
 
 

ประมวลจริยธรรมข้าราชการ 
เทศบาลต าบลเวียงเทิง  อ าเภอเทิง  จังหวัดเชียงราย 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๓ 
---------------------------------- 

 
  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จ าท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย  พุทธศักราช ๒๔๗๐  มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงเพื่อ 
  ๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  ๒.ยึดถือเป็นหลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดังองค์กรและระดับ
บุคคล  และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ของเทศบาลต าบลเวียงเทิงเพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
  ๓.ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับเพ่ิมความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  ๔.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับโดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจ
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กรต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน และ
ต่อสังคม  ตามล าดับ 
  ๕.ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น  
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทั้งนีร้วมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการ
ทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทางการปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและประสิทธิภาพ   
ดังนี้ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
  ข้อ ๑. ในประมวลจริยธรรมนี้ 
  “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของเทศบาลต าบลเวียงเทิง 
  “ข้าราชการ”  หมายถึง  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น  รวมถึง
พนักงานจ้าง   และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 



  “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจ าเทศบาลต าบลเวียง
เทิง 
  ข้อ ๒. ให้นายกเทศมนตรีต าบลเวียงเทิง  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 

 
หมวด  ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 
ส่วนที่ ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
ส าหรับข้าราชการของเทศบาต าบลเวียงเทิง 

 
  ข้อ ๓. ข้าราชการของเทศบาลต าบลเวียงเทิงทุกคน  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมเป็นกลางเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะยึดมั่นในค่านิยม ๑๐ประการ ดังนี้ 
  (๑)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (๒)  การยึดมั่นใจในคุณธรรมและจริยธรรม 
  (๓)  การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
  (๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
  (๕)   การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
  (๖)   การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และเลือกปฏิบัติ 
  (๗)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่ บิดเบียนข้อมูลเท็จ
จริง 
  (๘)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
  (๙)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพองค์กร 
  (๑๐)การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนให้ท้องถิ่นประพฤติตนเป็นผลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนา
ชุมชนให้ หน้าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 

ส่วนที่ ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 
            ข้อ ๔ ข้าราชการของเทศบาลต าบลเวียง เทิงต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์ 
            ข้อ ๕ ข้าราชการของเทศบาลต าบลเวียงเทิง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
           ข้อ  ๖ ข้าราชการของเทศบาลต าบลเวียงเทิง  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการพลเมืองดี เคารพ
และปฏบิัตอิย่างเคร่งครัด 
           ข้อ ๗ ข้าราชการของเทศบาลต าบลเวียงเทิง   ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อม
เสียต่อเกียรติภูมิต าแหน่งหน้าที่ 



  ข้อ ๘ ข้าราชการของเทศบาลต าบลเวียงเทิง  ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ
ด้วยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตาม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
 ข้อ ๙ ข้าราชการของเทศบาลต าบลเวียงเทิง  ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ด้วยความเป็นธรรม  รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
 ข้อ ๑๐ ข้าราชการของเทศบาลต าบลเวียงเทิง  ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อยมี
อัธยาศัย 
 ข้อ ๑๑ ข้าราชการของเทศบาลต าบลเวียงเทิง  ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่  
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระท าได้ต่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชา  หรือเป็นไปตามกฎหมายก าหนดเท่านั้น 
 ข้อ ๑๒ ข้าราชการของเทศบาลต าบลเวียงเทิง  ต้องรักษา  และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง
ผู้ร่วมงาน  พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 
 ข้อ ๑๓ ข้าราชการของเทศบาลต าบลเวียงเทิง  ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน  ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินไม่ก็ตามตลอดจนไม่รับ
ของขวัญ ของก านัลหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 
 ข้อ ๑๔ ข้าราชการของเทศบาลต าบลเวียงเทิง  ต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืน
ด้วยความสุภาพ  มีน้ าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี  ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน 
และไม่น าผลงานข้อผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง 

 
ส่วนที่ ๓ 

จรรยาวิชาชีพ 
 
 ข้อ๑๕  ข้าราชการของเทศบาลต าบลเวียงเทิง  ต้องยึดถือและปฏิบัติตามบทบัญญัติ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพของตนเอง ได้แก่  จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพของผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม   
จรรยาบรรณวิชาพยาบาล และจรรยาบรรณวิชาชีพครู 

