
ประกาศเทศบาลตําบลปะทิว
เรื่อง  ระเบียบสภาเทศบาลตําบลปะทิว วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมือง

                               ทองถิ่นฝายสภาทองถิ่นเทศบาลตําบลปะทิว   พ.ศ.  ๒๕๕๔

ตามมาตรา  ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  บัญญัติให
มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ขาราชการ  หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท
เปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น  โดยมาตรฐานทางจริยธรรมจะตองมีกลไก และระบบในการ
ดําเนินงานเพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
รายแรงแหงการกระทํา ทั้งนี้  การฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการ
กระทําผิดทางวินัยของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น   

  เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  
มาตรา  ๒๗๙  เทศบาลตําบลปะทิว จึงประกาศระเบียบสภาเทศบาลตําบลปะทิว วาดวยประมวลจริยธรรมของ
ขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่นเทศบาลตําบลปะทิว พ.ศ. ๒๕๕๔ เพื่อเปนเครื่องกํากับความ
ประพฤติของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น  ตามระเบียบสภาเทศบาลตําบลปะทิว วาดวย
ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่นเทศบาลตําบลปะทิว พ.ศ. ๒๕๕๔ แนบทายนี้

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

 ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  เดือน  มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

                                         
                                                                          นายวรพจน  ศีลบุตร
                                                                    ประธานสภาเทศบาลตําบลปะทิว

        



ระเบียบสภาเทศบาลตําบลปะทิว
วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น

เทศบาลตําบลปะทิว พ.ศ.๒๕๕๔

ประมวลจริยธรรมนี้จัดทําขึ้นตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ

๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่นเทศบาล
ตําบลปะทิว ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล

๒. ยึดถือเปนหลักการ และแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และเปนเครื่องมือการตรวจสอบ
การทํางานดานตางๆ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๓ . ทํา ให เกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับเพิ่มความนา เชื่อถือ เกิดความมั่นใจ                 
แกผูผูรับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย

          ๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและบุคคลในทุกระดับ ใหใชอํานาจในขอบเขตสราง
ระบบความรับผิดชอบตอตนเอง ตอผูบังคับบัญชาหรือผูใตบังคับบัญชา ตอองคกร ตอประชาชน และตอสังคม 
ตามลําดับ

          ๕ . ป องกันการแสวงหาประ โยชน โดยมิชอบและความขัดแย งทางผลประโยชน                     
ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน

          ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกร และบุคคล พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ
ควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ

     อาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ 
ประกอบกับระเบียบกระทรวงมหาดไทย วาดวยขอบังคับการประชุมสภาองคกรปกครองสวนทองถิ่น           
พ.ศ. ๒๕๔๗ แกไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๒ พ.ศ. ๒๕๔๕ ขอ ๑๖ (๖) จึงออกระเบียบสภาเทศบาลตําบลปะทิว                
วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่นเทศบาลตําบลปะทิว พ.ศ.๒๕๕๔                  
ไวดังตอไปนี้

        หมวด ๑
        บททั่วไป

         ขอ ๑ ระเบียบนี้ เรียกวา “ระเบียบสภาเทศบาลตําบลปะทิว วาดวยประมวลจริยธรรม               
ของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่นเทศบาลตําบลปะทิว พ.ศ.๒๕๕๔”

/ขอ ๒...



-๒-

         ขอ ๒ ระเบียบนี้ใหใชบังคับตั้งแตวันประกาศเปนตนไป
                   ขอ ๓ ในระเบียบนี้

ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝาย              
สภาทองถิ่นเทศบาลตําบลปะทิว

           “ขาราชการการเมืองทองถิ่น” หมายถึง ขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น
(ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล เลขานุการสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล) รวมทั้งบุคคลที่
ฝายสภาทองถิ่นแตงตั้ง ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖

               “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการการเมือง
ทอง ถิ่นฝายสภาทองถิ่นเทศบาลตําบลปะทิว

          ขอ ๔ ใหประธานสภาเทศบาล เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม

สวนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก

 ขอ ๕  ขาราชการการเมืองทองถิ่นมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมืองอํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้

๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมี

ผลประโยชนทับซอน
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน

ขอเท็จจริง
๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใสและตรวจสอบได
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร

             /สวนที่ ๒...



