
  
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง   
ฝ่ายบริหารของเทศบาลต าบลเชียงยืน 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

เทศบาลต าบลเชียงยืน 
อ าเภอเชียงยืน    จังหวัดมหาสารคาม 

 
 
 
 



 
ค าน า 

 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560  มาตรา 76 วรรคสาม บัญญัติ 

ให้หน่วยงานของรัฐต้องมีการจัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมของหน่วยงาน  โดยการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานนั้น 
 

ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 
2560  เทศบาลต าบลเชียงยืน  จึงได้จัดท าประมวลจริยธรรมเพื่อเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการ
การเมืองฝ่ายบริหารของเทศบาลต าบลเชียงยืน  และเพื่อเป็นหลักและแนวทางปฏิบัติงาน  ก ากับความประพฤติของ
ตนในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ต่อไป 
 
 
 

(นางอาภรณ์  แสงยศ) 
นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
       
     
 

ประกาศเทศบาลต าบลเชียงยืน 
เร่ือง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหาร 

ของเทศบาลต าบลเชียงยืน  อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม 
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. ๒๕62 
     

 

  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2560 มาตรา 76 วรรคสามก าหนดว่ารัฐพึง
จัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม  เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ  จึงต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 
 

  ดังนั้น  เทศบาลต าบลเชียงยืน  จึงได้จัดท าประกาศเทศบาลต าบลเชียงยืน  ว่ าด้วยประมวล
จริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารของเทศบาลต าบลเชียงยืน  อ าเภอเชียงยืน  จังหวัดมหาสารคาม  
พุทธศักราช  2562  เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของข้าราชการการเมือง  ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมและ
กลไกในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป    
 

  ท้ังนี้  ให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

               ประกาศ  ณ  วันท่ี  14  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2562    
 
 
                                                        (นางอาภรณ์   แสงยศ) 

       นายกเทศบาลต าบลเชียงยืน 
 
     
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



             

  

 

             

        

ประกาศเทศบาลต าบลเชียงยืน 
เร่ือง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารของเทศบาลต าบลเชียงยืน 

พ.ศ. 2562 
********************* 

 ประมวลจริยธรรมนี้ของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารของเทศบาลต าบลเชียงยืน จัดท าตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2560  มาตรา 76 วรรคสาม   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
 ๑.  เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารเทศบาลต าบลเชียงยืน              
ท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 
 ๒.  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้าน
ต่างๆ ท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคล เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓.  ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือเกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 ๔.  ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทุกระดับ ให้ใช้อ านาจในขอบเขตสร้างระบบความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อองค์กร ต่อประชาชนและต่อสังคม ตามล าดับ 
 ๕.  ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น รวมท้ัง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 ท้ังนี้  รวมถึงเพื่อเป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและบุคคล พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบ
และกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ    
 อาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙ เทศบาลต าบล          
เชียงยืน  จึงออกประกาศ  ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ไว้ดังต่อไปนี้ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ  ๑   ประกาศนี้เรียกว่า  “ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารของ  
เทศบาลต าบลเชียงยืน  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.  ๒๕62 “ 
 ข้อ  ๒   ประกาศนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่วันท่ี  14  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2562 
 ข้อ  ๓  ในประกาศนี้ 
 “  ประมวลจริยธรรม “  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารของเทศบาลต าบล
เชียงยืน 
 “  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น “  หมายถึง  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร (นายกเทศมนตรี              
รองนายกเทศมนตรี  เลขานุการนายกเทศมนตรี  ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี) รวมท้ังบุคคลท่ีฝ่ายบริหารแต่งต้ังตามท่ี
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติท่ีจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  
 “  คณะกรรมการจริยธรรม “  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่าย
บริหารเทศบาลต าบลเชียงยืน 
 ข้อ  ๔  ให้นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน  เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ 
 
 



-๒- 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ข้อ  ๕  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นใน
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ  ดังนี้ 

 ๑.  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๒.  การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
 ๓.  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
 ๔.  การยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
 ๕.  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
 ๖.  การให้บริการข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
 ๗.  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
 ๘.  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุข 
 ๙.  การยึดมั่นในในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

ส่วนที่ ๒  
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ิน 

ข้อ  ๖  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็น
แบบอย่างท่ีดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ข้อ  ๗  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

ข้อ  ๘  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ข้อ  ๙  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ท้ังโดย
ส่วนตัวและโดยหน้าท่ีรับผิดชอบต่อสาธารณชน ท้ังต้องวางตนให้เป็นที่เช่ือถือศรัทธาของประชาชน 

