
๑ 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมอืงท้องถิน่ฝ่ายสภาท้องถิ่น 
ของเทศบาลต าบลท่าช้าง อ าเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ 
************************* 

 ประมวลจริยธรรมน้ีจัดท ำตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พทุธศกัรำช    ๒๕๕๐  มำตรำ  ๒๗๙  โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ 

๑. เป็นเคร่ืองมือก ำกบัควำมประพฤติของขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินฝ่ำยสภำเทศบำลต ำบล
ท่ำชำ้งที่สร้ำงควำมโปร่งใส  มีมำตรฐำนในกำรปฏิบตัิงำนที่ชดัเจนและเป็นสำกล 

๒. ยดึถือเป็นหลกักำรและแนวทำงปฏิบติัอยำ่งสม ่ำเสมอ  และเป็นเคร่ืองมือกำรตรวจสอบ
กำรท ำงำนดำ้นต่ำง ๆ ทั้งในระดบัองคก์รและระดบับุคคล  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมหลกัคุณธรรม  
จริยธรรมอยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

๓. ท ำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพิ่มควำมน่ำเช่ือถือ  เกิดควำมมั่นใจ                      
แก่ผูรั้บบริกำรและประชำชนทัว่ไป  ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

๔. ให้เกิดพนัธะผูกพนัระหว่ำงองค์กรและบุคคลในทุกระดับ  ให้ใช้อ  ำนำจในขอบเขต  
สร้ำงระบบควำมรับผิดชอบต่อตนเอง  ต่อผูบ้ ังคับบัญชำหรือผูใ้ตบ้ังคบบัญชำ  ต่อองค์กร  ต่อประชำชน                          
และต่อสงัคม  ตำมล ำดบั 

๕. ป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ  และควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชน์ที่อำจ
เกิดขึ้น   รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบติังำน 

ทั้งน้ี  รวมถึงเพื่อใชเ้ป็นค่ำนิยมร่วมส ำหรับองคก์รและบุคคล พึงยดึถือเป็นแนวทำงปฏิบตัิ
ควบคู่ไปกบัระเบียบและกฎขอ้บงัคบัอ่ืน ๆ  อยำ่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภำพ  ดงัน้ี 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ ๑  ประกำศน้ี  เรียกว่ำ  “ประกำศเทศบำลต ำบลท่ำช้ำงว่ำด้วยประมวลจริยธรรม                
ของขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินฝ่ำยสภำทอ้งถ่ินของเทศบำลต ำบลท่ำชำ้ง  พ.ศ. ๒๕๕๓” 

 ขอ้ ๒ ประกำศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่................ 

 

 

(ร่าง) 



๒ 

 ขอ้ ๓ ในประกำศน้ี 
“ประมวลจริยธรรม”  หมำยถึง  ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถ่ิน                      

ฝ่ำยสภำทอ้งถ่ินของเทศบำลต ำบลท่ำชำ้ง 
“ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถ่ิน”  หมำยถึง  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถ่ินฝ่ำยสภำท้องถ่ิน 

(ประธำนสภำเทศบำล  รองประธำนสภำเทศบำล  เลขำนุกำรสภำเทศบำล  สมำชิกสภำเทศบำล) รวมทั้ง
บุคคลที่ฝ่ำยสภำทอ้งถ่ินแต่งตั้งตำมที่บญัญติัไวใ้นพระรำชบญัญตัิที่จดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 

“คณะกรรมกำรจริยธรรม”  หมำยถึง  คณะกรรมกำรจริยธรรมของขำ้รำชกำรกำรเมือง
ทอ้งถ่ินฝ่ำยสภำทอ้งถ่ินของเทศบำลต ำบลท่ำชำ้ง 
 ขอ้ ๔ ใหป้ระธำนสภำเทศบำลต ำบลท่ำชำ้งเป็นผูรั้กษำกำรตำมระเบียบน้ี 

