
 
 
 
 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลส าราญ 

เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร 
ของเทศบาลต าบลส าราญ  อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร                                                     

พุทธศักราช  ๒๕๕๖ 

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

ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลส าราญ ได้ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่นฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลส าราญ  อ าเภอเมือง  จังหวัดยโสธร   ลงวันที่  ๒๖  มีนาคม  
๒๕๕๕  และเนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลส าราญ ได้ยกฐานะเป็นเทศบาลต าบลส าราญ เมื่อวันที่  ๒๔ 
สิงหาคม  ๒๕๕๕   ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย  ลงวันที่ ๒๑  สิงหาคม  ๒๕๕๕    นั้น 

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย   พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรมเพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐ แต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท าทั้งนี้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  ให้ถือว่า
เป็นการกระท าผิดทางวินัย 

ดังนั้น  เทศบาลต าบลส าราญ   จึงขอปรับปรุงประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ฝ่ายบริหารเทศบาลต าบลส าราญ  เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
ในสังกัด ให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมและกลไกในการด าเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป ตามประมวลจริยธรรม
แนบท้ายนี้ 

ทั้งนี ้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่   ๒๗  กุมภาพันธ์   พ.ศ.๒๕๕๖    เป็นต้นไป 

ประกาศ   ณ   วันที่  ๒๗  กุมภาพันธ์   พ.ศ.๒๕๕๖ 
 
 
 
 

(นายไพโรจน์   โคตรสมบัติ) 
         นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ 

 
 
 



 
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร 
ของเทศบาลต าบลส าราญ    พุทธศักราช ๒๕๕๖ 

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

ประมวลจริยธรรมนี้จัดท าขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช  
๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารเทศบาลต าบล
ส าราญที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการ
ท างานด้านต่างๆ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
อย่างมปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทุกระดับ ให้ใช้อ านาจในขอบเขตสร้างระบบ 
ความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อองค์กร ต่อประชาชนและต่อสังคม ตามล าดับ 

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี ้รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและบุคคล พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไป
กับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ 

อาศัยอ านาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ประกอบ
กับพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๓๗ แก้ไขเพ่ิมเติมถึง(ฉบับที่๕) พ.ศ.๒๕๔๖ 
มาตรา ๕๙(๔) เทศบาลต าบลส าราญ จึงออกระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่าย
บริหารของเทศบาลต าบลส าราญ พ.ศ. ๒๕๕๕ ไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๑ ประกาศเทศบาลต าบลส าราญ นี้ เรียกว่า “ประกาศเทศบาลต าบลส าราญ ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารของเทศบาลต าบลส าราญ พ.ศ. ๒๕๕๖” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ลงนามในประกาศเป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกาศเทศบาลต าบลส าราญ ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น

ฝ่ายบริหารของเทศบาลต าบลส าราญ พ.ศ.๒๕๕๕ นี้ 
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารของ 

เทศบาลต าบลส าราญ 
“ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น” หมายถึง ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร(นายกฯ รอง

นายกฯ เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ) รวมทั้งบุคคลที่ฝ่ายบริหารแต่งตั้งตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติที่
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น **** 
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“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น

ฝ่ายบริหารเทศบาลต าบลส าราญ 
ข้อ ๔ ให้นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

 
หมวด ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 
ส่วนที่๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
 

ข้อ ๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ 
ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้อง 
ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้ 

๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒) การมีจิตส านึกที่ดีซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 
๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์      

ทับซ้อน 
๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 
 

ส่วนที่  ๒ 
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 

 
ข้อ ๖ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ตลอดจน

เป็นแบบอย่างท่ีดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
ข้อ ๗ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่ง

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
ข้อ ๘ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติ

ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ข้อ ๙ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม ทั้ง

โดยส่วนตัวและโดยหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน ทั้งต้องวางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
ข้อ ๑๐ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเคารพสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่แสดงกิริยา  

หรอืใช้วาจาอันไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด 
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ข้อ ๑๑ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องมีอุดมการณ์ในการท างานเพ่ือประเทศชาติและต้อง
ถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด 

ข้อ ๑๒ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและปราศจากอคต ิ

ข้อ ๑๓ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็น 
พลเมืองที่ด ีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

ข้อ ๑๔ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้สถานะหรือต าแหน่งการเปน็ 
ข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน  ไม่ว่าจะเป็น
ประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม 

ข้อ ๑๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งการเป็นข้าราชการการเมืองเข้า
ไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือน ของข้าราชการซึ่งมี
ต าแหน่งหรือเงินเดือนประจ า และมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของ
รัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากต าแหน่ง ทั้งนี้เว้นแต่
เป็นการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

ข้อ ๑๖ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิทบุคคลในครอบครัวหรือผู้ 
ใกล้ชิดก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือของผู้อ่ืนและต้องไม่ยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้อ านาจหน้าที่ของ
ตนโดยมิชอบ 

ข้อ ๑๗ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ อาชีพหรือการงาน
อ่ืนใดของคู่สมรสญาติสนิทหรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

ข้อ ๑๘ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาความลับของทางราชการเว้นแต่เป็นการปฏิบัติตาม 
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

ข้อ ๑๙ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องยึดมั่นในกฎหมายและค านึงถึงระบบคุณธรรมในการ
แต่งตั้งผู้สมควรด ารงต าแหน่งต่างๆ 

