
 
 
 
 
 

 
 
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
การเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น 
ของเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 

อ าเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

   

ประกาศเทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา 
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายสภาท้องถ่ิน 

เทศบาลต าบลไผ่ด าพัฒนา พ.ศ. ๒๕๖5  
-----------------------------------  

 
  ประมวลจริยธรรมนี้จัดท ำขึ้นตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช  
2550  มำตรำ  279  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
 

  1.  เป็นเครื่องมือก ำกับควำมประพฤติของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่นเทศบำล
ต ำบลไผ่ด ำพัฒนำ  ท่ีสร้ำงควำมโปร่งใส  มีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนท่ีชัดเจนและเป็นสำกลและประสิทธิผล 

  ๒.  ยึดถือเป็นหลักกำรและแนวทำงปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ  และเป็นเครื่องมือกำรตรวจสอบกำร
ท ำงำนด้ำนต่ำงๆ  ท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคล  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมหลักคุณธรรมจริยธรรม
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

  3.  ท ำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ  เพิ่มควำมน่ำเช่ือถือ  เกิดควำมมั่นใจแก่ผู้รับบริกำร
และประชำชนท่ัวไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

  4.  ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่ำงองค์กรและบุคคลในทุกระดับ  ให้ใช้อ ำนำจในขอบเขตสร้ำงระบบ
ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง  ต่อผู้บังคับบัญชำหรือผู้ใต้บังคับบัญชำ  ต่อองค์กร  ต่อประชำชนและต่อสังคม  
ตำมล ำดับ 

  5.  ป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ  และควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ท่ีอำจเกิดขึ้น  
รวมท้ังเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 
  ท้ังนี้  รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่ำนิยมร่วมส ำหรับองค์กรและบุคคล  พึงยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติ ควบคู่
ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคบอื่นๆ อย่ำงท่ัวถึงและมีประสิทธิภำพ  
  

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมใน ข้อ 16 (6)  แห่งระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำร
ประชุมสภำท้องถิ่น พ.ศ. 2547  เทศบำลต ำบลไผ่ด ำพัฒนำ จึงออกประกำศ ว่ำด้วยประมวลจริยธรรมของ
ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่น ไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด  1 
บททั่วไป 

  ข้อ 1  ประกำศนี้ เรียกว่ำ “ว่ำด้วยประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำ
ท้องถิ่นของเทศบำลต ำบลไผ่ด ำพัฒนำ พ.ศ. 25๖๓” 
  ข้อ  2  ประกำศบังคับนี้ให้ใช้บังคับต้ังแต่  1  มกรำคม  25๖๓  เป็นต้นไป 

  ข้อ  3  ในประกำศว่ำด้วยประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่น นี้ 
  “ประมวลจริยธรรม” หมำยถึง ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่น
เทศบำลต ำบลไผ่ด ำพัฒนำ 
  “ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่น” หมำยถึง ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่น (ประธำน
สภำฯ รองประธำนสภำฯ เลขำนุกำรสภำฯ สมำชิกสภำท้องถิ่น ) รวมท้ังบุคคลท่ีฝ่ำยสภำท้องถิ่นแต่งต้ังตำมท่ี
บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติท่ีจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
  “คณะกรรมกำรจริยธรรม” หมำยถึง คณะกรรมกำรจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่น
ฝ่ำยสภำท้องถิ่นของเทศบำลต ำบลไผ่ด ำพัฒนำ 

  ข้อ 4  ให้ประธำนสภำเทศบำลต ำบลไผ่ด ำพัฒนำ  เป็นผู้รักษำกำรตำมระเบียบนี้ 
 

หมวด 2 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่ 1 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

  ข้อ 5  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่น มีหน้ำท่ีด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย เพื่อรักษำ
ประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลำงทำงกำรเมือง  อ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรแก่ประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล  
โดยจะต้องยึดมั่นในมำตรฐำนทำงจริยธรรมอันเป็นค่ำนิยมหลัก 9 ประกำร  ดังนี้ 
   1)  กำรยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   2)  กำรมีจิตส ำนึกท่ีดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
   3)  กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
   4)  กำรยืนหยัดท ำในส่ิงท่ีถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมำย 
   5)  กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว  มีอัธยำศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
   6)  กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
   7)  กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน  รักษำมำตรฐำน  มีคุณภำพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้  
   8)  กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   9)  กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒ 
 