หมวด  ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่  ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

 ขอ้ ๕ ขำ้รำชกำรกำรเมืองท้องถ่ิน  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย  เพื่อรักษำ
ประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลำงทำงกำรเมือง  อ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรแก่ประชำชนตำมหลัก                      
ธรรมำภิบำล  โดยจะตอ้งยดึมัน่ในมำตรฐำนทำงจริยธรรมอนัเป็นค่ำนิยมหลกั  ๙  ประกำร  ดงัน้ี 

(๑) กำรยดึมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๒) กำรมีจิตส ำนึกที่ดี  ซ่ือสตัย ์ และรับผดิชอบ 
(๓) กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน  และไม่มี

ผลประโยชน์ทบัซอ้น 
(๔) กำรยนืหยดัท ำในส่ิงที่ถูกตอ้ง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมำย 
(๕) กำรใหบ้ริกำรแก่ประชำชนดว้ยควำมรวดเร็ว  มีอธัยำศยั  และไม่เลือกปฏิบติั 
(๖) กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือน

ขอ้เทจ็จริง 
(๗) กำรมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงำน  รักษำมำตรฐำน  มี คุณภำพ  โปร่งใส  และ

ตรวจสอบได ้
(๘) กำรยดึมัน่ในระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษตัริยท์รงเป็นประมุข 
(๙) กำรยดึมัน่ในหลกัจรรยำวชิำชีพขององคก์ร 



๓ 

ส่วนที่  ๒ 
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมอืงท้องถิ่น 

 ขอ้ ๖ ขำ้รำชกำรกำรเมืองท้องถ่ินต้องจงรักภกัดีต่อชำติ  ศำสนำ  และพระมหำกษัตริย ์ 
ตลอดจนเป็นแบบอย่ำงที่ ดีในกำรเคำรพและรักษำระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัต ริย ์                           
ทรงเป็นประมุข 

 ขอ้ ๗ ขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินตอ้งเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรรักษำไวแ้ละปฏิบัติตำม                    
ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทยทุกประกำร 

 ขอ้ ๘ ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถ่ินต้องเป็นแบบอย่ำงที่ ดีในกำรเป็นพลเมืองดี  เคำรพ                    
และปฏิบติัตำมกฎหมำยอยำ่งเคร่งครัด 

 ขอ้ ๙ ขำ้รำชกำรกำรเมืองท้องถ่ินต้องปฏิบติัตนอยู่ในกรอบจริยธรรม  คุณธรรม  และ
ศีลธรรม  ทั้งโดยส่วนตวัและโดยหน้ำที่รับผิดชอบต่อสำธำรณชน  ทั้งตอ้งวำงตนให้เป็นที่เช่ือถือศรัทธำ             
ของประชำชน 

 ขอ้ ๑๐ ขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินตอ้งเคำรพสิทธิ เสรีภำพส่วนบุคคลของผูอ่ื้น โดยไม่
แสดงกิริยำ  หรือใชว้ำจำอนัไม่สุภำพ  อำฆำตมำดร้ำย  หรือใส่ร้ำยหรือเสียดสีบุคคลใด 

 ขอ้ ๑๑ ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถ่ินต้องมีอุดมกำรณ์ในกำรท ำงำนเพื่อประเทศชำติ                    
และตอ้งถือเอำผลประโยชน์ของประเทศชำติและประชำชนเป็นส่ิงสูงสุด 

 ขอ้ ๑๒ ขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินตอ้งรับใชป้ระชำชนอยำ่งเต็มควำมสำมำรถ ดว้ยควำม
รับผดิชอบ  ซ่ือสตัย ์ สุจริต  เสียสละ  เป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบติั และปรำศจำกอคติ 

