
 
 

 
ประกาศเทศบาลตําบลปะทิว 

เรื่อง  ระเบียบเทศบาลตําบลปะทิว ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง                                 
ท้องถิ่นฝ่ายบริหาร เทศบาลตําบลปะทิว พ.ศ.  ๒๕๕๔ 

--------------------------------------- 
ตามมาตรา  ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  บัญญัติให้ 

มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ  หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท   
เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น  โดยมาตรฐานทางจริยธรรมจะต้องมีกลไกและระบบในการ 
ดําเนินงานเพ่ือให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ    
ร้ายแรงแห่งการกระทํา ทั้งน้ี  การฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการ 
กระทําผิดทางวินัยของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร      

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  
มาตรา  ๒๗๙  เทศบาลตําบลปะทิว  จึงประกาศระเบียบเทศบาลตําบลปะทิว ว่าด้วยประมวลจริยธรรม              
ของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร เทศบาลตําบลปะทิว พ.ศ. ๒๕๕๔ เพ่ือเป็นเคร่ืองกํากับความ 
ประพฤติของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ตามระเบียบ เทศบาลตําบลปะทิวว่าด้วยประมวล 
จริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร เทศบาลตําบลปะทิว พ.ศ. ๒๕๕๔ แนบท้ายน้ี  

 
จึงประกาศมาเพ่ือทราบโดยทั่วกัน  
 

ประกาศ  ณ  วันที่  ๘  เดือน มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕๔  

                                                        
                 (นายมนต์ชัย  โกษฐเพชร)  

นายกเทศมนตรตํีาบลปะทิว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 

ระเบียบเทศบาลตําบลปะทิว 
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร 

เทศบาลตําบลปะทิว  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
--------------------------------- 

ประมวลจริยธรรมน้ีจัดทําขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช๒๕๕๐มาตรา๒๗๙โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

๑.เป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร เทศบาล
ตําบลปะทิวที่สร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล  

๒.ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ และเป็นเครื่องมือ การตรวจสอบ
การทํางานด้านต่างๆ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลเพ่ือให้การดําเนินงาน เป็นไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

๓.ทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับเพ่ิมความน่าเช่ือถือเกิดความม่ันใจ แก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  

๔.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทุกระดับ ให้ใช้อํานาจในขอบเขต              
สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเองต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อองค์กรต่อประชาชนและต่อ 
สังคมตามลําดับ  

๕.ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน    

ทั้งน้ี รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมสําหรับองค์กรและบุคคล พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ 
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ                

อาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ 
ประกอบกับพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๔๙๖ และแก้ไขเพ่ิมเติม ฉบับที่ ๑๓ พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรา ๔๘              
เตรส (๔) จึงออกระเบียบเทศบาลตําบลปะทิว ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่าย 
บริหาร เทศบาลตําบลปะทิว  พ.ศ. ๒๕๕๔  จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปน้ี 

 
หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

   ข้อ ๑ ระเบียบน้ี เรียกว่า “ระเบียบเทศบาลตําบลปะทิวว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ        
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารเทศบาลตําบลปะทิว พ.ศ. ๒๕๕๔”  

ข้อ ๒ ระเบียบน้ีใช้บังคับต้ังแต่วันประกาศเป็นต้นไป  
/ข้อ ๓... 
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ข้อ ๓ ในระเบียบน้ี  
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร 

ของเทศบาลตําบลปะทิว   
“ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น” หมายถึง  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร (นายกฯ 

รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ) รวมทั้งบุคคลท่ีฝ่ายบริหารแต่งต้ังตามที่บัญญัติไว้ใน 
พระราชบัญญัติที่จัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน  

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง       คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมือง 
ท้องถิ่นฝ่ายบริหารเทศบาลตําบลปะทิว  

ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้รักษาการตามระเบียบน้ี 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

 
ข้อ  ๕  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษา 

ประโยชน์ส่วนรวม   เป็นกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก                  
ธรรมาภิบาลโดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก๙ประการดังน้ี  

๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
๒) การมีจิตสํานึกที่ดีซื่อสัตย์และรับผิดชอบ  
๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี ผลประโยชน์

ทับซ้อน  
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย  
๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ  
๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง  
๗) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้  
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 
 
  

/ส่วนที่ ๒... 
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ส่วนที่ ๒ 

มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ิน 
 

ข้อ ๖  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอด
จนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  

ข้อ ๗  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตาม              
ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ  

ข้อ ๘  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพ              
และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด  

ข้อ ๙ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม 
ทั้งโดยส่วนตัวและโดยหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน ทั้งต้องวางตนให้เป็นที่เช่ือถือศรัทธา            ของ
ประชาชน  

