
 

 

 

 

 

 

ประกาศเทศบาลตําบลโพนทอง 

เรื่อง ประมวลจริยธรรมของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง 

ของเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 

................................................................ 

  ตามท่ีเทศบาลตําบลโพนทอง  อําเภอเมือง  จังหวัดกาฬสินธุ ไดประกาศมาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจาง ของเทศบาลตําบลโพนทอง ลงวันท่ี  ๑๐ เมษายน

พุทธศักราช ๒๕๕๒ ตามนัยมาตรา ๗๗ แหงรัฐธรรมแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช๒๕๕๐ 

ไปแลวนั้น 

  เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให 

มีประมวลจริยธรรมเพ่ือกําหนดมาตราทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการหรือเจาหนาท่ี

ของรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังกําหนดข้ันตอนการ

ลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา ท้ังนั้น การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามทางจริยธรรมดังกลาวใหถือวา เปน

การกระทําผิดทางวินัย 

  เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ 

มาตรา ๒๗๙ เทศบาลตําบลโพนทอง จึงใหยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีอางถึง และให

จัดทําเปนประมวลจริยธรรมของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจางเทศบาลตําบลโพนทองแทน เพ่ือเปนเครื่อง

กํากับความประพฤติของพนักงานเทศบาล และพนักงานจาง ในสังกัดตามประมวลจริยธรรมแนบทายนี้ 
   

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

    ประกาศ ณ วันท่ี  31  เดือนมีนาคม พ.ศ. 2563 

 

 

                
                                                                                   ( นายมงคล  สําราญเนตร ) 

                          นายกเทศบาลตําบลโพนทอง 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                                  

คํานํา 

เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติใหมี

ประมวลจริยธรรมเพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือ

เจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังกําหนด

ข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา  ท้ังนี้  การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามจริยธรรมดังกลาวใหถือ

วา เปนการกระทําผิดทางวินัย 
 

เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตร 

๒๗๙ เทศบาลตําบลโพนทอง จึงไดจัดทําเปนประมวลจริยธรรมของ พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง 

เทศบาลตําบลโพนทอง เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของพนักงานเทศบาลและพนักงานจางในสังกัด

เทศบาลตําบลโพนทอง ในกรปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม 

 

 

                                                                                                  เทศบาลตําบลโพนทอง 

                                                                                                       มีนาคม 2563 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

สารบัญ 

 

เรื่อง                   หนา 

หมวด  ๑  บทความท่ัวไป  

หมวด  ๒  มาตรฐานจรยิธรรม 

  สวนท่ี ๑ 

  มาตรฐานจรยิธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

  สําหรับของพนักงานเทศบาลและพนักงานจางเทศบาลตําบลโพนทอง 

  สวนท่ี ๒ 

  จรรยาวิชาชีพขององคกร 

หมวด  ๓  กลไกและระบบบังคับใชประมวลจรยิธรรม 

  สวนท่ี ๑ 

  กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

  สวนท่ี ๒ 

  ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

หมวด ๔  ข้ันตอนการลงโทษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ประมวลจริยธรรม พนักงานเทศบาล และพนักงานจาง 

ของเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 

พ.ศ. ๒๕63 

............................................................... 

  ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและพนักงานจางนี้จัดทําตามเจตนารมณของ

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

 ๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ท่ีสรางความโปรงใสมี

มาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 

 ๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกร และระดับบุคคล และเปน

เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตาง ๆ ของเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ เพ่ือให

การดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

 ๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการและ

ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

 ๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและพนักงานเทศบาลและพนักงานจางในทุกระดับ โดยใหฝาย

บริการใชอํานาจในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาลและลูกจางตอตนเอง ตอองคกรตอ

ผูบังคับบัญชา ตอประชาชน และตอสังคม ตามลําดับ 

 ๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ัน รวมท้ัง

เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

 ท้ังนี้  รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและพนักงานเทศบาลและพนักงานจางทุกคน พึง

ยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืน ๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 

หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

 ขอ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้ 

 “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาลและลูกจางเทศบาลตําบลโพน

ทอง อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 

 “พนักงานเทศบาล” หมายถึง พนักงานเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 

 “พนักงานจาง” หมายถึง พนักงานจางท่ัวไป พนักงานจางตามภารกิจ ของเทศบาลตําบลโพนทอง 

อําเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ 

 “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาลตําบลโพนทอง อําเภอ

เมือง จังหวัดกาฬสินธุ 

 ขอ ๒ ใหนายกเทศมนตรีตําบลโพนทอง อําเภอเมืองกาฬสินธุ  จังหวัดกาฬสินธุ รักษาตามประมวล