 
 

หมวดที ่๓ 
กลไกลและระบบบงัคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 
กลไกลการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
                      ข้อ ๑๖ ให้ส านักปลัดเทศบาล  ที่มีหน้าที่ความคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  (๑)  ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี
และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
 



  (๒)  สืบสวนหาข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผล 
ให้นายกเทศมนตรีหรือกรรมการจริยธรรม ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการตามท่ีนายกเทศมนตรี
หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายหรือตามที่เห็นเองก็ได้ 
  (๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามอย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูก
กลั้นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  ในกรณีที่เห็นว่านายกเทศมนตรีหรือคณะกรรมการไม่ให้ความ
คุ้มครองต่อราชการผู้นั้นตามควรอาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายกเทศมนตรีหรือคณะกรรมการจริยธรรมไปยัง
ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 
   (๔)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ถู
กลั้นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม   การด าเนินการต่อข้าราชการทีอ่ยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง  โยกย้าย  เลื่อนขั้นเงินเดือน   ตั้งกรรมการสืบสวน
ข้อเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของราชการผู้นั้น  จะกระท ามิได้เว้นแต่จะได้รับความชอบ
เห็นชอบการคณะกรรมการจากจริยธรรมแล้ว 
   (๕)  ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมองค์กรปกครองของ
ท้องถิ่น 
   (๖)  ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่คณะกรรมการ
จรยิธรรมหรือปลัดมอบหมาย  ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด าลงต าแหน่งในส านักปลัด 
 ข้อ 17  ให้นายกเทศมนตรีตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพ่ือควบคุม  ก ากับให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ 
  คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย 
  (๑)  ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
  (๒)  กรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งบริหาร  โดยเลือกกันเองให้เหลือสองคน 
  (๓) กรรมาการซึ่งเป็นข้าราชการในเทศบาลต าบลเวียงเทิงที่ได้รับตั้งจากข้าราชการเทศบาล
จ านวนสองคน 
  (๔)  กรรมการผู้ทรงคูณวุฒิภายนอก  ให้กรรมการตามข้อ (๑)-(๓) ร่วมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกให้เหลือสองคนให้หัวหน้าส านักปลัดเทศบาลเป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ต้องไม่เคยถูก
ลงโทษทางวินัยมาก่อน 
 ข้อ 18   คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
  (๑)  ควบคุม   ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรการปกครองท้องถิ่น ในกรณี
ที่มีข้อส่งในหรือมีข้อร้อนเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา   หรือในกรณีที่ที่มีการอุทธรณ์การลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริงและมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 
  (๓)  ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าที่
ขอให้กระทวง  กรม หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือห้างหุ้นส่วน  บริษัท  ชี้แจ้ง
ข้อเท็จจริง   ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจ้งหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีสอบสวน 
   (๓)  ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าที่
ขอให้กระทวง  กรม หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือห้างหุ้นส่วน  บริษัท  ชี้แจ้ง



ข้อเท็จจริง   ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจ้งหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีสอบสวน 
  (๔)  เรียกร้องถูกกล่าวหา  หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
  (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน 
ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนั บแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ให้ค าวินิจฉัยชองคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 
  (๖)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (๗)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
 (๘)  ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใช้บังคับ 
 

ส่วนที่ ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
 ข้อ  ๑๙  กรณีการเรียกร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม  ให้นายกเทศมนตรีเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 
 ข้อ ๒๐  การด าเนินการตามข้อ๑๙ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
 ข้อ ๒๑  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม ร้ายแรง
หรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจความส าคัญและระดับ
ต าแหน่ง  ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบชองผู้ฝ่าฝืน   อายุ  ประวัติ  และความประพฤติในอดีต   และ
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี  ผลร้ายอันเกิดจาการฝ่าฝืน  และเหตุอื่นอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 
 ข้อ  ๒๒ หากการด าเดินการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารด าเนินการตาม ข้อ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็น
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ  ตามข้อ๑๙ สั่ง
ลงโทษฝืนตามข้อ๒๕ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวัยให้ด าเนินการทางวินัย 
 ข้อ ๒๓ การด าเนินการสอบสวน ตามข้อ๒๐ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเดินการตามข้อ๑๙สั่งยุติเรื่องแต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมแต่ไม่ถึงกับผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งลงโทษฝ่าฝืน ตาม
ข้อ๒๕ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวัยให้ด าเนินการทางวินัยข้อ ๒๓  การด าเนินการสอบสวนทาง
จริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืน ตามข้อ๑๙  ข้อ๒๐ และ ข้อ๒๒ ให้แนวทางและวิธีการสอบสวนตาม
มาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมา
บังคับใช้โดยอนุโลม 