ข้อ ๑๐ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อ่ืน โดยไม่แสดง
กิริยา หรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด  

ข้อ ๑๑  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องมีอุดมการณ์ในการทํางานเพ่ือประเทศชาติ และต้อง 
ถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด  

ข้อ ๑๒  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสยีสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ  

ข้อ ๑๓  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตน 
เป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่รับผิดชอบ  

ข้อ ๑๔  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้สถานะหรือตําแหน่งการ 
เป็นข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่า 
จะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม  

ข้อ ๑๕  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งการเป็นข้าราชการ 
การเมืองเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุ แต่งต้ัง ย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือน              
ของข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา และมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วย 
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้บุคคลดังกล่าว 
พ้นจากตําแหน่ง ทั้งน้ี เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย  

ข้อ ๑๖ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัว 
หรือผู้ใกล้ชิดก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือของผู้อ่ืน  

 
 /และต้อง... 
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และต้องไม่ยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้อํานาจหน้าที่ของตนโดยมิชอบ  

ข้อ ๑๗  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ อาชีพหรือการ 
งานอ่ืนใดของคู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเป็นการระทบกระเทือนต่อความ 
เช่ือถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน ข้อ  

๑๘ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาความลับของทางราชการเว้นแต่เป็นการปฏิบัติ 
ตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย  

ข้อ ๑๙  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องยึดมั่นในกฎหมายและคํานึงถึงระบบคุณธรรมในการ 
แต่งต้ังผู้สมควรดํารงตําแหน่งต่างๆ  

ข้อ ๒๐  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นเมื่อพ้นจากตําแหน่งแล้ว ต้องไม่นําข้อมูลข่าวสารอันเป็น 
ความลับของทางราชการซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในตําแหน่งไปใช้เพ่ือเกิดประโยชน์แก่องค์กรเอกชน ทั้งน้ี 
ภายในกําหนดระยะเวลาสองปี นับจากวันที่พ้นจากตําแหน่ง   

ข้อ ๒๑ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อํานาจในทางที่ผิด 
การฉ้อฉล หลอกลวง หรือกระทําการอ่ืนใดที่ทําให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ  

ข้อ ๒๒  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่เรียกร้องของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อ่ืนใด 
จากบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน และจะต้องดูแลให้คู ่สมรส                
ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย  

ข้อ ๒๓ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อทําธุรกิจ กับหน่วยงาน
ของรัฐตามระเบียบ และขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ  

ข้อ ๒๔ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นพึงพบปะเย่ียมเยียนประชาชนอย่างสม่ําเสมอ เอาใจใส่ 
ทุกข์สุข และรับฟังเร่ืองราวร้องทุกข์ของประชาชน และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อย่างเท่าเทียมกัน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ  

ข้อ  ๒๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการเพ่ือให้ 
เกิดความเข้าใจผิด หรือเพ่ือผลประโยชน์สําหรับตนเองและผู้อ่ืน  

ข้อ ๒๖ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้ทรัพย์สินของ 
ทางราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์น้ันๆ เท่าน้ัน  

ข้อ ๒๗ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสยีต่อ 
เกียรติภูมิของชาติ  

ข้อ ๒๘ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู ้ประพฤติผิด 
กฎหมาย หรือผู้ที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เช่น ผู้เปิดบ่อนการพนัน หรือผู้ที่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด                 
อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเช่ือถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน   

 
 /ข้อ ๒๙... 
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ข้อ ๒๙ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณีเมื่อปฏิบัติ  
หน้าที่บกพร่องหรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดร้ายแรง  
 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบงัคบัใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑  
กลไกการบงัคบัใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ข้อ ๓๐ ให้นายกเทศมนตรีมีหน้าที่กํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอย่าง 

ทั่วถึงและเคร่งครัดโดยมีอํานาจหน้าที่ดังน้ี  
๑) ดําเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการการเมืองท้องถิ่น          

ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอย่างสมํ่าเสมอ  
๒) ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองข้าราชการการเมืองท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตาม 

ประมวลจริยธรรมน้ีอย่างตรงไปตรงมามิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม  
๓) การดําเนินการต่อข้าราชการการเมืองท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่

ปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมน้ีอันมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของผู้น้ันจะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้รับความ
เห็นชอบ จากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว  

๔) ดําเนินการอ่ืนตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมน้ี  
ข้อ ๓๑ ให้นายกเทศมนตรีแต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น   

ฝ่ายบริหารเทศบาลตําบลปะทิว ขึ้นเพ่ือควบคุมกํากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี ประกอบด้วย  
         ๑) นายกเทศมนตรีเป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรม  

