
 

 
 

ประกาศเทศบาลตำบลคูเมือง 
เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 

เทศบาลตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
 

 

ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม กำหนดว่ารัฐ
พึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว 

 

ดังนั้น เทศบาลตำบลคูเมือง จึงได้จัดทำประกาศเทศบาลตำบลคูเมือง ว่าด้วยประมวลจริยธรรม
ของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง เทศบาลตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
พุทธศักราช 2561 เพ่ือเป็นเครื่องกำกับความประพฤติของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ใน
สังกัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรมและกลไกในการดำเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพต่อไป 

 

ทั้งนี ้ให้มีผลบังคับใช้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  ประกาศ ณ วันที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

 
     (ลงชื่อ) 
       (นางถนอม คำชาย) 
                                     นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ประมวลจริยธรรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง 

เทศบาลตำบลคูเมือง อำเภอเมืองสรวง จังหวัดร้อยเอ็ด 
พุทธศักราช 2561 

..................................................... 
 ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างนี้ จัดทำตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

  1. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างที่สร้าง
ความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ของเทศบาลตำบลคูเมือง เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3. ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนได้เสีย 
  4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างในทุก
ระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ
พนักงานจ้าง ต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลำดับ 
  5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์อาจเกิดข้ึนรวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือให้เป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้าง ทุก
คน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

/หมวด 1... 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมวด 1 
บททั่วไป 

 ข้อ 1 ในประมวลจริยธรรมนี้ 
  “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและ
พนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลคูเมือง 
  “พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง” หมายถึง พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ 
พนักงานจ้างส่วนท้องถิ่น พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างส่วนท้องถิ่นสามัญพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  “คณะกรรมการจริยธรรม”หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจำเทศบาลตำบลคูเมือง 
 ข้อ 2 ให้นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 

หมวด 2 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่ 1 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

 
สำหรับพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลคูเมือง 

  ข้อ 3 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ของเทศบาลตำบลคูเมือง ทุกคน มีหน้าที่
ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้ 

(1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(3) การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
(4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และ

ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(5) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
(6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(8) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
(10) การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติเป็นพลเมืองที่ดี รวมกันพัฒนา

ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบัน 
 
 
 

/ส่วนที่ 2...... 
 
 
 
 



 
 
 

ส่วนที่ 2 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 
 ข้อ 4 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคูเมือง ต้องจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา และพระมากษัตริย์ 
 ข้อ 5 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคูเมือง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
 ข้อ 6 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคูเมือง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การเป็นพลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 ข้อ 7 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคูเมือง ต้องไม่ประพฤติอันอาจ
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกรียติภูมิของตำแหน่งหน้าที่ 
 ข้อ 8 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคูเมือง ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เต็มกำลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถให้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
 ข้อ 9 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคูเมือง ต้องมุ่งม่ันแก้ปัญหาความ
เดอืดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดี ร่วมมือร่วมใจการปฏิบัติงาน
ร่วมกัน โดยประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
 ข้อ 10 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคูเมือง ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
 ข้อ 11 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคูเมือง ต้องรักษาความลับที่ได้
จากการปฏิบัติหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง/
พนักงานจะกระทำได้ต่อเมื่อมีอำนาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด
เท่านั้น 
 ข้อ 12 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคูเมือง ต้องรักษาและ
เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 
 ข้อ 13 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคูเมืองต้องไม่ใช่สถานะหรือ
ตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม 
ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆ อัน
อาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 
 ข้อ. 14 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคูเมือง ต้องประพฤติตนให้
สามารถทำงานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษย์สัมพนัธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการ
ปฏิบัติงานเพื่อนร่วมงาน และไม่นำผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
 
 
 
 
 
 

/ส่วนที่ 3..... 
 
 



 
 

ส่วนที่ 3 
จรรยาวิชาชีพ 

 
 ข้อ 15 พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างเทศบาลตำบลคูเมือง จะต้องปฏิบัติงานตาม
จรรยาวิชาชีพดังต่อไปนี้ 

1) พนักงานเทศบาลตำบลคูเมืองปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจำตัวประชาชน จะต้อง 
ถือแนวปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่องจรรยาบรรณพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง 
และผู้ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2545 

2) พนักงานเทศบาลตำบลคูเมืองปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง ครู จะต้องถือแนวปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณวิชาชีพครูพ.ศ.2539 

  3) พนักงานเทศบาลตำบลคูเมือง ที่ปฏิบัติงานวิศวกรรมโยธา จะต้องถือแนวทางปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ตามข้อบังคับสภาวิศวกรรม ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม และการ
ประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งชาติ พ.ศ.2543 

 

หมวด 3 
กลไกลและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ 1  
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