 ขอ้ ๑๓ ขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินตอ้งสร้ำงจิตส ำนึกใหป้ระชำชนในทอ้งถ่ินประพฤติตน
เป็นพลเมืองที่ ดี  ร่วมกันพฒันำชุมชนให้น่ำอยู่คู่คุณธรรม  และดูแลรักษำสภำพส่ิงแวดล้อมในพื้นที่
รับผดิชอบ 

 ขอ้ ๑๔ ขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินตอ้งไม่ใชห้รือยนิยอมให้ผูอ่ื้นใชส้ถำนะหรือต ำแหน่ง
กำรเป็นขำ้รำชกำรกำรเมืองไปแสวงหำผลประโยชน์ที่มิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมำยส ำหรับตนเองหรือผูอ่ื้น  
ไม่วำ่จะเป็นประโยชน์ในทำงทรัพยสิ์นหรือไม่ก็ตำม 

 ขอ้ ๑๕ ขำ้รำชกำรกำรเมืองท้องถ่ินตอ้งไม่ใช้สถำนะหรือต ำแหน่งกำรเป็นข้ำรำชกำร
กำรเมืองเขำ้ไปกำ้วก่ำยหรือแทรกแซงกำรบรรจุ  แต่งตั้ง  ยำ้ย  โอน  เล่ือนต ำแหน่ง  และเล่ือนขั้นเงินเดือน
ของขำ้รำชกำรซ่ึงมีต  ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำ  และมิใช่ขำ้รำชกำรกำรเมือง  พนักงำน  หรือลูกจำ้งของ
หน่วยรำชกำร  หน่วยงำนของรัฐ  รัฐวิสำหกิจ  กิจกำรที่รัฐถือหุ้นใหญ่  หรือรำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน  หรือให้
บุคคลดงักล่ำวพน้จำกต ำแหน่ง  ทั้งน้ี  เวน้แต่เป็นกำรปฏิบติัตำมอ ำนำจหนำ้ที่ตำมกฎหมำย 



๔ 

 ขอ้ ๑๖ ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถ่ินต้องไม่ยินยอมให้ คู่สมรส  ญำติสนิท  บุคคล                          
ในครอบครัว  หรือผูใ้กลชิ้ดกำ้วก่ำย หรือแทรกแซงกำรปฏิบติัหนำ้ที่ของตนหรือของผูอ่ื้นและตอ้งไม่ยนิยอม
ใหผู้อ่ื้นใชอ้  ำนำจหนำ้ที่ของตนโดยมิชอบ 

 ขอ้ ๑๗ ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถ่ินต้องระมัดระวงัมิให้กำรประกอบวิชำชีพ  อำชีพ               
หรือกำรงำนอ่ืนใดของคู่สมรส  ญำติสนิท  หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่ มีลักษณะเป็นกำร
กระทบกระเทือนต่อควำมเช่ือถือศรัทธำของประชำชนในกำรปฏิบติัหนำ้ที่ของตน 

 ขอ้ ๑๘ ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้อง ถ่ินต้องรักษำควำมลับของทำงรำชกำรเว ้นแ ต่                               
เป็นกำรปฏิบตัิตำมอ ำนำจหนำ้ที่ตำมกฎหมำย 

 ขอ้ ๑๙ ขำ้รำชกำรกำรเมืองท้องถ่ินตอ้งยึดมั่นในกฎหมำยและค ำนึงถึงระบบคุณธรรม                   
ในกำรแต่งตั้งผูส้มควรด ำรงต ำแหน่งต่ำง ๆ 

 ขอ้ ๒๐ ขำ้รำชกำรกำรเมืองท้องถ่ินเม่ือพน้จำกต ำแหน่งแล้ว  ต้องไม่น ำขอ้มูลข่ำวสำร                 
อนัเป็นควำมลบัของทำงรำชกำร  ซ่ึงตนไดม้ำในระหว่ำงอยูใ่นต ำแหน่งไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่องคก์ร
เอกชน  ทั้งน้ี  ภำยในก ำหนดระยะเวลำสองปี  นบัจำกวนัที่พน้จำกต ำแหน่ง 

