยาวิชาชีพ 

 

   ข้อ ๔ ข้าราชการของเทศบาลตําบลเมืองงาย ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์ 
   ข้อ ๕ ข้าราชการของเทศบาลตําบลเมืองงาย ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
   ข้อ ๖ ข้าราชการของเทศบาลตําบลเมืองงาย ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดี  
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
   ข้อ ๗ ข้าราชการเทศบาลตําบลเมืองงาย ต้องไม่ประพฤติอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย
ต่อเกียรติภูมิของตําแหน่งหน้าท่ี 
   ข้อ ๘ ข้าราชการของเทศบาลตําบลเมืองงาย ต้องปฏิบั ติหน้า ท่ีอย่างเต็มกําลัง
ความสามารถด้วยความเสียสละทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหน้าท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
   ข้อ ๙ ข้าราชการของเทศบาลตําบลเมืองงาย ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็วและมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
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   ข้อ ๑๐ ข้าราชการของเทศบาลตําบลเมืองงาย ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุภาพ  
เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
   ข้อ ๑๑ ข้าราชการของเทศบาลตําบลเมืองงาย ต้องรักษาความลับท่ีได้จากการปฏิบัติ
หน้าท่ีการเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทําได้ต่อเม่ือมีอํานาจหน้าท่ีและได้รับ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนด 
   ข้อ ๑๒ ข้าราชการของเทศบาลตําบลเมืองงาย ต้องรักษาและเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ 
   ข้อ ๑๓ ข้าราชการของเทศบาลตําบลเมืองงาย ต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ท่ีมิควรได้สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจน 
ไม่รับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียนหรือบุคคลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประโยชน์ต่าง ๆ  
อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 
   ข้อ ๑๔ ข้าราชการของเทศบาลตําบลเมืองงาย ต้องประพฤติตนให้สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือน
ร่วมงาน และไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
 

ส่วนท่ี  ๓ 
กลไกและระบบใช้ประมวลจริยธรรม 

 

ส่วนท่ี  ๑ 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

   ข้อ ๑๕ ให้สํานักปลัดเทศบาลตําบลเมืองงาย มีหน้าท่ีควบคุมกํากับการให้มีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างท่ัวถึงและเคร่งครัด โดยมีอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 
   (๑) ดําเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีและติดตาม
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสมํ่าเสมอ 
   (๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลให้
นายกเทศมนตรีตําบลเมืองงายหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณามอบหมาย  หรือตามท่ีเห็นเองได้ 
   (๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีท่ีเห็นว่านายกเทศมนตรีตําบล
เมืองงาย หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่องไม่ต้อง
ผ่านนายกเทศมนตรีตําบลเมืองงายหรือคณะกรรมการจริยธรรมไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 
   (๔) คุ้มครองข้าราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูก     
กลั่นแกล้งหรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม การดําเนินการต่อข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่า       
ไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งต้ัง โยกย้าย เลื่อนข้ันเงินเดือน ต้ังกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าท่ีของข้าราชการผู้นั้น จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 
   (๕) ทําหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การปกครองส่วนท้องถ่ิน 
   (๖) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรม
หรือปลัดมอบหมาย ท้ังนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดํารงตําแหน่งในสํานักปลัด 
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   ข้อ ๑๖ ให้นายกเทศมนตรีตําบลเมืองงายแต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน เพ่ือควบคุม 
กํากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
   คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย 
   (๑) ปลัดหรือรองปลัดท่ีได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
   (๒) กรรมการซ่ึงดํารงตําแหน่งบริหารเลือกกันเองให้เหลือสองคน 
   (๓) กรรมการซ่ึงเป็นข้าราชการในเทศบาลตําบลเมืองงายท่ีได้รับเลือกจากข้าราชการ  
พนักงานจ้าง และลูกจ้างของเทศบาลตําบลเมืองงายนั้น จํานวนสองคน 
   (๔) คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑)–(๓) ร่วมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกให้เหลือสองคน 
   ให้หัวหน้าสํานักปลัดเป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจแต่งต้ังเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม 
   กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 
   ข้อ ๑๗ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้ 
   (๑) ควบคุม กํากับ ส่งเสริมและให้คําแนะนําในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
   (๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์     
การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 
   (๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหน้าท่ี  
ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือห้างหุ้นส่วน บริษัท มาชี้แจง
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคําเก่ียวกับ
เรื่องท่ีสอบสวน 
   (๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคําหรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
   (๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เม่ือได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคําวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
โดยพลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ให้คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็น
ท่ีสุด 
   (๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสําคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
   (๗) คุ้มครองข้าราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
   (๘) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย การ
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาบังคับใช้ 
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ส่วนท่ี  ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