 ๒) ตัวแทนฝ่ายบริหารที่นายกเทศมนตรีแต่งต้ังจํานวน  ๑ คน เป็นคณะกรรมการ  
 ๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจํานวน ๓ คน ที่ผู้กํากับดูแลตามพระราชบัญญัติ 

จัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันๆ เป็นผู้เลือก เป็น คณะกรรมการ            
๔) หัวหน้าสํานักงานปลัดเทศบาล เป็นเลขานุการคณะกรรมการทั้งน้ี หัวหน้า 

สํานักงานปลัดเทศบาล ดังกล่าวต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน หากเคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อนให้ 
นายกเทศมนตรีพิจารณาแต่งต้ังข้าราชการจากตําแหน่งในฝ่ายบริหารที่เหมาะสม   

ข้อ ๓๒ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหน้าที่ดังน้ี  
         ๑) ควบคุม กํากับ ส่งเสริม และให้คําแนะนําในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมน้ี              

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
         ๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

โดยอาจมีผู้ร้องขอหรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้  
/ขอความ... 
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๓) ขอความร่วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืน 
ของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ช้ีแจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลใน 
สังกัดมาช้ีแจงหรือให้ถ้อยคําเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน  

๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือข้าราชการของหน่วยงานน้ีมาช้ีแจงหรือให้ถ้อยคําหรือให้ 
ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน  

๕) พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมน้ี  
๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องน้ัน เป็นเรื่อง

สาํคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๗) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมน้ีหรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย 

ในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง ปกครองมาใช้บังคับโดย
อนุโลม 

ส่วนที่ ๒ 
ระบบบงัคบัใช้ประมวลจริยธรรม 

 
   ข้อ ๓๓ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝ ่าฝืนประมวลจริยธรรม                     
ให้นายกเทศมนตรี ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ โดยจะต้องไต่สวน 
ข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมน้ี และให้มีคําวินิจฉัยโดยเร็ว และให้ 
คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคําวินิจฉัย ให้นายกเทศมนตรีมีคําสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม           

กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุ นายกเทศมนตรีปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  
ให้คณะกรรมการจริยธรรมที่ เหลืออยู ่เป ็นผู ้รับผิดชอบดําเนินการ และให้เลือกกันเองเป็นประธาน 
คณะกรรมการ โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมน้ี               
และให้มีคําวินิจฉัยโดยเร็วและให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคําวินิจฉัยให้ผู้กํากับดูแลตามพระราชบัญญัติ 
จัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันๆ มีคําสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  

ข้อ ๓๔ หากการดําเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนตามข้อ๓๓แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริง   
ว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม              
ให้สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๓๗  

ข้อ ๓๕ การดําเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตาม   
ส่วนที่ ๒ น้ี ให้นําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ 
ดําเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม  

ข้อ ๓๖  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่  
๑) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําให้ผลของคําวินิจฉัยน้ันเปลี่ยนแปลงไป  

/๒.กรณี... 
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๒) กรณผีู้ถูกลงโทษตามข้อ ๓๗ เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม ให้สามารถ   
ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่งการลงโทษ 
 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
ข้อ ๓๗  การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมน้ี ให้ดําเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการ   

แก้ไข หรือดําเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือนหรือนําไปประกอบการพิจารณาในการเข้าสู่ตําแหน่ง การพ้นจาก 
ตําแหน่ง หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนน้ันปรับปรุงตนเอง หรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี     

ข้อ ๓๘ การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมน้ีจะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่          
ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญ และระดับตําแหน่ง 
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี 
ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนและเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา    

ข้อ ๓๙ ให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคําวินิจฉัยให้ นายกเทศมนตรีหรือผู้กํากับดูแลตาม 
พระราชบัญญัติจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันๆ แล้วแต่กรณีมีคําสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมน้ี 
ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม และเมื่อมีคําสั่งลงโทษแล้วให้นายกเทศมนตรีหรือผู้กํากับดูแลตาม 
พระราชบัญญัติจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ันๆ แล้วแต่กรณี แจ้งคณะกรรมการจริยธรรม เพ่ือรายงาน 
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป   

ข้อ ๔๐ กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ให้ผู ้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัย             
ช้ีขาด   

ข้อ ๔๑ ให้คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความ 
เหมาะสม โดยจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีทุกๆ ๑ ปี หรือให้ดําเนินการปรับปรุง  
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสมตามคําแนะนําของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป 

 
ทั้งน้ี  ต้ังแต่บัดน้ีเป็นต้นไป  
 

ประกาศ  ณ   วันที่  ๘  มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 

                      
                       (นายมนต์ชัย  โกษฐเพชร)                                                                     

         นายกเทศมนตรีตําบลปะทิว 