ข้อ  ๑๐  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่แสดงกริยา หรือใช้
วาจาอันไม่สุภาพ หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีผู้อื่น 

ข้อ  ๑๑  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องมีอุดมการณ์ในการท างานเพื่อประเทศชาติและต้องถือเอา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นส่ิงสูงสุด 

ข้อ  ๑๒  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ 

ข้อ  ๑๓  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดี 
ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม และดูแลรักษาสภาพส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีรับผิดชอบ 

ข้อ  ๑๔  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นหรือต าแหน่งการเป็นข้าราชการการเมือง
ไปแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ ว่าจะเป็นประโยชน์ในทาง
ทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม 

 



-๓- 
 

ข้อ  ๑๕  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งข้าราชการการเมืองเข้าไปก้าวก่ายหรือ
แทรกแซงการบรรจุ แต่งต้ัง โยกย้าย โอน เล่ือนต าแหน่ง และเล่ือนขั้นเงินเดือน ของข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือ
เงินเดือนประจ า และมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
กิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากต าแหน่ง ท้ังนี้ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติ
ตามอ านาจหน้าท่ีกฎหมาย 

ข้อ  ๑๖  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิด
ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ีของตนหรือผู้อื่นและต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้อ านาจหน้าท่ีของตนโดย              
มิชอบ 

ข้อ  ๑๗  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ อาชีพ หรือการงานอื่นใด
ของคู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนท่ีมีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความเช่ือหรือศรัทธา
ของประชาชนในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน 

ข้อ  ๑๘  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาความลับของทางราชการเว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอ านาจ
หน้าท่ีตามกฎหมาย 

ข้อ  ๑๙  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องยึดมั่นในกฎหมายและค านึงถึงระบบคุณธรรมในการแต่งต้ัง               
ผู้สมควรด ารงต าแหน่งต่างๆ 

ข้อ  ๒๐  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นเมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้ว ต้องไม่น าข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับทาง
ราชการซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในด ารงต าแหน่งไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่องค์กรเอกชน ท้ังนี้ ภายในก าหนด
ระยะเวลาสองปี นับจากวันท่ีพ้นจากต าแหน่ง 

ข้อ  ๒๑  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อ านาจในทางท่ีผิด การฉ้อฉล 
หลอกลวง หรือกระท าการอื่นใดท่ีท าให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ                                                               

ข้อ  ๒๒  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่เรียกของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้อื่น เพื่อ
ประโยชน์ต่างๆ อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของตน และจะต้องดูแลให้คู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัว
ของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย 

ข้อ  ๒๓  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจท่ีติดต่อท าธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐตาม
ระเบียบ และขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ข้อ  ๒๔  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นพึงพบปะเย่ียมเยือนประชาชนอย่างสม่ าเสมอเอาใจใส่ทุกข์สุข และรับ
ฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ข้อ  ๒๕  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของทางราชการเพื่อให้เกิดความ
เข้าใจผิด หรือเพื่อประโยชน์ส าหรับตนเองและผู้อื่น 

ข้อ  ๒๖  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้
เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆ เท่านั้น 

ข้อ  ๒๗  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเส่ือมเสียต่อเกียรติภูมิของชาติ 
ข้อ  ๒๘  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย หรือผู้ท่ีมี

ความประพฤติในทางเส่ือมเสีย เช่น ผู้เปิดบ่อนการพนัน หรือผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับยาเสพติด อันอาจกระทบกระเทือนต่อ
ความเช่ือถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน 

ข้อ  ๒๙  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณีเมื่อปฏิบัติหน้าท่ีบกพร่อง
หรือปฏิบัติหน้าท่ีผิดพลาดร้ายแรง 

 
 

 



-๔- 
 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 
กลไกระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

ข้อ  ๓๐  ให้นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน มีหน้าท่ีก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ท่ัวถึงและเคร่งครัด โดยมีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 

 ๑.  ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการการเมืองท้องถิ่นท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี 
และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 

 ๒.  ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองข้าราชการการเมืองท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกล่ันแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม 

 ๓.  การด าเนินงานต่อข้าราชการการเมืองท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อันมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าท่ีของผู้นั้นจะกระท ามิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมนี้                                                     

 ๔.  ด าเนินการอื่นตามท่ีก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้ 
ข้อ  ๓๑  ให้นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น

