
 
 

 
 

ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภา
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เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
อําเภอเมือง  จังหวัดปตตาน ี

 

 

 



 ๒
 

คํานํา 
 

 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีสาระสําคัญประการหนึ่งที่มุงแกไขปญหา
การผูกขาดอํานาจรัฐและการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม รวมทั้งการดําเนินการทางการเมืองที่ขาดความ
โปรงใส ไมมีคุณธรรม จรยิธรรม และระบบการตรวจสอบการใชอํานาจที่ลมเหลว จึงมีบทบัญญัติที่มุงเนนการ
ทําใหบานเมืองมีความโปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยกําหนดในหมวด ๖ นโยบายแหงรัฐ มาตรา 76 
วรรคสาม เปนบทบัญญัติเก่ียวกับจริยธรรมของเจาหนาที่ของรัฐ โดยมีกลไกและระบบ คือใหมีการจัดทํา
ประมวลจริยธรรมเพ่ือเปนมาตรฐานทางจริยธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐในหนวยงานนั้นๆ เพ่ือใหการบังคับใช
มาตรการทางจริยธรรมของ เจาหนาที่ของรัฐ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
 

 เทศบาลตําบลรูสะมิแล  จึงไดจัดทําประมวลจริยธรรมของเทศบาลตําบลรูสะมิแลข้ึน และหวังวา
ขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายสภาทองถ่ินของเทศบาลตําบลรูสะมิแล ทุกคนจะไดใชประโยชนจากประมวล
จริยธรรมฉบับนี้ในการนํามาเปนแนวทางปฏิบัติงาน และเปนเครื่องกํากับความประพฤติในการปฏิบัติงาน
อยางมีคณุธรรมและจริยธรรมยังประโยชนสุขและผลสําเร็จมาสูหนวยงานสืบไป 

 
                    เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
         อําเภอเมือง  จังหวัดปตตานี 
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สารบัญ 
           หนา  
คํานํา 
ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น     ๑  
หมวด ๑ บททั่วไป          2 
หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม         2 
 สวนที่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลักสําหรับขาราชการการเมือง 
  ทองถิ่นฝายสภาทองถิ่นของเทศบาลตําบลรูสะมิแล     ๒ 
 สวนที่ ๒ มาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ิน    3 
หมวด ๓           ๕ 
 สวนที่ ๑ กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม      ๕ 
 สวนที่ ๒ ระบบบังคบัใชประมวลจริยธรรม       ๖ 
หมวด ๔ ขั้นตอนการลงโทษ         7 
บทเฉพาะกาล           ๗ 
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ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น 
ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  อําเภอเมือง  จังหวัดปตตาน ี

พ.ศ. ๒๕๖3 
-------------------------------------------------- 

 

 ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
 ๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของราชการท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน 
ที่ชัดเจนและเปนสากล 
 ๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคลและเปน
เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ของเทศบาลตําบลรูสะมิแล เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 
 ๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพ่ิมความหนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ และ
ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
 ๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกร ขาราชการ พนักงานเทศบาล และพนักงานจางในทุกระดับ 
โดยใหฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอ
ผูบังคบับัญชา ตอประชาชน และตอสังคมตามลําดับ 
 ๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง 
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงานท้ังนี้ รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวม สําหรับองคกร ขาราชการ 
พนักงานเทศบาล และพนักงานจางทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับ
อ่ืนๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
 

 ขอ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี ้
 “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่นของ
เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 “ขาราชการการเมืองทองถิ่น” หมายถึง ขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายสภาทองถิ่น (ประธานสภาฯ
รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาทองถิ่น) รวมทั้งบุคคลที่ฝายบริหารเทศบาลตําบลรูสะมิแล
แตงตั้งตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. ๒๕๔๖ และที่แกไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๑๓)พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 “คณะกรรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่น ฝาย
สภาทองถ่ินของเทศบาลตําบลรูสะมิแล  อําเภอเมือง จังหวัดปตตานี 
 ขอ ๒ ใหประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

สวนที่ ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลกั 

สําหรับขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหารของเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
 

 ขอ ๓ ขาราชการการเมืองทองถิน่ของเทศบาลตําบลรูสะมิแลทุกคน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก ๑๐ ประการดังนี ้
 (๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 (๒) การยึดมั่นในคณุธรรมและจริยธรรม 
 (๓) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ 
 (๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตัวและไมมีผลประโยชนทับซอน 
 (๕) การยืนหยัดทําในสิ่งถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
 (๖) การใหบรกิารแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
 (๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
 (๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
 (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
         (๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดีรวมกันพัฒนาชุมชน ใหนา
อยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

 

 

 



 ๖ 
 
 

สวนที่ ๒ 
มาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่น 

 