   ข้อ ๑๘ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าท่ีประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้นายกเทศมนตรีตําบลเมืองงายเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 
   ข้อ ๑๙ การดําเนินการตามข้อ ๑๙ ให้ผู้ รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแต่ง ต้ัง
คณะกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
   ข้อ ๒๐ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม
ร้ายแรงหรือไม่ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืนความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและ
ระดับตําแหน่ง ตลอดจนหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต  
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนและเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการ 
   ข้อ ๒๑ หากการดําเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า
เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตาม  
   ข้อ ๑๙ สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๕ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดําเนินการ
ทางวินัย 
   ข้อ ๒๒ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐  
และข้อ ๒๒ ให้นําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย และการดําเนินการทาง
วินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
   ข้อ ๒๓ การสั่งการของผู้รับผิดชอบดําเนินการตามข้อ ๒๒ ให้ดําเนินการตามนั้น เว้นแต่
จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
 

หมวด  ๕ 
ข้ันตอนการลงโทษ 

 

   ข้อ ๒๔ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทาง
วินัยหรือความผิดทางอาญา ให้ดําเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือดําเนินการท่ีถูกต้องหรือ
ตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาแต่งต้ัง การเข้าสู่ตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การเลื่อนข้ัน
เงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนา
แล้วแต่กรณี 
   ข้อ ๒๕ เม่ือมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒ แล้ว
ให้เทศบาลตําบลเมืองงายดําเนินการให้เป็นไปตามคําสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
   ข้อ ๒๖ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรม
ของเทศบาลตําบลเมืองงายภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
   ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลระดับจังหวัดภายในสามสิบวันนับแต่วันท่ีทราบการลงโทษ 
   ข้อ ๒๗ เม่ือผลการพิจารณาเป็นท่ีสุดแล้วให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
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บทเฉพาะกาล 
 

   ข้อ ๒๘ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินและผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป 
 

------------------------------ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

องค์ประกอบของคณะกรรมการจริยธรรม 
 

   คณะกรรมการจริยธรรมประจําองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน จัดต้ังข้ึนเพ่ือควบคุมและ
กํากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ และเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินทุกแห่งมีองค์ประกอบ
ของคณะกรรมการจริยธรรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน คณะทํางานจัดทําร่างประมวลจริยธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินจึงได้กําหนดองค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม และอํานาจหน้าท่ีของ
คณะกรรมการข้ึน รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด ๓  ส่วนท่ี ๑  ข้อ ๑๗  และ ๑๘ 
 

แผนผังคณะกรรมการจริยธรรม 
 

ประธานกรรมการ 
ปลัด / รองปลัด (๑ คน) 

 
 
 

 
 

แผนภาพและข้ันตอนการจัดทําประมวลจริยธรรม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กรรมการ 
ข้าราชการท่ีได้รับการเลือก 

(๒ คน) 

กรรมการ 
ดํารงตําแหน่งบริหาร 

(๒ คน) 

กรรมการ 
ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก 

(๒ คน) 

แต่งต้ังคณะทํางาน คณะทํางานมีหน้าท่ี 
๑. จัดทําประมวลจริยธรรม (และมาตรการ 
ท่ีจะนําไปสู่การปฏิบัติ) 
๒. รับฟังความคิดเห็น/ระดมสมองจาก 
ข้าราชการและลูกจ้าง ประชาชน ตลอดจน
ผู้เก่ียวข้อง 
๓. เสนอประมวลฯ ต่อผู้บริหาร 
๔. ผลักดันประมวลฯ สู่ความสําเร็จ 

คณะทํางานฯ 
จัดทําประมวลจริยธรรม 

 

เสนอ 
ผู้บริหาร 

 

เห็นชอบ เห็นเป็นอย่างอ่ืน 

ลงนามประกาศ/ 
แจ้งทุกคนทราบ 

ติดประกาศ 
 

คณะทํางานฯ 
นํามาแก้ไขปรับปรุง 

 

คณะกรรมการข้าราชการ 
ส่วนท้องถ่ิน 

ช่วยเหลือ ให้คําปรึกษา  แนะนํา 


