
 

 
 
 

เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงานจ้าง

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย  พุทธศักราช ๒๕60 มาตรา 

๑. เป็นเครื่องมือกํากับความป
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล

๒. ยึดถือเป็นหลักก
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ของ
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓.ทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพ่ิมความ
ผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไป 

๔.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่
และต่อสังคมตามลําดับ 

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
รวมท้ังเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ท้ังนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมสําหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน  พึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและ

  ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
   “ประมวลจริยธรรม
ลูกจ้างของเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่
   “ข้าราชการ
ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา 
รวมถึงพนักงานจ้าง  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
   “พนักงาน
   “ลูกจ้าง
   “คณะกรรมการจริยธรรม
ถํ้าใหญ่ 
  ข้อ ๒  ให้นายก
 
 

-๑- 

ประกาศเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงานจ้าง และลูกจ้าง 

ของเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ พ.ศ. 2565 
---------------------------------------------- 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
มาตรา 76 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

เป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการ ท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐาน
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 

ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคล  
อการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ของเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ เพ่ือให้การดําเนินงา

มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
ดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ 

ผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โด

สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน  

องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน  
รวมท้ังเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ท้ังนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมสําหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน  พึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้  

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

ในประมวลจริยธรรมนี้ 
ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 
ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ข้าราชการส่

ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  
รวมถึงพนักงานจ้าง  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

พนักงาน” หมายถึง พนักงานสังกัดเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่
ลูกจ้าง” หมายถึง ลูกจ้างสังกัดเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 
คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจํา

นายกเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 

และลูกจ้าง  

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร

สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ

ท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคล  
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไป

น่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่

โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจ
อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน  

และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน  

ท้ังนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมสําหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน  พึงยึดถือเป็น
กฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้   

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และ

ข้าราชการส่วนท้องถ่ินสามัญ  
ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  

หมายถึง พนักงานสังกัดเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ 

คณะกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาลตําบล

รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้  



-๒- 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 
ส่วนท่ี ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
  ข้อ ๓ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ทุกคน  มีหน้าท่ีดําเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให้บริการ
แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดม่ันในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้ 

(๑) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   (๒) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (๓) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย์ และรับผิดชอบ 
   (๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี 

     ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน 
     ข้อเท็จจริง 
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ   
     ตรวจสอบได้ 
(๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

          (๑๐) การสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในท้องถ่ินประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดี  
      ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้ 
      สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 

ส่วนท่ี ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

  ข้อ ๔ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ ต้องจงรักภักดีต่อชาติ 
ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
  ข้อ ๕ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีใน
การรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
  ข้อ ๖ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีใน
การเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  ข้อ ๗ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจ
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตําแหน่งหน้าท่ี 
  ข้อ ๘ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ ต้องปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็ม
กําลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 



-๓- 
 

  ข้อ ๙ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ ต้องมุ่งแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและ
ประชาชน 
  ข้อ ๑๐ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วย
ความสุภาพ เรียบร้อย  มีอัธยาศัย 
  ข้อ ๑๑ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ ต้องรักษาความลับท่ีได้
จากการปฏิบัติหน้าท่ี  การเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทําได้ต่อเม่ือมีอํานาจ
หน้าท่ีและได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนดเท่านั้น 
  ข้อ ๑๒ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ ต้องรักษา และ
เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ 
  ข้อ ๑๓ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ ต้องไม่ใช้สถานะหรือ
ตําแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน  ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็
ตาม  ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือ
ประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตาม
ประเพณี 
  ข้อ ๑๔ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ ต้องประพฤติตนให้
สามารถทํางานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลท่ีจําเป็นในการ
ปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน  และไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
 

ส่วนท่ี ๓ 
จรรยาวิชาชีพอ่ืน (ถ้ามี)    

  ข้อ ๑๕ บทบัญญัติจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา เพ่ือใช้บังคับ
เพ่ิมเติมสําหรับบุคลากรท่ีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

 
หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ส่วนท่ี ๑   
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