ส่วนที่  2 
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ิน 

  ข้อ  6  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ ตลอดจน
เป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรเคำรพและรักษำระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

  ข้อ  7  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรรักษำไว้และปฏิบัติตำม
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยทุกประกำร 

  ข้อ  8  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรเป็นพลเมืองดี  เคำรพและปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด 

  ข้อ  9  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม ท้ัง
โดยส่วนตัวและโดยหน้ำท่ีรับผิดชอบต่อสำธำรณชน ท้ังต้องวำงตนให้เป็นที่เช่ือถือศรัทธำของประชำชน 
  ข้อ  10  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องเคำรพสิทธิ เสรีภำพส่วนบุคคลของผู้อื่น โดยไม่แสดง
กริยำ หรือใช้วำจำอันไม่สุภำพ อำฆำตมำดร้ำย หรือใส่ร้ำยหรือเสียดสีบุคคลใด    

  ข้อ  11  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องมีอุดมกำรณ์ในกำรท ำงำนเพื่อประเทศชำติและต้อง
ถือเอำผลประโยชน์ของประเทศชำติและประชำชนเป็นส่ิงสูงสุด 

    ข้อ  12  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องรับใช้ประชำชนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถด้วยควำม
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปรำศจำกอคติ   

  ข้อ  13 ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องสร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็น
พลเมืองท่ีดี ร่วมกันพัฒนำชุมชนให้น่ำอยู่คู่คุณธรรมและดูแลรักษำสภำพส่ิงแวดล้อมในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
  ข้อ  14  ข้ำรำชกำรเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถำนะหรือต ำแหน่งกำรเป็น
ข้ำรำชกำรกำรเมืองไปแสวงหำผลประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยส ำหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่ำจะเป็น
ประโยชน์ในทำงทรัพย์สินหรือไม่ก็ตำม   

  ข้อ  15  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้สถำนะหรือต ำแหน่งกำรเป็นข้ำรำชกำรกำรเมือง
เข้ำไปก้ำวก่ำยหรือแทรกแซงกำรบรรจุ  แต่งต้ัง  ย้ำย  โอน  เล่ือนต ำแหน่ง  และเล่ือนช้ันเงินเดือนของข้ำรำชกำร
ซึ่งมีต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำและมิใช่ข้ำรำชกำรกำรเมื อง พนักงำน หรือลูกจ้ำงของหน่วยงำนรำชกำร  
หน่วยงำนของรัฐ  รัฐวิสำหกิจ  กิจกำรท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่  หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือให้บุคคลดังกล่ำวพ้นจำก
ต ำแหน่ง  ท้ังนี้เว้นแต่เป็นกำรปฏิบัติตำมอ ำนำจหน้ำท่ีตำมกฎหมำย 

  ข้อ  16  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส  ญำติสนิทบุคคลในครอบครัว หรือ
ผู้ใกล้ชิดก้ำวก่ำย หรือแทรกแซงกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของตนหรือของผู้อื่นและต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้อ ำนำจหน้ำท่ี
ของตนโดนมิชอบ 

   ข้อ  17  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องระมัดระวังมิให้กำรประกอบวิชำชีพ อำชีพหรือกำรงำน
อื่นใดของคู่สมรส  ญำติสนิท  หรือบุคคลในครอบครัวของตนท่ีมีลักษณะเป็นกำรกระทบกระเทือนต่อควำมเช่ือถือ
ศรัทธำของประชำชนในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของตน 

  ข้อ  18  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องรักษำควำมลับของทำงรำชกำรเว้นแต่เป็นกำรปฏิบัติ
ตำมอ ำนำจหน้ำท่ีตำมกฎหมำย 

  ข้อ  19  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องยึดมั่นในกฎหมำยและค ำนึงถึงระบบคุณธรรมในกำร
แต่งต้ังผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ 

 

 



๓ 
 

  ข้อ  20  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นเมื่อพ้นจำกต ำแหน่งแล้ว  ต้องไม่น ำข้อมูลข่ำวสำรอันเป็น
ควำมลับของทำงรำชกำรซึ่งตนได้มำในระหว่ำงอยู่ในต ำแหน่งไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่องค์กรเอกชน  ท้ังนี้  
ภำยในก ำหนดระยะเวลำสองปี  นับจำกวันท่ีพ้นจำกต ำแหน่ง 