 ข้อ 16 ให้สำนักปลัดเทศบาลตำบลคูเมือง มีหน้าที่ควบคุมกำกับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้  
  (1) ดำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องพนักงานเทศบาลลูกจ้างประจำพนักงานจ้าง ที่เป็น
แบบอย่างที่ดีและติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ 
  (2) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสืบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลให้นายกเทศมนตรี
ตำบลคูเมือง หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดำเนินการตามที่นายกเทศมนตรี
ตำบลคูเมือง หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็ได้ 
  (3) ให้ความช่วยเหลือและดูแลพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มีให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่า
นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ
และพนักงานจ้าง ผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง หรือคณะกรรมการ
จริยธรรมไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 
  (4) คุ้มครองพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม การดำเนินการต่อพนักงานเทศบาล 
ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการ
แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของพนักงาน
เทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ผู้นั้น จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมแล้ว 
 
 

/(5)ทำหน้าที่... 
   
 
 



 
 
  (๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ 
  (๖) ดำเนินการอ่ืนตามที่กำหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมหรือปลัด
มอบหมาย ทั้งนี้โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด 
 ข้อ 17 ให้นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุมกำกับให้มีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้ 
  คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย 

(1) ปลัด เป็นประธานกรรมการ 
(2) กรรมการจากพนักงานเทศบาล ซึ่งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารเลือกกันเองให้เหลือสองคน 

  (3) กรรมการ ซึ่งเป็นพนักงานเทศบาล ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในเทศบาลตำบลคู
เมือง ที่ได้รับเลือกตั้งจากพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลคูเมืองนั้น จำนวนสอง
คน 
  (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (1)-(3) รวมกันเสนอชื่อและคัดเลือกให้เหลือ
สองคน 
  ให้หัวหน้าสำนักเทศบาลตำบลคูเมือง เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมและอาจแต่งตั้ง
เลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม 
  กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 
 ข้อ 18 คณะกรรมการจริยธรรมมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 
  (1) ควบคุม กำกับ ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 
  (2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีท่ีมีข้อ
สงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนตามจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว 
  (3) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอำนาจหน้าที่ขอให้
กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรืองห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่ง
เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคำเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
  (4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือพนนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้างของหน่วยงานนี้มาชี้แจง 
หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
  (5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคำวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลันถ้าคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลันถ้าคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 
 
 
 
 

 
/(6) ส่งเรื่องให้... 

 
 
 
 
 



 
 

  (6) คุ้มครองพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
อย่างตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมพนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำและพนักงานจ้างผู้นั้น 
  (7) ดำเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมายการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 
 

ส่วนที่ 2 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

 ข้อ 19 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้
นายกเทศมนตรีตำบลคูเมือง เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ 
 ข้อ 20 การดำเนินการตามข้อ 19 ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจำนวนไม่น้อย
กว่าสามคน เป็นผู้ดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
 ข้อ 21 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ให้
พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจริงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสำคัญและระดับตำแหน่ง ตลอดจน
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณีผลร้ายอันเกิด
จากการฝ่าฝืน  และเหตุอ่ืนอันควรนำมาประกอบการพิจารณา 
 ข้อ 22 หากการดำเนินการสอบสวนตามข้อ 20 แล้วไม่ปรากฏข้อเท็จจริงมีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้
ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามข้อ 19 สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามข้อ 19 สั่งลงโทษฝ่าฝืนตามข้อ 25 แต่หาก
ปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดำเนินการทางวินัย 
 ข้อ 23 การดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 19 ข้อ 20 และข้อ 22 ให้นำ
แนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยและการดำเนินการทางวินัย ของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 ข้อ 24 การสั่งการของผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อ 22 ให้ดำเนินการตามนั้น เว้นแต่จะปรากฏ
ข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทำให้ผลของการสั่งนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

 
หมวด 4 

ขั้นตอนการลงโทษ 
 

 ข้อ 25 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ให้กรณีอันมิใช่ความผิดเป็นทางวินัยหรือความผิดทาง
อาญา ให้ดำเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือดำเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือนำไปประกอบการ
พิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดี
ความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
 
 
 
 
 

/ข้อ 26 เมื่อ... 
 
 
 
 



 
  ข้อ 26 เมื่อมีการดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและมีการลงโทษตามข้อ 22 แล้ว ให้เทศบาล
ตำบลคูเมืองดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
  ข้อ 27 ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 25 สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ
เทศบาลตำบลคูเมืองภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้รับทราบการลงโทษ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 18 (2) สามารถร้อง
ทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันที่ได้ทราบการ
ลงโทษ 
  ข้อ 28 เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 

 

บทเฉพาะกาล 
  

  ข้อ 29 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดคณะกรรมการ
พนักงานเทศบาล ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และ
ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 
 

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

 
 

 
 
  
 
 
 