 ข้อ ๒๔ การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ๒๒ให้ด าเนินการตามนั้นเว้นแต่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงในภายหลังทีอ่าจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
 

หมวด  ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
 ข้อ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่ความผิดทางวินัยหรือความผิด
ทางอาญา   ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือน  หรือน าไป
ประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง   การเข้าสู่ต าแหน่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน  หรือการพิจารณาความดี
ความชอบ  หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๒๖ เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม   และมีการสั่งลงโทษตามข้อ  ๒๒ แล้วให้
เทศบาลต าบลเวียงเทิงด าเนินการไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
 ข้อ ๒๗ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ  ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ
เทศบาลต าบลเวียงเทิงภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้รับการลงโทษผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๖ (๒)สามารถร้อง
ทุกข์หรือหรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวันนับตั้งแต่วันที่ได้รับ
การลงโทษ 
 ข้อ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
 

 
บทเฉพาะกาล 

 
 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมด าเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวล
จริยธรรมให้มีความเหมาสม  และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดคณะกรรมการ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นองค์กรการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 

ประกาศ   ณ   วันที่  ๑   เดอืน   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 
 

 
(นายสิงห์ทอง  หนุนน าสิริสวสัดิ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงเทิง 

 
 
 
 
 

 



 
 

 
ประกาศเทศบาลต าบลเวียงเทิง   

ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น 
ของเทศบาลต าบลเวียงเทิง พ.ศ. ๒๕๖๓ 

---------------------------- 
 ประมวลจริยธรรมนี้ จัดท าขึ้นตามอารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๖๐  
มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 ๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น เทศบาลต าบล
เวียงเทิงท่ีสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 ๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างาน
ด้านต่างๆทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลเพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอยากมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ   เพิ่มความน่าเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไปตลอดจนมีผู้ส่วนได้เสีย 
 ๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทุกระดับ  ให้ใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง  ต่อผู้ใต้บังคับบัญชา  ต่อองค์กร ต่อประชาชน  และต่อสังคม   ตามละดับ 
 ๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและบุคคล  พึง
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัตคิวบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ  อย่างทั่วถึงและอย่างมีประสิทธิภาพอาศัย
อ านาจตามในมาตรา๖๐แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล  พ.ศ. ๒๔๙๖  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่๑๓ ) พ.ศ. ๒๕๕๒ 
และมติที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเวียงเทิงเม่ือวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๕๓   จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้   
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้  เรียกว่า  ประกาศเทศบาลต าบลเวียงเทิง  ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นของเทศบาลเทศบาลต าบลเวียงเทิง  พ.ศ.๒๕๖๓   
 ข้อ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ เป็นต้นไป 
 ข้อ ๓  ในประกาศนี้ประมวลจริยธรรม    หมายถึง   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น  เทศบาลต าบลเวียงเทิง  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นหมายถึงข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น (ประธานสภาฯสมาชิกสภาท้องถิ่น) รวมทั้งบุคคลทั้งฝ่ายสภาท้องถิ่นแต่งตั้งตามที่
บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติที่จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นคณะกรรมการจริยธรรม  หมายถึง 
คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นเทศบาลต าบลเวียงเทิง  
 ข้อ ๔ ให้ประธานสภาเทศบาลฯ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 



 
หมวด  ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 
ส่วนที่ ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
 

 ข้อ  ๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย   เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนร่วม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมมาภิบาล โดย
จะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  ๙ ประการ  ดังนี้   
  ๑)  การยึดมันในคุณธรรมและจริยธรรม 
  ๒)  การมีจิตส านึกที่ดี   ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
  ๓)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศที่เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
  ๔) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
  ๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ  
  ๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน   ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  ๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
  ๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันเป็นพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