  ข้อ ๑๖ ให้สํานักปลัดเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ มีหน้าท่ีควบคุมกํากับการให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างท่ัวถึงและเคร่งครัด โดยมีอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 
   (๑) ดําเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีและ
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสมํ่าเสมอ 
   (๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลให้
นายกเทศมนตรี หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ท้ังนี้  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดําเนินการตามท่ีนายก
เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็ได้ 
   (๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีท่ีเห็นว่านายกเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่  



-๔- 
 

หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่าน         
นายกเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 
   (๔) คุ้มครองข้าราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  มิให้ถูก
กลั่นแกล้งหรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม การดําเนินการต่อข้าราชการท่ีอยู่ระหว่าง  ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อการแต่งต้ัง โยกย้าย เลื่อนข้ันเงินเดือน ต้ังกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าท่ีของข้าราชการผู้นั้น จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

(๕) ทําหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน 
   (๖) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีคณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย ท้ังนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดํารงตําแหน่งในสํานักปลัด 
  ข้อ ๑๗ ให้นายกเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมข้ึนเพ่ือควบคุม กํากับ 
ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
   คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย  
   (๑) ปลัดหรือรองปลัดท่ีได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ   
   (๒) กรรมการจากข้าราชการซ่ึงดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือ
สองคน 
   (๓) กรรมการ  ซ่ึงเป็นข้าราชการท่ีไม่ได้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารในเทศบาล
ตําบลถํ้าใหญ่ ท่ีได้รับเลือกต้ังจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างของเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่นั้น จํานวน
สองคน 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกให้เหลือสองคน 
 
     ให้หัวหน้าสํานักปลัดเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  
และอาจแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม 
   กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน   
  ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหน้าท่ี  ดังนี้ 
   (๑) ควบคุม กํากับ ส่งเสริมและให้คําแนะนําในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์  
การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว  
   (๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอํานาจ
หน้าท่ี  ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจง
ข้อเท็จจริง  ส่งเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด  มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคําเก่ียวกับ
เรื่องท่ีสอบสวน 
   (๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคํา หรือ
ให้ส่งเอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 



-๕- 
 

   (๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  เม่ือได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคําวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
โดยพลัน  ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นท่ีสุด 
   (๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่อง
สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(๗) คุ้มครองข้าราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
   (๘) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดิน มอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง 
ปกครองมาใช้บังคับ 

ส่วนท่ี ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

  ข้อ ๑๙ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าท่ีประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม  ให้ นายกเทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 

ข้อ ๒๐ การดําเนินการตามข้อ ๑๙ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ
จํานวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ข้อ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่  ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับ
ตําแหน่ง ตลอดจนหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ  ในอดีต สภาพแวดล้อม
แห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน  และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา  

ข้อ ๒๒ หากการดําเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการ             
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริง
ว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตาม
ข้อ ๑๙  สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๕  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดําเนินการทางวินัย   
  ข้อ ๒๓  การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ 
และข้อ ๒๒  ให้นําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย และการรักษาวินัย  และการ
ดําเนินการทางวินัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๔ การสั่ งการของผู้ รับผิดชอบดําเนินการตามข้อ ๒๒ ให้ ดําเนินการตามนั้น               
เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป   

 
หมวด ๔ 

ข้ันตอนการลงโทษ 
  ข้อ ๒๕  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา ให้ดําเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือดําเนินการท่ีถูกต้อง  หรือตักเตือน  
หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแต่งต้ัง การเข้าสู่ตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง การเลื่อนข้ันเงินเดือน 
หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
  ข้อ ๒๖ เม่ือมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒ แล้ว  
ให้ เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่ ดําเนินการให้เป็นไปตามคําสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 



-๖- 
 

  ข้อ ๒๗ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ 
เทศบาลตําบลถํ้าใหญ่  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
   ผู้ ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ  
  ข้อ ๒๘ เม่ือผลการพิจารณาเป็นท่ีสุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
 

บทเฉพาะกาล 
  ข้อ ๒๙ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ซ่ึงเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ ณ วันท่ี  10  มกราคม  พ.ศ.2565 
 
 
 

(นายอนันต์  ด่านสกุล) 
นายกเทศมนตรีตําบลถํ้าใหญ่ 

 