 ขอ้ ๒๑ ขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินตอ้งเปิดเผยขอ้มูลกำรทุจริต  กำรใชอ้  ำนำจในทำงที่ผิด  
กำรฉอ้ฉล  หลอกลวง  หรือกระท ำกำรอ่ืนใดที่ท  ำใหร้ำชกำรเสียหำยต่อเจำ้หนำ้ที่ผูรั้บผดิชอบ 

 ขอ้ ๒๒ ขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินตอ้งไม่เรียกร้องของขวญั  ของก ำนัล  หรือประโยชน์
อ่ืนใดจำกบุคคลอ่ืน  เพื่อประโยชน์ต่ำง ๆ  อันอำจเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน  และจะต้องดูแล                         
ใหคู้ส่มรส  ญำติสนิท  หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบติัเช่นเดียวกนัดว้ย 

 ขอ้ ๒๓ ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถ่ินต้องปฏิบัติ ต่อองค์กรธุรกิจที่ ติด ต่อท ำธุรกิจ                              
กบัหน่วยงำนของรัฐตำมระเบียบ  และขั้นตอนอยำ่งเท่ำเทียมกนั  โดยไม่เลือกปฏิบติั 

 ขอ้ ๒๔ ขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินพึงพบปะเยีย่มเยยีนประชำชนอยำ่งสม ่ำเสมอเอำใจใส่
ทุกขสุ์ข  และรับฟังเร่ืองรำวร้องทุกขข์องประชำชน  และรีบหำทำงช่วยเหลืออยำ่งเร่งด่วนอยำ่งเท่ำเทียมกนั  
โดยไม่เลือกปฏิบติั 

 ขอ้ ๒๕ ขำ้รำชกำรกำรเมืองท้องถ่ิน  ตอ้งไม่ใช้หรือบิดเบือนขอ้มูลข่ำวสำรของรำชกำร
เพือ่ใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผดิ  หรือเพือ่ผลประโยชน์ส ำหรับตนเองและผูอ่ื้น 

 ขอ้ ๒๖ ขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ิน  ตอ้งรักษำทรัพยสิ์นของทำงรำชกำรและใชท้รัพยสิ์น
ของทำงรำชกำรใหเ้ป็นไปตำมวตัถุประสงคน์ั้น ๆ เท่ำนั้น 

 ขอ้ ๒๗ ขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ิน  ตอ้งไม่ประพฤติตนอนัอำจก่อให้เกิดควำมเส่ียมเสีย      
ต่อเกียรติภูมิของชำติ 



๕ 

 ขอ้ ๒๘ ขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ิน  ตอ้งไม่คบหำหรือให้กำรสนับสนุนแก่ผูป้ระพฤติผิด
กฎหมำย  หรือผูท้ี่มีควำมประพฤติในทำงเส่ือมเสีย  เช่น  ผูเ้ปิดบ่อนกำรพนนั  หรือผูท้ี่ขอ้งเก่ียวกบัยำเสพติด  
อนัอำจกระทบกระเทือนต่อควำมเช่ือถือศรัทธำของประชำชนในกำรปฏิบติัหนำ้ที่ของตน 

 ขอ้ ๒๙ ขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ิน  ตอ้งแสดงควำมรับผดิชอบตำมควรแก่กรณีเม่ือปฏิบติั
หนำ้ที่บกพร่องหรือปฏิบติัหนำ้ที่ผดิพลำดร้ำยแรง 

หมวด  ๓ 
กลไกและระบบบังคบัใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่  ๑ 
กลไกการบังคบัใช้ประมวลจริยธรรม 

 ขอ้ ๓๐ ให้ประธำนสภำเทศบำลต ำบลท่ำช้ำง  มีหน้ำที่ก  ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำม
ประมวลจริยธรรมน้ีอยำ่งทัว่ถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ ำนำจหนำ้ที่ดงัน้ี 