 
ส่วนที่ ๒ 

มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 
 

 ข้อ  ๖ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องจงรักภัคดีต่อชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์ตลอดจนเป็น
แบบอย่างที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 ข้อ  ๗ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
 ข้อ ๘ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 ข้อ ๙ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม  คุณธรรมและศีลธรรม  ทั้ง
โดยส่วนตัวและหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน  ทั้งต้องวางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
 ข้อ  ๑๐ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเคารพสิทธิ  เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อ่ืนโดยไม่แสดงกิริยา  
หรือวาจาอันไม่สุภาพ  อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด 
 ข้อ  ๑๑ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องมมีอุดมการณ์ในการท างานเพ่ือประเทศชาติและต้องถือเอา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุก 
 ข้อ  ๑๒ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยความรบผิดชอบ   
ซื่อสัตย์ สุจริต  เสียสละ  เป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ  แลปราศจากอคติ 



 ข้อ  ๑๓ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็น
พลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดุแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 ข้อ  ๑๔  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้สถานะหรือต าแหน่งการเป็น
ข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนไม่ว่าจะ
เป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม 
 ข้อ  ๑๕  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช่สถานะหรือต าแหน่งการเป็นข้าราชการการเมืองเข้าไป
ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง  ย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือน ของข้าราชการซึ่งมี
ต าแหน่งหรือเงินเดือน ประจ าและมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้ถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากต าแหน่ง ทั้งนี้เว้นแต่การปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
 ข้อ ๑๖ ข้าราชการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ยินยอมให้ผู้สมรส ญาติสนิทบุคคลในครอบครัวหรือ ผู้ใกล้ชิด
ก้าวก่าย หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือของผู้อ่ืน และต้องไม่ยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้อ านาจหน้าที่ของ
ตนโดยมิชอบ 
 ข้อ ๑๗  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ อาชีพหรือการงาน
อ่ืนใดของคู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเป็นผลกระทบกระเทือนต่อความ
เชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
 ข้อ ๑๘ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาความลับของทางราชการ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตาม
อ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
 ข้อ ๑๙ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องยึดมั่นในกฎหมายและค านึงถึงระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งผู้
สมควรด ารงต าแหน่งต่างๆ 
 ข้อ ๒๐ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นเมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้ว ต้องไม่น าข้อมูลข่าวสารอันเป็นความรับ
ของข้าราชการซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในต าแหน่งไปใช้เพ่ือเกิดประโยชน์แก่องค์กรเอกชนทั้งนี้ ภายใน
ก าหนดระยะเวลาสองปี นับจากวันที่พ้นจากต าแหน่ง 
 ข้อ ๒๒ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่เรียกของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืน 
เพ่ือประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน และจะต้องดูแลให้คู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคล
ในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย 
 ข้อ ๒๓ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติต่อองค์กรที่ติดต่อท าธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ ตาม
ระเบียบ และข้ันตอนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
 ข้อ ๒๔ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นพึงพบปะเยี่ยมเยือนประชาชนอย่างสม่ าเสมอเอาใจใส่ทุกข์สุข 
และรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือก
ปฏิบัติ 
 ข้อ ๒๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือเบียดเบียนข้อมูลข่าวสารของราชการเพ่ือให้เกิด
ความเข้าใจผิด หรือเพ่ือผลประโยชน์ส าหรับตนเองและผู้อ่ืน 
 ข้อ ๒๖ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้ทรัพย์สินของราชการ
ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆ เท่านั้น 
 ข้อ ๒๗ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิ
ของชาติ 



 ข้อ ๒๘ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย หรือผู้
ที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เช่น ผู้ เปิดบ่อนการพนัน หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องกับยาเสพติดอันกาจ
กระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
 ข้อ ๒๙ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณีเมื่ อปฏิบัติหน้าที่
บกพร่องหรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดร้ายแรง 
 

 