ฝ่ายบริหารเทศบาลต าบลเชียงยืน  ขึ้นเพื่อควบคุมก ากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลกฎหมายจริยธรรมนี้ 
๑.  นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน เป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรม 
๒.  ตัวแทนฝ่ายบริหารที่นายกเทศมนตรีต าบลแต่งต้ังจ านวน ๑ คน  เป็นคณะกรรมการ 
๓.  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจ านวน ๓ คน ท่ีผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดต้ังองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เป็นผู้เลือก เป็น คณะกรรมการ  
  ๔.  หัวหน้าส านักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการคณะกรรมการนี้ ท้ังนี้ 
หัวหน้าส านักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน หากเคยถูกลงโทษ
ทางวินัยมาก่อนให้นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน พิจารณาแต่งต้ังข้าราชการจากต าแหน่งในฝ่ายบริหารที่เหมาะสม 
 ข้อ  ๓๒  คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าท่ี  ดังนี้ 
  ๑.  ควบคุม ก ากับ ส่งเสริม และให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  ๒.  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาจมีผู้
ร้องขอหรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้ 
  ๓.  ขอความร่วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้าง
หุ้นส่วน บริษัท ช้ีแจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาช้ีแจงหรือให้
ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
  ๔.  เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาช้ีแจง หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
  ๕.  พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ 
  ๖.  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรื อมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๗.  ด าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย 

  ในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้
บังคับโดยอนุโลม 



   

-๕- 

ส่วนที่ ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 ข้อ  ๓๓  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝาฝืนประมวลจริยธรรมให้นายกเทศมนตรี
ต าบลเชียงยืน ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง
สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ และให้มีค าวินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมการจริยธรรม
ส่งผลค าวินิจฉัยให้นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน มีค าส่ังลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่านายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน ปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้
คณะกรรมการจริยธรรมท่ีเหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการและให้เลือกกันเองเป็นประธานคณะกรรมการ โดย
จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริงหรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ และให้มีค าวินิจฉัยโดยเร็ว และให้
คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยให้ผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ มี
ค าส่ังลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
 ข้อ  ๓๔  หากด าเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวน ตามข้อ ๓๓ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมให้ส่ังยุติเรื่อง แต่ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ส่ังลงโทษผู้ฝ่าฝืนตาม             
ข้อ ๓๗ 
 ข้อ  ๓๕  การด าเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามส่วนท่ี ๒ นี้ ให้
น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยและด าเนินการทางวินัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 ข้อ  ๓๖  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นท่ีสุด  เว้นแต่ 
  ๑.  ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจท าให้ผลของค าวินิจฉัยนั้นเปล่ียนแปลงไป 
  ๒.  กรณีผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๓๗ เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมให้สามารถร้องเรียนต่อ
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ภายใน  ๓๐  วัน นับแต่วันท่ีรับทราบค าส่ังการลงโทษ 
 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 ข้อ  ๓๗  การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณี เพื่อให้มีการแก้ไขหรือ
ด าเนินการท่ีถูกต้อง หรือตักเตือน หรือน าไปประกอบการพิจารณาในการเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง หรือ
การส่ังให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
 ข้อ  ๓๘  การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณา
จากพฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและระดับต าแหน่ง ตลอดตนหน้าท่ีความ
รับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีตสภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน
และเหตุอื่นอันควรน ามาประกอบการพิจารณา               
 ข้อ  ๓๙  ให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยให้นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน หรือผู้ก ากับดูแลตาม
พระราชบัญญัติจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่กรณีมีค าส่ังลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ตามค า
วินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมและเมื่อมีค าส่ังลงโทษแล้วให้นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน หรือผู้ก ากับดูแลตาม
พระราชบัญญัติจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่กรณี แจ้งคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อรายงานให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 
 



 
-๖- 

 
 ข้อ  ๔๐  กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขาด 
 ข้อ  ๔๑  ให้คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม               
โดยจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ  ๑  ปี  หรือให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวล
จริยธรรมให้มีความเหมาะสมตามค าแนะน าของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป 
 

ท้ังนี้  ให้มีผลบังคับใช้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

               ประกาศ  ณ  วันท่ี  14  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2562    
  
                                                         
                                                       (นางอาภรณ์   แสงยศ) 

       นายกเทศบาลต าบลเชียงยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



              
 
 

ค าสั่งเทศบาลต าบลเชียงยืน 
ท่ี    144 / 2562 

เร่ือง แต่งต้ังคณะท างานเพื่อจัดท าประมวลจริยธรรมขา้ราชการเมืองฝ่ายบริหารของเทศบาลต าบลเชียงยืน   
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 