  ๑) ด ำเนินกำรเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกยอ่งขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินที่เป็น
แบบอยำ่งที่ดี  และติดตำมสอดส่องกำรปฏิบติัตำมประมวลจริยธรรมน้ีอยำ่งสม ่ำเสมอ 

  ๒) ให้ควำมช่วยเหลือ  ดูแล  และคุม้ครองขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินซ่ึงปฏิบตัิ
ตำมประมวลจริยธรรมน้ีอยำ่งตรงไปตรงมำ  มิใหถู้กกลัน่แกลง้หรือถูกใชอ้  ำนำจโดยไม่เป็นธรรม 

  ๓) กำรด ำเนินกำรต่อข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถ่ินที่อยู่ระหว่ำงถูกกล่ำวหำ                           
วำ่ไม่ปฏิบติัตำมประมวลจริยธรรมน้ีอนัมีผลกระทบต่อสิทธิหน้ำที่ของผูน้ั้นจะกระท ำมิได ้ เวน้แต่จะไดรั้บ
ควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมแลว้ 

  ๓) ด ำเนินกำรอ่ืนตำมที่ก  ำหนดในประมวลจริยธรรมน้ี 

   ขอ้ ๓๑ ให้ประธำนสภำเทศบำลแต่งตั้ งคณะกรรมกำรจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมือง
ท้องถ่ิน  ฝ่ำยสภำเทศบำลต ำบลท่ำช้ำงขึ้ น  เพื่อควบคุมก ำกับให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมน้ี  
ประกอบดว้ย 

๑) ประธำนสภำเทศบำล  เป็นประธำนคณะกรรมกำรจริยธรรม 

๒) สมำชิกสภำทอ้งถ่ินที่สภำทอ้งถ่ินคดัเลือก จ ำนวน ๒  คน  เป็น  คณะกรรมกำร 

๓) กรรมกำรผู ้ท รงคุณ วุ ฒิ ภ ำยนอก  จ ำนวน  ๖  คน  ที่ ผู ้ก  ำกับ ดู แลตำม
พระรำชบญัญติัจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ๆ เป็นผูเ้ลือก เป็น คณะกรรมกำร 



๖ 

๔) ให้หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำล  เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร ทั้งน้ี หัวหน้ำ
ส ำนักปลัดเทศบำลดังกล่ำวต้องไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยมำก่อน  หำกเคยถูกลงโทษทำงวินัยมำก่อน                   
ใหน้ำยกเทศมนตรีพจิำรณำแต่งตั้งขำ้รำชกำรจำกต ำแหน่งในฝ่ำยบริหำร 

   ขอ้ ๓๒ คณะกรรมกำรจริยธรรมมีอ ำนำจหนำ้ที่  ดงัน้ี 
  ๑) ควบคุม  ก ำกบั  ส่งเสริมและใหค้  ำแนะน ำในกำรใชบ้งัคบัประมวลจริยธรรมน้ี
ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  ๒) สอดส่องดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครอง               
ส่วนทอ้งถ่ิน  โดยอำจมีผูร้้องขอหรือตำมที่คณะกรรมกำรจริยธรรมเห็นเองก็ได ้
  ๓) ขอควำมร่วมมือใหก้ระทรวง  กรม  หน่วยงำนรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  หน่วยงำนอ่ืน
ของรัฐ  หรือห้ำงหุ้นส่วน  บริษทั  ช้ีแจงขอ้เท็จจริง  ส่งเอกสำรและหลกัฐำนที่เก่ียวขอ้ง  ส่งผูแ้ทนหรือบุคคล
ในสงักดัมำช้ีแจงหรือใหถ้อ้ยค  ำเก่ียวกบัเร่ืองที่สอบสวน 
  ๔) เรียกผูถู้กกล่ำวหำ  หรือขำ้รำชกำรของหน่วยงำนน้ีมำช้ีแจง  หรือให้ถ้อยค ำ
หรือใหส่้งเอกสำรและหลกัฐำนเก่ียวกบัเร่ืองที่สอบสวน 
  ๕) พจิำรณำวนิิจฉยัช้ีขำดปัญหำอนัเกิดจำกกำรใชบ้งัคบัประมวลจริยธรรมน้ี    
  ๖) ส่งเร่ืองให้ผู ้ตรวจกำรแผ่นดินพิจำรณำวินิจฉัยในกรณีที่ เห็นว่ำเร่ืองนั้ น                    
เป็นเร่ืองส ำคญัหรือมีผลกระทบในวงกวำ้งหลำยองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
  ๗) ด ำเนินกำรอ่ืนตำมประมวลจริยธรรมน้ี  หรือตำมที่ผู ้ตรวจกำรแผ่นดิน
มอบหมำย 
   ในกำรประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบติัรำชกำร                  
ทำงปกครองมำใชบ้งัคบัโดยอนุโลม 