  -๓-

สวนที่ ๒
มาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่น

ขอ ๖ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริยตลอดจน
เปนแบบอยางที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข

ขอ ๗ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติตาม             
ซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ

ข อ๘  ข า ร าชการการ เมื องท องถิ่ นต อ ง เป นแบบอย า งที่ ดี ในการ เปนพล เมื องดี                       
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด

ขอ ๙ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม
ทั้งโดยสวนตัวและโดยหนาที่รับผิดชอบตอสาธารณชน ทั้งตองวางตนใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน

ขอ ๑๐ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเคารพสิทธิ เสรีภาพสวนบุคคลของผูอื่นโดยไมแสดง
กิริยา หรือใชวาจาอันไมสุภาพ อาฆาตมาดราย หรือใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด

ขอ ๑๑ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองมีอุดมการณในการทํางานเพื่อประเทศชาติและตอง
ถือเอาผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสิ่งสูงสุด

ขอ ๑๒ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรับใชประชาชนอยางเต็มความสามารถดวยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ

ขอ ๑๓ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปน
พลเมืองที่ดี รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่รับผิดชอบ

ขอ ๑๔ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมใชหรือยินยอมใหผูอื่นใชสถานะหรือตําแหนงการ
เปนขาราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเอง หรือผูอื่น ไมวา
จะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม

ขอ ๑๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนขาราชการการเมือง
เขาไปกาวกายหรือแทรกแซงการบรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนขั้นเงินเดือน ของขาราชการ
ซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ 
หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือใหบุคคลดังกลาวพนจาก
ตําแหนง ทั้งนี้เวนแตเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย

          ขอ ๑๖ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมยินยอมใหคูสมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัว
หรือ ผูใกลชิดกาวกาย หรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของตนหรือของผูอื่น และตองไมยินยอมใหผูอื่นใชอํานาจ
หนาที่ของตนโดยมิชอบ
                    ขอ ๑๗ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองระมัดระวังมิใหการประกอบวิชาชีพ อาชีพ หรือการ
งานอื่นใดของคูสมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเปนการกระทบกระเทือนตอ

       

 /ความเชื่อ...



-๔-

ความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน
ขอ ๑๘ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรักษาความลับของทางราชการ เวนแตเปนการปฏิบัติ

ตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
ขอ ๑๙ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองยึดมั่นในกฎหมายและคํานึงถึงระบบคุณธรรมในการ

แตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงตางๆ
ขอ ๒๐ ขาราชการการเมืองทองถิ่นเมื่อพนจากตําแหนงแลว ตองไมนําขอมูลขาวสารอันเปน

ความลับของทางราชการซึ่งตนไดมาในระหวางอยูในตําแหนงไปใชเพื่อเกิดประโยชนแกองคกรเอกชนทั้งนี้
ภายในกําหนดระยะเวลาสองป นับจากวันที่พนจากตําแหนง

ขอ ๒๑ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเปดเผยขอมูลการทุจริต การใชอํานาจในทางที่ผิด
การฉอฉล หลอกลวง หรือกระทําการอื่นใดที่ทําใหราชการเสียหายตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ

ขอ ๒๒ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมเรียกรองของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใด
จากบุคคลอื่น เพื่อประโยชนตางๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน และจะตองดูแลใหคูสมรสญาติสนิท
หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเชนเดียวกันดวย

ขอ ๒๓ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองปฏิบัติตอองคกรธุรกิจที่ติดตอทําธุรกิจกับหนวยงาน
ของรัฐ ตามระเบียบ และขั้นตอนอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ

ขอ ๒๔ ขาราชการการเมืองทองถิ่นพึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอยางสม่ําเสมอ เอาใจใส
ทุกขสุข และรับฟงเรื่องราวรองทุกขของประชาชน และรีบหาทางชวยเหลืออยางเรงดวนอยางเทาเทียมกันโดย
ไมเลือกปฏิบัติ

ขอ ๒๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมใชหรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการเพื่อให
เกิดความเขาใจผิด หรือเพื่อผลประโยชนสําหรับตนเองและผูอื่น

ขอ ๒๖ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรักษาทรัพยสินของทางราชการและใชทรัพยสินของ
ทางราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้นๆ เทานั้น

ขอ ๒๗ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอ
เกียรติภูมิของชาติ

ขอ ๒๘ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมคบหาหรือใหการสนับสนุนแกผูประพฤติผิด
กฎหมาย หรือผูที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เชน ผูเปดบอนการพนัน หรือผูที่ของเกี่ยวกับยาเสพติด               
อันอาจกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน

ขอ ๒๙ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองแสดงความรับผิดชอบตามควรแกกรณีเมื่อปฏิบัติ
หนาที่บกพรองหรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดรายแรง

        /หมวด ๓...