 ขอ ๔ ขาราชการการเมอืงทองถ่ินตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย  
 ขอ ๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเปนแบบอยาง ที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ 
แหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ  
 ขอ ๖ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตาม 
กฎหมายอยางเครงครดั  
 ขอ ๗ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และศิลธรรม ทั้งโดย
สวนตัวและโดยหนาที่รับผิดชอบตอสาธารณชน ทั้งตองวางตนใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน  
 ขอ ๘ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเคารพสทิธิ เสรีภาพสวนบุคคลของผูอ่ืน โดยไมแสดงกิริยา หรือ
ใชวาจาไมสุภาพ อาฆาตมาดราย หรือใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด  
 ขอ ๙ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองมีอุดมการณในการทํางาน เพ่ือประเทศชาติ และตองถือเอา 
ผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสิ่งสูงสุด  
 ขอ ๑๐ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรับใชประชาชนอยางเต็มความสามารถดวยความรับผิดชอบ 
ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และปราศจากอคต ิ 
 ขอ ๑๑ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ิน ประพฤติตนเปน 
พลเมืองที่ดี รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคณุธรรม และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดลอมใหพ้ืนที่รับผิดชอบ  
 ขอ ๑๒ ขาราชการการเมืองทองถิ่นไมใชหรือยินยอมใหผูอื่นใชสถานะหรือตําแหนงการเปน 
ขาราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย สําหรับตนเองหรือผูอ่ืน ไมวาจะ 
เปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม  
 ขอ ๑๓ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนขาราชการการเมืองเขาไป 
กาวกายหรือแทรกแซงการบรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนขั้นเงินเดือน ของขาราชการ ซึ่งมี
ตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา และมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือใหบุคคลดังกลาว พนจากตําแหนง 
ทัง้นี้เวนแตเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย  
 ขอ ๑๔ ขาราชการการเมืองทองถิน่ตองไมยินยอมใหคูสมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัวหรือ  
ผูใกลชิดกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีของตนหรือของผูอ่ืน และตองไมยินยอมใหผูอื่นใชอํานาจ 
หนาที่ของตนโดยมิชอบ  
 ขอ ๑๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองระมัดระวังมิใหมีการประกอบวิชาชีพ อาชีพ หรือการงาน อ่ืน
ใดของคูสมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเปนการกระทบกระเทือนตอความ เชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน 
 ขอ ๑๖ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรักษาความลับของทางราชการ เวนแตเปนการปฏิบัติตาม 
อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 
 ขอ ๑๗ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองยึดม่ันในกฎหมาย และคํานึงถึงระบบคุณธรรมในการ 
แตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงตางๆ 
 
 



 ๗
 
 
 ขอ ๑๘ ขาราชการการเมืองทองถิ่นเมื่อพนจากตําแหนงแลว ตองไมนําขอมูลขาวสารอันเปนความลับ
ของทางราชการ ซึ่งตนไดมาในระหวางอยูในตําแหนงไปใชเพ่ือเกิดประโยชนแตองคการเอกชน ทั้งนี้ภายใน
กําหนดระยะเวลาสองป นับแตวันที่พนจากตําแหนง 
 ขอ ๑๙ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองเปดเผยขอมูลการทุจริต การใชอํานาจในทางที่ผิด การฉอฉล 
หลอกลวง หรือกระทําการอื่นใดที่ทําใหราชการเสียหายตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
 ขอ ๒๐ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมเรียกรองของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใดจาก
บุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชนตางๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน และจะตองดูแลใหคูสมรส ญาติสนิท 
หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเชนเดียวกันดวย 
 ขอ ๒๑ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองปฏิบัติตอองคกรธุรกิจที่ติดตอทําธุรกิจ กับหนวยงานของรัฐ 
ตามระเบียบ และขั้นตอนอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัต ิ
 ขอ ๒๒ ขาราชการการเมืองทองถ่ินพึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอยางสม่ําเสมอ เอาใจใสทุกขสุข
และรับฟงเรื่องราวรองทุกขของประชาชน และรีบหาทางชวยเหลืออยางเรงดวน อยางเทาเทียมกันโดยไมเลือก
ปฏิบัต ิ
 ขอ ๒๓ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมใชหรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการ เพ่ือใหเกิดความ
เขาใจผิด หรือประโยชนสําหรับตนเองและผูอ่ืน 
 ขอ ๒๔ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรักษาทรัพยสินของทางราชการและใชทรัพยสินของทาง
ราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้นๆ เทานั้น 
 ขอ ๒๕ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิ
ของชาติ 
 ขอ ๒๖ ขาราชการการเมืองทองถิน่ตองไมคบหาหรือใหการสนับสนุนแกผูประพฤติผิดกฎหมายหรือผู
ที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เชน ผูเปดบอนการพนัน หรือผูที่ของเ ก่ียวกับยาเสพติด อันอาจ
กระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน 
 ขอ ๒๗ ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองแสดงความรับผิดชอบตามควรแกกรณีเมื่อปฏิบัติหนาที่
บกพรอง หรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดอยางรายแรง 
 
 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบงัคับใชประมวลจริยธรรม 

สวนที่ ๑ 
กลไกบงัคับใชประมวลจริยธรรม 

 
 ขอ ๒๘ ใหประธานสภาเทศบาลําบลรูสะมิแล  มีหนาที่ควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 
  (๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการการเมืองทองถ่ินที่เปนแบบอยาง
ที่ดีและติดตาม สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 
  (๒) ใหความชวยเหลือ ดูแล และคุมครองขาราชการการเมืองทองถิ่น ซึ่งปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม 
 