ส่วนที่  ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ขอ้ ๓๓ กรณีมีกำรร้องเรียนหรือปรำกฏเหตุว่ำมีกำรปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม                     
ให้ประธำนสภำเทศบำลส่งเร่ืองให้คณะกรรมกำรจริยธรรมเป็นผูรั้บผิดชอบพิจำรณำด ำเนินกำร โดยจะตอ้ง                   
ไต่สวนขอ้เท็จจริง  สืบสวนหำขอ้เท็จจริง  หรือสอบสวนกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมน้ี  และให้มีค  ำวินิจฉัยโดยเร็ว  
และให้คณะกรรมกำรจริยธรรมส่งผลค ำวินิจฉัยให้ประธำนสภำเทศบำลมีค  ำสั่งลงโทษผูฝ่้ำฝืนประมวล
จริยธรรม 

 กรณีมีกำรร้องเรียนหรือปรำกฏเหตุว่ำประธำนสภำเทศบำลปฏิบตัิฝ่ำฝืนประมวล
จริยธรรม  ใหค้ณะกรรมกำรจริยธรรมที่เหลืออยูเ่ป็นผูรั้บผดิชอบด ำเนินกำร  และใหเ้ลือกกนัเองเป็นประธำน



๗ 

คณะกรรมกำร  โดยจะตอ้งไต่สวนขอ้เท็จจริง  สืบสวนหำขอ้เท็จจริงหรือสอบสวนกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมน้ี  
และให้ มีค  ำวินิจฉัยโดยเร็ว  และให้คณะกรรมกำรจริยธรรมส่งผลค ำวินิจฉัยให้ผู ้ก  ำกับ ดูแลตำม
พระรำชบญัญติัจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ๆ มีค  ำสัง่ลงโทษผูฝ่้ำฝืนประมวลจริยธรรม 

ขอ้ ๓๔ หำกกำรด ำเนินกำรไต่สวน  สืบสวน  สอบสวนตำมข้อ ๓๓ แล้ว  ไม่ปรำกฏ
ขอ้เทจ็จริงวำ่มีกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมใหส้ัง่ยติุเร่ือง  แต่หำกปรำกฏขอ้เทจ็จริงวำ่เป็นกำรฝ่ำฝืนประมวล
จริยธรรม  ใหส้ัง่ลงโทษผูฝ่้ำฝืนตำมขอ้ ๓๗ 

ขอ้ ๓๕ กำรด ำเนินกำรไต่สวน  สืบสวน  สอบสวนทำงจริยธรรมและกำรลงโทษผูฝ่้ำฝืน
ตำมส่วนที่  ๒  น้ี  ให้น ำแนวทำงและวิธีกำรสอบสวนตำมมำตรฐำนทัว่ไปเก่ียวกบัวินัย  และกำรรักษำวินัย
และกำรด ำเนินกำรทำงวนิยัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  มำบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