ข้อ ๒๐ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นเมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้ว ต้องไม่น าข้อมูลข่าวสารอันเป็น
ความลับของทางราชการซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในต าแหน่งไปใช้เพ่ือเกิดประโยชน์แก่องค์กรเอกชน  ทั้งนี้ภายใน
ก าหนดระยะเวลาสองปีนับจากวันที่พ้นจากต าแหน่ง 

ข้อ ๒๑ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อ านาจในทางที่ผิด การ
ฉ้อฉล หลอกลวง หรือกระท าการอ่ืนใดที่ท าให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

ข้อ ๒๒ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่เรียกร้องของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อื่นใดจาก 
บุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน และจะต้องดูแลให้คู่สมรส ญาติสนิท หรือ
บุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย 

ข้อ ๒๓ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อท าธุรกิจกับหน่วยงานของ
รัฐตามระเบียบ และข้ันตอนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ข้อ ๒๔ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นพึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างสม ่าเสมอเอาใจใส่ทุกข์สุข  
และรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 
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ข้อ ๒๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการเพ่ือให้เกิด 
ความเข้าใจผิด หรือเพ่ือผลประโยชน์ส าหรับตนเองและผู้อ่ืน 

ข้อ ๒๖ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้ทรัพย์สินของทาง 
ราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆ เท่านั้น 

ข้อ ๒๗ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ
เกียรติภูมิของชาติ 

ข้อ ๒๘ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย  
หรือผู้ที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เช่น ผู้เปิดบ่อนการพนัน หรือผู้ที่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด อันอาจ
กระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

ข้อ ๒๙ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณีเมื่อปฏิบัติหน้าที่ 
บกพร่องหรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดร้ายแรง 
 
 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่๑ 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ข้อ ๓๐ ให้นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ มีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวล 

จริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
๑) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง สง่เสริม ยกย่องข้าราชการการเมืองท้องถิ่นที่เป็นแบบอย่างที่ดี 

และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
๒) ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองข้าราชการการเมืองท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตามประมวล

จริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิใหถู้กกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม 
๓) การด าเนินการต่อข้าราชการการเมืองท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมนี้อันมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของผู้นั้นจะกระท า มิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

๔) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้ 
ข้อ ๓๑ ให้นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการ 

การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารเทศบาลต าบลส าราญขึ้น เพ่ือควบคุมก ากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
ประกอบด้วย 

๑)  นายกเทศมนตรี เป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรม 
๒) ตัวแทนฝ่ายบริหารที่นายกเทศมนตรี แต่งตั้ง จ านวน ๑ คน เป็นคณะกรรมการ 
๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน ๓ คน ที่ผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กร 

ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เป็นผู้เลือก เป็นคณะกรรมการ 
๔) หัวหน้าส านักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการคณะกรรมการ  
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ทั้งนี้ หัวหน้าส านักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมา

ก่อน หากเคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อนให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการจากต าแหน่ง
ในฝ่ายบริหารที่เหมาะสม 

ข้อ ๓๒ คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
๑) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริม และให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาจมีผู้

ร้องขอหรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได ้
๓) ขอความร่วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือ

ห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือ
ให้ถ้อยค าเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ 
๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมี 

ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๗) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย 
ในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้

บังคับโดยอนุโลม 
 

ส่วนที่๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ข้อ ๓๓ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้นายก

เทศบาลต าบลส าราญ ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ โดยจะต้องไต่สวน
ข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ และให้มีค าวินิจฉัยโดยเร็ว และให้
คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยให้นายกเทศบาลต าบลส าราญ มีค าสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 

กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้คณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ  และให้เลือกกันเองเป็นประธาน
คณะกรรมการ โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ และให้มีค า
วินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยให้ผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ มีค าสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 

ข้อ ๓๔ หากการด าเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนตามข้อ ๓๓ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามี
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้สั่ง
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๓๗ 

ข้อ ๓๕ การด าเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามส่วน  
ที ่๒ นี้ ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยและการด าเนินการ
ทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
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ข้อ ๓๖ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่ 
๑) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของค าวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
๒) กรณีผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๓๗ เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมให้สามารถร้องเรียนต่อ 

ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับทราบค าสั่งการลงโทษ 
 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

ข้อ ๓๗ การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือ 
ด าเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือน า ไปประกอบการพิจารณาในการเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง หรือ
การสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๘ การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ให้ 
พิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและระดับต าแหน่ง ตลอดจน
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีตสภาพแวดล้อมแห่งกรณีผลร้ายอันเกิด
จากการฝ่าฝืนและเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๓๙ ให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยให้นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ หรือผู้ก ากับ
ดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  แล้วแต่กรณีมีค าสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมนี้ ตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม และเม่ือมีค าสั่งลงโทษแล้วให้นายกเทศมนตรีต าบลส าราญ
หรือผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่กรณี แจ้งคณะกรรมการ
จริยธรรม เพ่ือรายงานให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 

ข้อ ๔๐ กรณเีกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
ข้อ ๔๑ ให้คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความ

เหมาะสม โดยจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ ๑ ปี หรือให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสมตามค า แนะน าของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป 

 
        บทเฉพาะกาล 

ข้อ  ๔๒  จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด 
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป 

 