จริยธรรมนี้ 

 



 

 

 

 

หมวด ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 
 

สวนท่ี ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

สําหรับพนักงานเทศบาลและพนักงานจาง ของเทศบาลตําบลโพนทอง 
 

 ขอ ๓ พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลโพนทองทุกคน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไป

ตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวก และใหบริการแก

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยตองยึดม่ันในคานิยมตามหลัก ๑๐ ประการดังนี้ 

  (๑) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  (๒) การยึดม่ันในคุณธรรมจริยธรรม 

  (๓) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย และรับผิดชอบ 

  (๔) การยึดถือประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน 

  (๕) การยืนยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 

  (๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 

  (๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

  (๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปรงใส และตรวจสอบได 

  (๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชชาชีพขององคกร 

  (๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนผลเมืองท่ีดีรวมกันพัฒนาชุมชน

ใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
 

สวนท่ี ๒ 

จรรยาวิชาชีพขององคกร 

 ขอ ๔ พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลโพนทอง ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา 

และพระมหากษัตริย 

 ขอ ๕ พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลโพนทอง ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษา

ไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

 ขอ ๖ พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลโพนทอง ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการเปน

พลเมือง เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

 ขอ ๗ พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของตําบลโพนทอง ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความ

เสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี 

 ขอ ๘ พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลโพนทอง ตองปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลัง

ความสามารถ ดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ

ตามภาระหนาท่ี ท่ีไดรับมอบหมาย  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 



 ขอ ๙ พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลโพนทอง  ตองมุงแกปญญาความเดือดรอน

ของประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 

 

 

 ขอ ๑๐ พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลโพนทอง ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยสุภาพ

เรียบรอย มีอัธยาศัย 

 ขอ ๑๑ พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลโพนทอง ตองรักษาความลับท่ีไดจากการ

ปฏิบัติหนาท่ี การเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดยพนักงานเทศบาลและพนักงานจางจะกระทําไดตอเม่ือมี 

อํานาจหนาท่ีและไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามกฎหมายกําหนดเทานั้น 

 ขอ ๑๒ พนักงานเทศบาลและพนักงานจางเทศบาลตําบลโพนทอง ตองรักษา และเสริมสรางความ

สามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ 

 ขอ ๑๓ พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลโพนทอง ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไป

แสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตามตลอดจน

ไมรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือประโยชนตาง ๆ อันอาจ

เกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี 

 ขอ ๑๔ พนักงานเทศบาลและพนักงานจางของเทศบาลตําบลโพนทอง ตองประพฤติตนใหสามารถ

ทํางานรวมผูอ่ืนดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานกับ

ของเพ่ือนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน 
 

หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

สวนท่ี ๑ 

กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 ขอ ๑๕ ใหสํานักปลัดเทศบาล มีหนาท่ีควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยาง

ท่ัวถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

  (๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองพนักงานเทศบาลและพนักงานจางท่ีเปน

แบบอยางท่ีดีและติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสมํ่าเสมอ 

  (๒) สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลให

นายกเทศมนตรีตําบลโพนทองหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ท้ังนี้ โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการ

ตามท่ีนายกเทศมนตรีตําบลโพนทองหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็ได 

  (๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรง 

มา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีท่ีเห็นวานายกเทศมนตรีตําบลโพนทองหรือ

คณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอพนักงานเทศบาลและพนักงานจางผูนั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดย

ไมตองผานนายกเทศมนตรีตําบลโพนทอง หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได 

  (๔) คุมครองพนักงานเทศบาลและพนักงานจางซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยาง

ตรงไปตรงมามิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม การดําเนินการตอพนักงานเทศบาลและ

พนักงานจางท่ีอยูระหวางถูกกลาวหาไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย

เลื่อนข้ันเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบตอสิทธิหนาท่ีของพนักงานเทศบาลและ

พนักงานจางผูนั้น จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 



  (๕) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมของเทศบาลตําบลโพนทอง 

  (๖) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามคณะกรรมการจริยธรรมหรือ

ปลัดเทศบาลมอบหมาย ท้ังนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัดเทศบาล 

 

 

 ขอ ๑๖ ใหนายกเทศบาลโพนทอง แตตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน เพ่ือควบคุม กํากับใหมีการปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมนี้ 