  ข้อ  21  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูลกำรทุจริต  กำรใช้อ ำนำจในทำงท่ีผิด  
กำรฉ้อฉล  หลอกลวง  หรือกระท ำกำรอื่นใดท่ีท ำให้รำชกำรเสียหำยต่อเจ้ำหน้ำท่ีผู้รับผิดชอบ 

  ข้อ  22  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องไม่เรียกร้องของขวัญ  ของก ำนัล  หรือประโยชน์อื่นใด
จำกบุคคลอื่น  เพื่อประโยชน์ต่ำงๆ  อันอำจเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของตน  และจะต้องดูแลให้คู่สมรส  ญำติสนิท  
หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกัน 

  ข้อ  23  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจท่ีติดต่อท ำธุรกิจกับหน่วยงำนของ
รัฐตำมระเบียบ  และขั้นตอนอย่ำงเท่ำเทียมกัน  โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

  ข้อ  24  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่น  พึงพบปะเย่ียมเยียนประชำชนอย่ำงสม่ ำเสมอเอำใจใส่ทุกข์
สุข  และรับฟังเรื่องรำวร้องทุกข์ของประชำชน  และรีบหำทำงช่วยเหลืออย่ำงเร่งด่วนอย่ำงเท่ำเทียมกันโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 

  ข้อ  25  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่น  ต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำรเพื่อให้
เกิดควำมเข้ำใจผิด  หรือเพื่อผลประโยชน์ส ำหรับตนเองและผู้อื่น 

  ข้อ  26  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องรักษำทรัพย์สินของทำงรำชกำรและใช้ทรัพย์สินของทำง
รำชกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์นั้นๆ  เท่ำนั้น 

  ข้อ  27  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องไม่ประพฤติตนอันอำจก่อให้เกิดควำมเส่ือมเสียต่อ
เกียรติภูมิของชำติ 
 

  ข้อ  28  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องไม่คบหำหรือให้กำรสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิดกฎหมำย  
หรือผู้ท่ีมีควำมประพฤติในทำงเส่ือมเสีย  เช่น  ผู้เปิดบ่อนกำรพนัน  หรือผู้ท่ีข้องเกี่ยวกับยำเสพติด  อันอำจ
กระทบกระเทือนต่อควำมเช่ือถือศรัทธำของประชำชนในกำรปฏิบัติหน้ำท่ีของตน 

  ข้อ  29  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องแสดงควำมรับผิดชอบตำมควรแก่กรณีเมื่อปฏิบัติหน้ำท่ี
บกพร่องหรือปฏิบัติหน้ำท่ีผิดพลำดร้ำยแรง  
   

หมวด  3 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

ส่วนที่  1 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

  ข้อ  30  ให้ประธำนสภำเทศบำลต ำบลไผ่ด ำพัฒนำ มีหน้ำท่ีก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงท่ัวถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ ำนำจหน้ำท่ี ดังนี้ 
   1)  ด ำเนินกำรเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นท่ีเป็น
แบบอย่ำงท่ีดี  และติดตำมสอดส่องกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงสม่ ำเสมอ 
   2)  ให้ควำมช่วยเหลือ  ดูแล  และคุ้มครองข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตำม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงตรงไปตรงมำ  มิให้ถูกกล่ันแกล้งหรือถูกใช้อ ำนำจโดยไม่เป็นธรรม 
 
 



๔ 
 

   3)  กำรด ำเนินกำรต่อข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นท่ีอยู่ระหว่ำงถูกกล่ำวหำว่ำไม่ปฏิบัติ
ตำมประมวลจริยธรรมนี้อันมีผลกระทบต่อสิทธิหน้ำท่ีของผู้นั้นจะกระท ำมิได้  เว้นแต่จะได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรจริยธรรมแล้ว 

4) ด ำเนินกำรอื่นตำมท่ีก ำหนดในประมวลจริยธรรมนี้ 
  ข้อ  31  ให้ประธำนสภำเทศมนตรีต ำบลหินตก แต่งต้ังคณะกรรมกำรจริยธรรมของข้ำรำชกำร
กำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่นเทศบำลต ำบลไผ่ด ำพัฒนำ ขึ้นเพื่อควบคุมก ำกับให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวล
จริยธรรมนี้  ประกอบด้วย 