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

  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  
2560  มาตรา  76  วรรคสาม บัญญัติให้มีการจัดท าประมวลจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  
ข้าราชการ  หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภท  เพื่อเป็นการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  2560  เทศบาลต าบลเชียงยืน  จึงขอแต่งต้ังคณะท างานเพื่อจัดท าประมวลจริยธรรมของเทศบาล
ต าบลเชียงยืนฝ่ายข้าราชการประจ าฝ่ายการเมืองขึ้น  ดังมีรายช่ือต่อไปนี้ 
  1. นางอาภรณ์   แสงยศ  นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน   เป็นประธาน 
  2. นายนพรัตน์  โสรธร           รองนายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน       เป็นคณะท างาน 
  3. นายปราโมทย์  เครือสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน       เป็นคณะท างาน 
  4. นายสวัสด์ิ   สุพรรณฝ่าย ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี        เป็นคณะท างาน 
  5. นายพูลศักดิ์   แสงใสรัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรี       เป็นคณะท างาน 
  6. นายประยูร  รัตนทิพย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ         เป็นคณะท างาน 
  7. นางเรืองรัตน์ดา  แสนเพ็งเคน   ปลัดเทศบาลต าบลเชียงยืน          เป็นคณะท างาน 
  8. นายสยาม  ภูหนองโอง  รองปลัดเทศบาลต าบลเชียงยืน          เป็นคณะท างาน 
  9. นางบุญยง  จ้ าแพงจันทร์ ผู้อ านวยการกองคลัง        เป็นคณะท างาน 
  10. นายสุรินทร์ สีหาจ่อง  ผู้อ านวยการกองช่าง        เป็นคณะท างาน 
  11. นายกรวิทย์   แก้วจันทา ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ       เป็นคณะท างาน 

12. นางสาวกชพร  บุ่งนาแซง ผู้อ านวยการกองการศึกษา       เป็นคณะท างาน 
13. นางยุพเรศ  นาเมืองรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป       เป็นคณะท างาน 

  14. นายสถาพร  ศิริบุตรวงษ์      นิติกรช านาญการ             เป็นคณะท างาน 
  15. นายสัฎฐวิชญ์  สาระพันธ ์ วิศวกรโยธา รก. ผอ.กองการประปา      เป็นคณะท างาน  
           16 นางสาวิตรี   พรสุวโรจน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ        เป็นเลขานุการ 

  มีหน้าที่  จัดท าประมวลจริยธรรมฝ่ายข้าราชการการเมืองของเทศบาลต าบลเชียงยืน  ให้ส าเร็จ
ลุล่วงตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา  76  

  ท้ังนี้   ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

             ประกาศ  ณ  วันท่ี  14  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2562    

 
 
                    (นางอาภรณ์   แสงยศ) 

       นายกเทศบาลต าบลเชียงยืน 
 
 



 
 

               
 

 

ค าสั่งเทศบาลต าบลเชียงยืน 
ท่ี   143 / 2562 

เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมฝ่ายข้าราชการการเมืองของเทศบาลต าบลเชียงยืน 
     

 

  ด้วยกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นแจ้งว่า  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 
2560 มาตรา 76 วรรคสาม  บัญญัติให้มีการจัดท าประมวลจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ  
หรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภท  เพื่อเป็นการปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  
เทศบาลต าบลเชียงยืนจึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมของเทศบาลต าบลเชียงยืน  ดังมีรายช่ือต่อไปนี้ 
  1. นางอาภรณ์   แสงยศ  นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน   เป็นประธาน 
  2. นายนพรัตน์  โสรธร           รองนายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน       เป็นคณะท างาน 
  3. นายปราโมทย์  เครือสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน       เป็นคณะท างาน 
  4. นายสวัสด์ิ   สุพรรณฝ่าย ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี        เป็นคณะท างาน 
  5. นายพูลศักดิ์   แสงใสรัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรี       เป็นคณะท างาน 
  6. นายประยูร  รัตนทิพย์  ผู้ทรงคุณวุฒิ         เป็นคณะท างาน 
  7. นางเรืองรัตน์ดา  แสนเพ็งเคน   ปลัดเทศบาลต าบลเชียงยืน          เป็นคณะท างาน 
  8. นายสยาม  ภูหนองโอง  รองปลัดเทศบาลต าบลเชียงยืน          เป็นคณะท างาน 
  9. นางบุญยง  จ้ าแพงจันทร์ ผู้อ านวยการกองคลัง        เป็นคณะท างาน 
  10. นายสุรินทร์ สีหาจ่อง  ผู้อ านวยการกองช่าง        เป็นคณะท างาน 
  11. นายกรวิทย์   แก้วจันทา ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ       เป็นคณะท างาน 