ขอ้ ๓๖ ค ำวนิิจฉยัของคณะกรรมกำรจริยธรรมใหถื้อเป็นที่สุด  เวน้แต่ 

 ๑) ปรำกฏขอ้เทจ็จริงในภำยหลงัที่อำจท ำใหผ้ลของค ำวนิิจฉยันั้นเปล่ียนแปลงไป 

 ๒) กรณีผูถู้กลงโทษตำมขอ้ ๓๗  เห็นว่ำตนเองไม่ไดค้วำมเป็นธรรมให้สำมำรถ
ร้องเรียนต่อผูต้รวจกำรแผน่ดินไดภ้ำยใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัที่รับทรำบค ำสัง่กำรลงโทษ 

หมวด  ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

ขอ้ ๓๗ กำรปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมน้ี ให้ด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณี เพื่อให้มี            
กำรแก้ไขหรือด ำเนินกำรที่ถูกตอ้ง  หรือตกัเตือน  หรือน ำไปประกอบกำรพิจำรณำในกำรเขำ้สู่ต  ำแหน่ง                
กำรพน้จำกต ำแหน่ง  หรือกำรสัง่ใหผู้ฝ่้ำฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง  หรือไดรั้บกำรพฒันำแลว้แต่กรณี 

ขอ้ ๓๘ กำรปฏิบติัฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมน้ี  จะถือเป็นกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมร้ำยแรงหรือไม่ 
ให้พิจำรณำจำกพฤติกรรมของผูฝ่้ำฝืน  ควำมจงใจหรือเจตนำ  มูลเหตุจูงใจ ควำมส ำคญัและระดบัต ำแหน่ง  
ตลอดจนหนำ้ที่ควำมรับผดิชอบของผูฝ่้ำฝืน อำย ุประวติั และควำมประพฤติในอดีต สภำพแวดลอ้มแห่งกรณี  
ผลร้ำยอนัเกิดจำกกำรฝ่ำฝืนและเหตุอ่ืนอนัควรน ำมำประกอบกำรพจิำรณำ 

ขอ้ ๓๙ ให้คณะกรรมกำรจริยธรรม  ด ำเนินกำรตำมข้อ ๓๕ และส่งผลค ำวินิจฉัย                         
ให้ประธำนสภำเทศบำล  หรือผูก้  ำกับดูแลตำมพระรำชบญัญัติจดัตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้ น ๆ  
แลว้แต่กรณีมีค  ำสั่งลงโทษผูฝ่้ำฝืนประมวลจริยธรรมน้ีตำมค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรจริยธรรม และเม่ือมี
ค  ำสั่งลงโทษแล้วให้ประธำนสภำเทศบำล  หรือผูก้  ำกับดูแลตำมพระรำชบัญญัติจดัตั้ งองค์กรปกครอง                
ส่วนทอ้งถ่ินนั้น ๆ แลว้แต่กรณี  แจง้คณะกรรมกำรจริยธรรม  เพือ่รำยงำนใหผู้ต้รวจกำรแผน่ดินทรำบต่อไป 



๘ 

ขอ้ ๔๐ กรณีเกิดปัญหำในกำรปฏิบติัตำมระเบียบน้ี ให้ผูต้รวจกำรแผ่นดินเป็นผูว้ินิจฉัย                 
ช้ีขำด 

ขอ้ ๔๑ ให้คณะกรรมกำรจริยธรรม  พิจำรณำปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มี                   
ควำมเหมำะสม  โดยจดัให้มีกำรประเมินกำรปฏิบติัตำมประมวลจริยธรรมน้ีทุก ๆ ๑ ปี  หรือให้ด ำเนินกำร
ปรับปรุงแกไ้ขประมวลจริยธรรมใหมี้ควำมเหมำะสมตำมค ำแนะน ำของผูต้รวจกำรแผน่ดินต่อไป 
 
 

.................................... 
 