   1)  ประธำนสภำเทศบำลต ำบลไผ่ด ำพัฒนำ  เป็นประธำนคณะกรรมกำรจริยธรรม 
   2)  สมำชิกสภำท้องถิ่นท่ีสภำท้องถิ่นคัดเลือก  จ ำนวน  2  คน  เป็น  คณะกรรมกำร 
   3)  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก จ ำนวน  6  คนท่ีผู้ก ำกับดูแลตำมพระรำชบัญญัติ
จัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  เป็นผู้เลือก  เป็น  คณะกรรมกำร 
   4)  หัวหน้ำส ำนักงำนปลัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร ท้ังนี้  
หัวหน้ำส ำนักงำนปลัดองค์ปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่ำวต้องไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยมำก่อน  หำกเคยถูกลงโทษ
ทำงวินัยมำก่อนให้ นำยกเทศมนตรีต ำบลไผ่ด ำพัฒนำพิจำรณำแต่งต้ังข้ำรำชกำรจำกต ำแหน่งในฝ่ำยบริหำร 

  ข้อ  32  คณะกรรมกำรจริยธรรมมีอ ำนำจหน้ำท่ี  ดังนี้ 
   1)  ควบคุม  ก ำกับ  ส่งเสริม และให้ค ำแนะน ำในกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   2)  สอดส่องดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
โดยอำจมีผู้ร้องขอหรือตำมท่ีคณะกรรมกำรจริยธรรมเห็นเองก็ได้ 
   3)  ขอควำมร่วมมือให้กระทรวง  กรม  หน่วยงำนรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนอื่น
ของรัฐ  หรือห้ำงหุ้นส่วน  บริษัท  ช้ีแจงข้อเท็จจริง  ส่งเอกสำรและหลักฐำนท่ีเกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลใน
สังกัดมำช้ีแจงหรือให้ถ้อยค ำเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
   4)  เรียกผู้ถูกกล่ำวหำ  หรือข้ำรำชกำรของหน่วยงำนนี้มำช้ีแจง  หรือให้ถ้อยค ำหรือให้
ส่งเอกสำรและหลักฐำนเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
   5)  พิจำรณำวินิจฉัยช้ีขำดปัญหำอันเกิดจำกกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ 
   6)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจกำรแผ่นดินพิจำรณำวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่ำเรื่องนั้นเป็นเรื่อง
ส ำคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้ำงหลำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   7)  ด ำเนินกำรอื่นตำมประมวลจริยธรรมนี้  หรือตำมท่ีผู้ตรวจกำรแผ่นดินมอบหมำย 
   กำรประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครอง
มำใช้บงัคับโดยอนุโลม 

 
 
 
 
 
 
 
 



๕ 
 

ส่วนที่  2 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

  ข้อ  33 กรณีมีกำรร้องเรียนหรือปรำกฏเหตุว่ำมีกำรปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม ให้
ประธำนสภำเทศบำลต ำบลไผ่ด ำพัฒนำ  ส่งเรื่องให้คณะกรรมกำรจริยธรรม  เป็นผู้รับผิดชอบพิจำรณำด ำเนินกำร 
โดยจะต้องไต่ส่วนข้อเท็จจริง  สืบสวนหำข้อเท็จจริง หรือสอบสวนกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมนี้  และให้มีค ำวินิจฉัยโดยเร็ว   
และให้คณะกรรมกำรจริยธรรมส่งผลค ำวินิจฉัยให้ประธำนสภำเทศบำลต ำบลไผ่ด ำพัฒนำมีค ำส่ังลงโทษผู้ฝ่ำฝืน
ประมวลจริยธรรม 
  กรณีมีกำรร้องเรียนหรือปรำกฏเหตุว่ำประธำนสภำเทศบำลต ำบลไผ่ด ำพัฒนำ  ปฏิบัติฝ่ำฝืน
ประมวลจริยธรรม  ให้คณะกรรมกำรจริยธรรมท่ีเหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร  และให้เลือกกันเองเป็น
ประธำนคณะกรรมกำร โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง  สืบสวนหำข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมนี้  
และให้ค ำวินิจฉัยโดยเร็ว  และให้คณะกรรมกำรจริยธรรมส่งผลค ำวินิจฉัยให้ผู้ก ำกับดูแลตำมพระรำชบัญญัติจัดต้ัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  มีค ำส่ังลงโทษผู้ฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม 