-๕- 

                                       หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม

สวนที่ ๑
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม

ขอ ๓๐ ใหประธานสภาเทศบาล มีหนาที่กํากับดูแลการใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
นี้อยางทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้

๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการการเมืองทองถิ่นที่เปน
แบบอยางที่ดีและติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ

๒) ใหความชวยเหลือ ดูแล และคุมครองขาราชการการเมืองทองถิ่นซึ่งปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม

            ๓) การดําเนินการตอขาราชการการเมืองทองถิ่นที่อยู ระหวางถูกกลาวหา
วาไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอสิทธิหนาที่ของผูนั้นจะกระทํามิได เวนแต                      
จะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว

          ๔) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้
ขอ ๓๑ ใหประธานสภาประธานสภาเทศบาล แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการ

การเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่นเทศบาลตําบลปะทิวขึ้นเพื่อควบคุมกํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวล       
จริยธรรมนี้ ประกอบดวย

๑) ประธานสภาประธานสภาเทศบาล เปน ประธานคณะกรรมการจริยธรรม
๒) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือก จํานวน ๒ คน เปน คณะกรรมการ
๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๖ คน ที่ผูกํากับดูแลตามพระราช บัญญัติ

จัดตั้งสภาเทศบาล เปนผูเลือก เปน คณะกรรมการ
                   ๔) หัวหนาสํานักปลัดเทศบาลเปน เลขานุการคณะกรรมการ ทั้งนี้หัวหนาสํานักงาน

ปลัดเทศบาลดังกลาวตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน  หากเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอนให
นายกเทศมนตรี พิจารณาแตงตั้งขาราชการจากตําแหนงในฝายบริหาร

ขอ ๓๒  คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน

องคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

โดยอาจมีผูรองขอหรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได
          ๓) ขอความรวมมือใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่น

ของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของสงผูแทนหรือบุคคล              
ในสังกัดมาชี้แจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน

๔) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคําหรือให
/สงเอกสาร...



-๖-

สงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้   
๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่อง

สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๗) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผูตรวจการแผนดินมอบหมาย

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม

สวนที่ ๒
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม

ขอ ๓๓ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีการปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมให
ประธานสภาเทศบาล สงเรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรม เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ โดยจะตองไต
สวนขอเท็จจริง สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ และใหมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว และให
คณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัย ประธานสภาเทศบาลมีคําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม

              กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวา ประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรม ใหคณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยูเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ และใหเลือกกันเองเปนประธาน
คณะกรรมการ โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริง สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้และใหมี
คําวินิจฉัยโดยเร็ว และใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติสภา
เทศบาล  พ.ศ. ๒๕๓๗ แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕)  พ.ศ. ๒๕๔๖   มีคําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม

ขอ ๓๔  หากการดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนตามขอ ๓๓ แลว ไมปรากฏขอเท็จจริง
วามีการฝาฝนประมวลจริยธรรมใหสั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมให
สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๓๗

          ขอ ๓๕ การดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามสวน
ที่ ๒ นี้ ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ดําเนินการทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มาบังคับใชโดยอนุโลม

ขอ ๓๖ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมใหถือเปนที่สุด เวนแต
๑) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของคําวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป
๒) กรณีผูถูกลงโทษตามขอ ๓๗ เห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรม ใหสามารถ

รองเรียนตอผูตรวจการแผนดินไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่รับทราบคําสั่งการลงโทษ

       /หมวด ๔...



           -๗-

หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ

          ขอ ๓๗ การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ใหดําเนินการตามควรแกกรณี เพื่อใหมีการแกไข
หรือดําเนินการที่ถูกตอง หรือตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาในการเขาสูตําแหนง การพนจาก
ตําแหนง หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี                  

ขอ ๓๘ การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม
ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของผูฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหนง 
ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอมแหง
กรณี ผล รายอันเกิดจากการฝาฝนและเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา

ขอ ๓๙ ใหคณะกรรมการจริยธรรม ดําเนินการตามขอ ๓๕ และสงผลคําวินิจฉัยให
ประธานสภาเทศบาล หรือผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆแลวแตกรณีมี
คําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม และเมื่อมีคําสั่งลงโทษแลว
ใหประธานสภาเทศบาล หรือผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งเทศบาล แลวแตกรณี แจงคณะกรรมการ
จริยธรรม เพื่อรายงานใหผูตรวจการแผนดินทราบตอไป

ขอ ๔๐ กรณีเกิดปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหผูตรวจการแผนดินเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ ๔๑ ใหคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรมใหมีความ    

เหมาะสม โดยจัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ ๑ ป หรือใหดําเนินการปรับปรุง
แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสมตามคําแนะนําของผูตรวจการแผนดินตอไป

ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ประกาศ ณ วันที่  ๘  มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔

         นายวรพจน  ศีลบุตร
    ประธานสภาเทศบาลตําบลปะทิว