 



 ๘
 
 
  (๓) การดําเนินการตอขาราชการการเมืองทองถิ่นที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรม อันมีผลกระทบตอสิทธิหนาที่ของผูนั้นจะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแลว 
  (๔) ดําเนินการอ่ืนตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรม
ขอ ๒๙ ใหประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่น
ฝายสภาทองถิ่นเทศบาลตําบลรูสะมิแลขึ้น เพ่ือควบคุม กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
ประกอบดวย 
   (๑) ประธานสภาเทศบาล เปนประธานกรรมการจริยธรรม 
   (๒) สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถิ่นคัดเลือก จํานวนสองคนเปนคณะกรรมการ 
    (๓) กรรมการผูทรงคณุวุฒิภายนอกจํานวนหกคน ที่ผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ เปนผูเลือกเปนคณะกรรมการ 
   (๔) หัวหนาสํานักงานปลัดเทศบาลตําบลรูสะมิแล เปนเลขานุการคณะกรรมการ ทั้งนี้หัวหนา
สํานักงานปลัด ดังกลาวตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน หากเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอนให
ประธานปสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล พิจารณาแตงตั้งขาราชการจากตําแหนงในฝายสภาทองถ่ิน ขอ ๓๐ 
คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี ้
   (๑) ควบคุม กํากับ สงเสริม และใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ ใน
เทศบาลตําบลรูสะมิแล 
   (๒) สอดสองดูแลใหมกีารปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในเทศบาลตําบลรูสะมิแล 
ผูรองขอ หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได 
   (๓) ขอความรวมมือใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่น
ของรัฐหรือหางหุนสวน บริษัท ชี้ขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด 
มาชี้แจงหรือใหถอยคําเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (๔) เรียกผูกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคํา หรือให
สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
  (๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในเทศบาล
ตําบลรูสะมิแล เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด โดยพลัน ถา
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในเกาสิบวัน นับแตวันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องใหค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด 
  (๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (๗) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิให
ผูบังคบับัญชาใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอราชการผูนั้น 
  (๘) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผูตรวจการแผนดินมอบหมายการ
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม 
  
 
 
 



 ๙
 
 

สวนที่ ๒ 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

 ขอ ๓๐ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม ให
นายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล สงเรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรมเปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ โดย
จะตองไตสวนขอเท็จจริง สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ และใหมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 
และใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหนายกเทศมนตรีตําบลรูสะมิแล มีคําสั่งลงโทษผูฝาฝน
ประมวลจริยธรรมกรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏวาประธานสภาเทศบาลตําบลรูสะมิแล ปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรม ใหคณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยูเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ และใหเลือกกันเองเปนประธาน
คณะกรรมการ โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริง สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้และให
มีคําวินิจฉัยโดยเร็ว และใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติ จัดตั้ง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ มีคําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม 
 ขอ ๓๑ การดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนตามขอ ๓๐ แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝน
ประมวลจริยธรรมใหสั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมใหสั่งลงโทษ
ผูฝาฝนตาม ขอ ๓๔ 
 ขอ ๓๒ การดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามสวนที่ ๒ นี ้
ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดําเนินการ
ทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาบังคับใชโดยอนุโลม 
 ขอ ๓๓ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมใหถือเปนที่สุด เวนแต 
  ๑) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําใหผลของคําวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
  ๒) กรณีผูถูกลงโทษตามขอ ๓๔ เห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมใหสามารถรองเรียน 
ตอผูตรวจการแผนดินไดภายใน ๓๐ วัน นับแตวันที่รับทราบคําสั่งลงโทษ 
 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 

 ขอ ๓๔ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ใหดําเนินการตามควรแกกรณี เพ่ือใหมีการ
แกไขหรือดําเนินการที่ถูกตอง หรือตักเตือนหรือนําไปประกอบการพิจารณาในการเขาสูตําแหนง การพนจาก 
ตําแหนง หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณ ี 
 ขอ ๓๕ การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม ให
พิจารณาจากพฤติกรรมของผูฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญ และระดับตําแหนง 
ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอมแหง กรณ ี
ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา  
 ขอ ๓๖ ใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหประธานสภา หรือผู กํากับดูแลตาม 
พระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ เวนแตกรณีคําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรมนี ้
ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม และเมื่อมีคําสั่งลงโทษแลวใหประธานสภา หรือผูกํากับดูแลตาม 
พระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ แลวแตกรณี แจงคณะกรรมการจริยธรรม เพ่ือรายงาน
ผลตอผูตรวจการแผนดินทราบตอไป  
 ขอ ๓๗ กรณีเกิดปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหผูตรวจการแผนดินเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด  
 



 ๑๐
 

บทเฉพาะกาล 
 
 

 ขอ ๓๘ ใหคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม 
โดยจัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ ๑ ป หรือใหดําเนินการปรับปรุงแกไข 
ประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสมตามคําแนะนําของผูตรวจการแผนดินตอไป  
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