  ข้อ  34  หำกกำรด ำเนินกำรไต่สวน  สืบสวน  สอบสวนตำมข้อ  33  แล้ว ไม่ปรำกฏ ข้อเท็จจริง
ว่ำมีกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมให้ส่ังยุติเรื่อง  แต่หำกปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำเป็นกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม  ให้ส่ัง
ลงโทษผู้ฝ่ำฝืนตำมข้อ  37 

  ข้อ  35  กำรด ำเนินกำรไต่สวน  สืบสวน  สอบสวนทำงจริยธรรมและกำรลงโทษผู้ฝ่ำฝืนตำมส่วน
ท่ี 2 นี้  ให้น ำแนวทำงและวิธีกำรสอบสวนตำมมำตรฐำนท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย และกำรรักษำวินัยและกำรด ำเนินกำร
ทำงวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มำบังคับใช้โดยอนุโลม 

  ข้อ  36  ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรจริยธรรมให้ถือเป็นท่ีสุด  เว้นแต่ 
            1) ปรำกฏข้อเท็จจริงในภำยหลังท่ีอำจท ำให้ผลของค ำวินิจฉัยนั้นเปล่ียนแปลงไป 
            2)  กรณีผู้ถูกลงโทษตำมข้อ  37  เห็นว่ำตนเองไม่ได้รับควำมเป็นธรรมให้สำมำรถ
ร้องเรียนต่อผู้ตรวจกำรแผ่นดินได้ภำยใน  30  วันนับแต่วันท่ีรับทรำบค ำส่ังกำรลงโทษ 

 

หมวด  4 
ขั้นตอนการลงโทษ 

  ข้อ  37  กำรปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ให้ด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณีเพื่อให้มีกำรแก้ไข
หรือด ำเนินกำรท่ีถูกต้อง  หรือตักเตือน  หรือน ำไปประกอบกำรพิจำรณำในกำรเข้ำสู่ต ำแหน่ง  กำรพ้นจำก
ต ำแหน่ง  หรือกำรส่ังให้ผู้ฝ่ำฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง  หรือได้รับกำรพัฒนำแล้วแต่กรณี 

  ข้อ  38  กำรปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเป็นกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมร้ำยแรงหรือไม่ให้
พิจำรณำจำกพฤติกรรมของผู้ฝ่ำฝืน  ควำมจงใจหรือเจตนำ  มูลเหตุจูงใจ  ควำมส ำคัญและระดับต ำแหน่ง  
ตลอดจนหน้ำท่ีควำมรับผิดชอบของผู้ฝ่ำฝืน  อำยุ  ประวัติ  และควำมประพฤติในอดีตสภำพแวดล้อมแห่งกรณี  
ผลร้ำยอันเกิดจำกกำรฝ่ำฝืนและเหตุอื่นอันควรน ำมำประกอบกำรพิจำรณำ 

  ข้อ  39  ให้คณะกรรมกำรจริยธรรม  ด ำเนินกำรตำมข้อ  35  และส่งผลค ำวินิจฉัยให้
ประธำนสภำเทศบำลต ำบลไผ่ด ำพัฒนำ  หรือผู้ก ำกับดูแลตำมพระรำชบัญญัติจัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
ๆ แล้วแต่กรณีมีค ำส่ังลงโทษผู้ฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี้ตำมค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรจริยธรรม และเมื่อมีค ำส่ัง
ลงโทษแล้วให้ประธำนสภำเทศบำลต ำบลไผ่ด ำพัฒนำ  หรือผู้ก ำกับดูแลตำมพระรำชบัญญัติจัดต้ังองค์กำรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  แล้วแต่กรณี  แจ้งคณะกรรมกำรจริยธรรม  เพื่อรำยงำนให้ผู้ตรวจกำรแผ่นดินทรำบต่อไป 

  ข้อ  40  กรณีเกิดปัญหำในกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้  ให้ผู้ตรวจกำรแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขำด 



๖ 
 

  ข้อ  41  ให้คณะกรรมกำรจริยธรรม  พิจำรณำปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีควำม
เหมำะสม  โดยจัดให้มีกำรประเมินกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ  1  ปี หรือให้ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข
ประมวลจริยธรรมให้มีควำมเหมำะสมตำมค ำแนะน ำของผู้ตรวจกำรแผ่นดินต่อไป 
 

  ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   ประกำศ  ณ  วันท่ี  5   เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 25๖5 
 
 
 

(นายประทิว  ภู่ประสงค์) 
นายกเทศมนตรีต าบลไผ่ด าพัฒนา 

 
 

 
 
 
 
 
 