หมวด ๓ 
กลไกลและระบบบงัคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 
กลไกลการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
 ข้อ ๓๐ ให้ประธานสภาฯ มีหน้าที่ก ากับดูแลการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึง
และเคร่งครัด โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  ๑) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ที่เป็นแบบอย่าง
ที่ดีและติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี่อย่างสม่ าเสมอ 
  ๒) ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองข้าราชการการเมืองท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม 
  ๓) การด าเนินการต่อข้าราชการการเมืองท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของผู้นั้นจะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 
  ๔) ด าเนินการอ่ืนตามท่ีก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้ 
 ข้อ ๓๑ ให้ประธานสภาฯ แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา
ท้องถิ่นเทศบาลต าบลเวียงเทิงขึ้น เพ่ือควบคุม ก ากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ประกอบด้วย 
  ๑) ประธารสภาเทศบาลต าบลเวียงเทิง เป็น ประธานคณะกรรมการจริยธรรม 
  ๒) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน ๒ คน เป็น คณะกรรมการ 
  ๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน ๖ คน ที่ผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เป็นผู้เลือก เป็นคณะกรรมการ 
  ๔) หัวหน้าส านักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น เลขานุการคณะกรรมการ ทั้งนี้ 
หัวหน้าส านักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน หากเคยถูก
ลงโทษทางวินัยมาก่อนให้นายกเทศมนตรี พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการจากต าแหน่งในฝ่ายบริการ 
 ข้อ ๓๒ คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
  ๑) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย
อาจมีผู้ร้องขอหรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้ 



  ๓) ขอความร่วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ 
หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมา
ชี้แจงหรือใช้ถ้อยค าเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
  ๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
  ๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ 
  ๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือ
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๗) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมายการ
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ส่วนที่ ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
 ข้อ ๓๓ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้ประธานสภา
เทศบาลส่งเรื่องให้คณะกรรมาการจริยธรรมเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ โดยจะต้องไต่ตรองส่วน
ข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ และให้มีค าวินิจฉัยโดยเร็ว และให้
คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยให้ประธานสภาเทศบาลมีค าสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่าประธานสภาเทศบาล ปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมที่เหลืออยู่
เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ และเลือกกันเองเป็นประธานคณะกรรมการ โดยจะต้องไต่ตรองส่วนข้อเท็จจริง 
สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ และให้มีค าวินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมการ
จริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยให้ผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ มีค าลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
 ข้อ ๓๔ หากการด าเนินการไต่ตรองสวน สืบสวน สอบสวนตามข้อ ๓๓ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามี
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่ง
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๓๗ 
 ข้อ ๓๕ การด าเนินการไต่ตรองสวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามส่วนที่ 
๒ นี้ ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการด าเนินการทางวินัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 ข้อ ๓๖ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่ 
  ๑) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของค าวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

 ๒) กรณีผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๓๗ เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมให้สามารถร้องเรียนต่อ
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ภายใน ๓๐ วันนับตั้งแต่วันที่รับทราบค าสั่งการลงโทษ 

 
 
 
 
 



หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
 ข้อ ๓๗ การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ให้ด าเนินตามควรแก่กรณีเพ่ือให้การแก้ไขหรือ
ด าเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือน าไปประกอบพิจารณาในการเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง หรือ
การสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๓๘ การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ให้พิจารณา
จากพฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญ และระดับต าแหน่ง ตลอดจนหน้าที่
ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีตสภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิด
จากการฝ่าฝืนและเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบพิจารณา 
 ข้อ ๓๙ ให้คณะกรรมการจริยธรรม ด าเนินการตามข้อ ๓๕ และส่งผลค าวินิจฉัยให้ประธานเทศบาล
หรือผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่กรณีมีค าสั่งลงโทษผู้ฝ่ าฝืน
ประมวลจริยธรรมนี้ตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม และเมื่อมีค าสั่งลงโทษแล้วให้ประธานสภา
เทศบาลหรือเทศบาลหรือผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆแล้วแต่กรณี 
แจ้งคณะกรรมการจริยธรรม เพ่ือรายงานให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 
 ข้อ ๔๐ กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
 ข้อ ๔๑ ให้คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรม ให้มีความเหมาะสม 
โดยจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ ๑ ปี หรือให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวล
จริยธรรมให้มีความเหมาะสมตามค าแนะน านั้นของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป 
  
 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  
  ประกาศ ณ วันที่  ๑  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ 
 

 
(นายสิงห์ทอง  หนุนน าสิริสวสัดิ์) 
นายกเทศมนตรีต าบลเวียงเทิง 

 