  คณะกรรมการจริยธรรมประกอบดวย 

  (๑) ปลัดหรือรองปลัดท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 

  (๒) กรรมการจากพนักงานเทศบาลซ่ึงดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือสอง

คน 

  (๓) กรรมการ ซ่ึงเปนพนักงานเทศบาลและพนักงานจางท่ีไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร

ในสํานักงานเทศบาลตําบลโพนทองท่ีไดรับเลือกตั้งจากพนักงานจางหรือลูกจางของเทศบาลตําบลโพนทองนั้น

จํานวนสองคน 

  (๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม(๑) – (๓) รวมกันเสนอชื่อ และคัดเลือก

ใหเหลือสองคน                                                                                                                

  ใหหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจแตงตั้ง

ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม 

  กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน 

 ขอ ๑๗  คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

  (๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในเทศบาลตําบล

โพนทอง 

  (๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในเทศบาลตําบลโพนทอง ในกรณีท่ีมีขอ

สงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ การลงโทษผูฝาฝนตาม

ประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริงและมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 

  (๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหนาท่ีขอให

กระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐหรือหางหุนสวน บริษัท ชี้แจงเอกสารและ

หลักฐานท่ีเก่ียวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือใหถอยคําเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

  (๔)  เรียกผูกลาวหา หรือพนักงานเทศบาลหรือพนักงานจาง ของเทศบาลตําบลโพนทองมา

ชี้แจง หรือใหถอยคําหรือใหสงเอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

  (๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในเทศบาลตําบล

โพนทอง เม่ือไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน ถา

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในเกาสิบวันนับตั้งแตวันท่ี

คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจงัหวัดรับเรื่องใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนท่ีสุด 

  (๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญหรือ

ผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

  (๗) คุมครองพนักงานเทศบาลและพนักงานจางซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยาง

ตรงไปตรงมามิใหผูบังคับบัญชาใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอพนักงานเทศบาลและพนักงานจางผูนั้น 



  (๘) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดินมอบหมายการประชุม

คณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับ 

 

สวนท่ี ๒ 

ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 
 

  ขอ ๑๘ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีพนักงานเทศบาลและพนักงานจางประพฤติ

ปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหนายกเทศมนตรีตําบลโพนทอง เปนผูรับผิดชอบดําเนินการ 

  ขอ ๑๙ การดําเนินการตามขอ ๑๘ ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ

จํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

  ขอ ๒๐ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรง

หรือไมใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับ

ตําแหนงตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต สภาพแวดลอม

แหงกรณีผลรายอันเกิดจากการฝาฝน และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 

  ขอ ๒๑ หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ ๑๙ แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝน

ประมวลจริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๘ สงยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปน

การฝาฝนประมวลจริยธรรม แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัยใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๘ สั่ง

ลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๔ แตหากปรากฏวา เปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย 

  ขอ ๒๒ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๑๘ ขอ ๑๙ และ

ขอ ๒๑ ใหนําแนวทางวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดําเนินการ

ทางวินัย ขององคการปกครองสวนทองถ่ินมาบังคับใชโดยอนุโลม 

  ขอ ๒๓ การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๑ ใหดําเนินการตามนั้น เวนแตจะ

ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําใหผลการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
 

หมวดท่ี ๔ 

ข้ันตอนการลงโทษ 

  ขอ ๒๔ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีมิใชความรับผิดทางวินัย หรือ

ความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไขหรือดําเนินการท่ีถูกตอง หรือตักเตือนหรือ

นําไปประกอบพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือ การ

พิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 

  ขอ ๒๕ เม่ือมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอท่ี ๒๑ แลวให

เทศบาลตําบลโพนทองดําเนินการเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 

  ขอ ๒๖ ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๔ สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมของ

เทศบาลตําบลโพนทอง ภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีไดทราบการลงโทษ 

  ผูถูกลงโทษตามขอ  ๑๗ (๒) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการการบริหารงาน

บุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแตวันท่ีไดรับทราบการลงโทษ 

  ขอ ๒๗ เม่ือผลการพิจารณาเปนท่ีสุดแลว ใหรายงานตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 

บทเฉพาะกาล 

   



 

 

ขอ ๒๘ จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พรอมดําเนินการปรับปรุงแกไข

ประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดคณะกรรมการ

ขาราชการสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน และผูตรวจการแผนดินทราบตอไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 