12. นางสาวกชพร  บุ่งนาแซง ผู้อ านวยการกองการศึกษา       เป็นคณะท างาน 
13. นางยุพเรศ  นาเมืองรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป       เป็นคณะท างาน 

  14. นายสถาพร  ศิริบุตรวงษ์      นิติกรช านาญการ             เป็นคณะท างาน 
  15. นายสัฎฐวิชญ์  สาระพันธ ์ วิศวกรโยธา รก. ผอ.กองการประปา      เป็นคณะท างาน  
           16 นางสาวิตรี   พรสุวโรจน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ        เป็นเลขานุการ 

  คณะกรรมการจริยธรรมมีหน้าที่  ดังนี้   
  1. ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในเทศบาลต าบล
เชียงยืน 
  2. สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในเทศบาลต าบลเชียงยืน ในกรณีท่ีมีข้อสงสัย
หรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา  หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวล
จริยธรรมนี้  จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง  และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 
  3. ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าท่ี  ขอให้
กระทรวง  กรม  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือห้างหุ้นส่วน  บริษัท  ช้ีแจงข้อเท็จจริง  
ส่งเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาช้ีแจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
 

/ 4. เรียกผู้ถูกกล่าวหา...... 
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          4. เรียกผู้ถูกกล่าวหา  หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาช้ีแจง  หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารและ
หลักฐานเกีย่วกับเรื่องท่ีสอบสวน 
  5. พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในเทศบาลต าบลเชียง
ยืน  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน ถ้าคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัดรับเรื่อง  ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นท่ีสุด 
  6. ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  7. คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชาใช้
อ านาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
  8. ด าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย 

  ท้ังนี้   ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

         ประกาศ  ณ  วันท่ี  14  เดือน  มีนาคม  พ.ศ. 2562    

 
 
                                                        (นางอาภรณ์   แสงยศ) 

       นายกเทศบาลต าบลเชียงยืน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
คณะท างานจดัท าประมวลจรยิธรรมของเทศบาลต าบลเชยีงยืน   

 
  1. นางอาภรณ์   แสงยศ  นายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน   เป็นประธาน 
  2. นายนพรัตน์  โสรธร           รองนายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน       เป็นคณะท างาน 
  3. นายปราโมทย์  เครือสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีต าบลเชียงยืน       เป็นคณะท างาน 
  4. นายสวัสด์ิ   สุพรรณฝ่าย ท่ีปรึกษานายกเทศมนตรี        เป็นคณะท างาน 
  5. นายพูลศักดิ์   แสงใสรัตน์ เลขานุการนายกเทศมนตรี       เป็นคณะท างาน 

6. นายประยูร  รัตนทิพย์  ปลัดเทศบาลต าบลเชียงยืน          เป็นคณะท างาน 
  7. นางเรืองรัตน์ดา  แสนเพ็งเคน   ปลัดเทศบาลต าบลเชียงยืน          เป็นคณะท างาน 
  8. นายสยาม  ภูหนองโอง  รองปลัดเทศบาลต าบลเชียงยืน          เป็นคณะท างาน 
  9. นางบุญยง  จ้ าแพงจันทร์ ผู้อ านวยการกองคลัง        เป็นคณะท างาน 
  10. นายสุรินทร์ สีหาจ่อง  ผู้อ านวยการกองช่าง        เป็นคณะท างาน 
  11. นายกรวิทย์   แก้วจันทา ผู้อ านวยการกองสาธารณสุขฯ       เป็นคณะท างาน 

12. นางสาวกชพร  บุ่งนาแซง ผู้อ านวยการกองการศึกษา       เป็นคณะท างาน 
13. นางยุพเรศ  นาเมืองรักษ์ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานท่ัวไป       เป็นคณะท างาน 

  14. นายสถาพร  ศิริบุตรวงษ์       นิติกรช านาญการ         เป็นคณะท างาน 
  15. นายสัฎฐวิชญ์  สาระพันธ ์ วิศวกรโยธา รก. ผอ.กองการประปา      เป็นคณะท างาน  
           16. นางสาวิตรี   พรสุวโรจน์ นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ        เป็นเลขานุการ 
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