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ค ำน ำ 
 

  พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้ที่มี
บทบำทส ำคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในกำรให้บริกำรสำธำรณะเพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของ
ประชำชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้ำที่และควำมรับผิดชอบส ำคัญในอันที่จะบ ำบัดทุกข์บ ำรุงสุข และสร้ำงคุณภำพ
ชีวิตที่ดีให้แก่ประชำชนในท้องถิ่น โดยให้สอดคล้องกับนโยบำยของรัฐบำลและท้องถิ่น ดังนั้น กำรที่ประชำชน
ในแต่ละท้องถิ่นจะมีควำมเป็นอยู่ที่ดี มีควำมสุขหรือไม่ จึงขึ้นอยู่กับกำรประพฤติปฏิบัติของพนักงำนเทศบำล 
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้มีคุณธรรมปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ
จริยธรรม เป็นผู้มีจิตส ำนึกที่จะตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยกำรกระท ำทุกสิ่ง เพ่ือประโยชน์ของประชำชนและ
ประเทศชำติ โดยน้อมน ำพระรำชจริยวัตร พระรำชกรณียกิจ และอันเชิญพระบรมรำโชวำทของพระบำท 
สมเด็จพระเจ้ำอยู่หัวใส่เกล้ำฯ เป็นแนวทำงในกำรปฏิบัติหน้ำที่เพ่ือให้เกิดผลดีอย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถแล้ว 
ย่อมส่งผลดีสู่ประชำชนโดยตรง 
  

  เทศบำลต ำบลก้อ จึงได้จัดท ำประมวลจริยธรรมของพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และ
พนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลก้อเล่มนี้ขึ้น เพ่ือให้พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ได้ใช้เป็น
แนวทำงประพฤติปฏิบัติตนไปในทำงที่ถูกต้องเหมำะสม น ำมำซึ่งประสิทธิภำพ และประสิทธิผลในกำรปฏิบัติ
หน้ำที่ 
 

  หวังเป็นอย่ำงยิ่งว่ำ ประมวลจริยธรรมเล่มนี้ จะอ ำนวยประโยชน์ต่อพนักงำนเทศบำล 
ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลก้อ ต่อไป 
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พันธกิจ 
 

  จำกวิสัยทัศน์ดังกล่ำวถือเป็นกำรก ำหนดทิศทำงควำมต้องกำรที่จะเป็นไปในอนำคตของ
เทศบำลต ำบลก้อ โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำโดยมีพันธกิจหลัก ดังนี้ 
  1. มุ่งเน้นกำรอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญำท้องถิ่น ส่งเสริมกิจกรรมกำรท่องเที่ยว
ทำงธรรมชำติเชิงอนุรักษ์ให้มีสภำพยั่งยืน 
  2. มุ่งพัฒนำกำรเกษตรกรรมซึ่งเป็นอำชีพหลักของประชำชนในท้องถิ่นโดยจะพัฒนำและท ำนุ
บ ำรุงรักษำแหล่งน้ ำเพ่ือใช้ในกำรเกษตรให้สำมำรถผลิตสินค้ำด้ำนกำรเกษตรโดยเฉพำะอย่ำงยิ่งข้ำวโพดที่มี
คุณภำพ 
  3. มุ่งเน้นคุณภำพชีวิตของประชำกรให้ดีขึ้น 
  4. มุ่งเน้นสร้ำงรำยได้ ลดรำยจ่ำย ให้แก่ครัวเรือน เพ่ิมขีดควำมสำมำรถในกำรท ำกำรประมง
เหนือเขื่อนภูมิพล รวมถึงกำรแปรรูปอำหำรกำรส่งเสริมวิสำหกิจชุมชน ซึ่งจะช่วยเพ่ิมรำย ได้หลังฤดูท ำ
กำรเกษตร 
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ของเทศบาลต าบลก้อ อ าเภอลี้  จังหวัดล าพูน พ.ศ. 2566 
----------------------------------- 

 
  ตำมที่คณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกำศรำชกิจจำ
นุเบกษำ เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงำนส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 5 พฤศจิกำยน 2564 เพ่ือใช้เป็นหลัก
ส ำคัญในกำรจัดท ำประมวลจริยธรรมของหน่วยงำนของรัฐ 

 
หมวด 1  
บททั่วไป 

  ข้อ 1 ในประมวลจริยธรรมนี้ 
  “ประมวลจริยธรรม” หมำยถึง ประมวลจริยธรรมของพนักงำนส่วนท้องถิ่น ของเทศบำล
ต ำบลก้อ 
  “พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำง ” หมำยถึง  พนักงำนเทศบำล 
ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำงตำมภำรกิจและพนักงำนจ้ำงทั่วไป ผู้ที่ได้รับกำรบรรจุและแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้ำที่
รำชกำรและได้รับเงินเดือน ค่ำจ้ำง ค่ำตอบแทน จำกเทศบำลต ำบลก้อ 
  “คณะกรรมกำรจริยธรรม” หมำยถึง คณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำเทศบำลต ำบลก้อ 
  ข้อ 2 ประมวลจริยธรรมของพนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ พนักงำนจ้ำง เทศบำลต ำบลก้อ
ที่ได้ประกำศใช้อยู่ก่อนฉบับนี้ให้ยกเลิกและใช้ฉบับนี้แทน 
  ข้อ 3 กำรใดที่ได้ด ำเนินกำรตำมบทบัญญัติของประมวลจริยธรรมที่ใช้บังคับอยู่ก่อน
ประกำศใช้ประมวลจริยธรรมฉบับนี้ ให้ด ำเนินต่อไปจนแล้วเสร็จ  
  ข้อ 4 ให้ นำยกเทศมนตรีต ำบลก้อ รักษำกำรตำมประมวลจริยธรรมนี้ 
 

หมวด 2 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่ 1  
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

  ข้อ 3 พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลก้อทุกคน มีหน้ำที่
ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย เพ่ือรักษำประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลำงทำงกำรเมือง อ ำนวยควำมสะดวก
และให้บริกำรแก่ประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล โดยจะต้องยึดมั่นในค่ำนิยมหลัก 10 ประกำร ดังนี้ 
  1. กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  2. กำรยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

3. กำรมีจิตส ำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
  4. กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับ
ซ้อน 
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5. กำรยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมำย 
6. กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

  7. กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
  8. กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
  9. กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร 
  10. กำรสร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนำ
ชุมชนให้น่ำอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 

ส่วนที่ 2 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

  ข้อ 4 พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลก้อ ต้องจงรักภักดี
ต่อชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ 
  ข้อ 5 พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลก้อ ต้องเป็น
แบบอย่ำงที่ดีในกำรรักษำไว้และปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยทุกประกำร 
  ข้อ 6 พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลก้อ ต้องเป็น
แบบอย่ำงที่ดีในกำรเป็นพลเมืองดี เคำรพและปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด 
  ข้อ 7 พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลก้อ ต้องไม่
ประพฤติตนอันอำจก่อให้เกิดควำมเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต ำแหน่งหน้ำที่ 
  ข้อ 8 พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลก้อ ต้องปฏิบัติ
หน้ำที่อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถด้วยควำมเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญำ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ให้บรรลุผลส ำเร็จ
และมีประสิทธิภำพตำมภำระหน้ำที่ ที่ได้รับมอบหมำยเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชำติและประชำชน 
  ข้อ 9 พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลก้อ ต้องมุ่ง
แก้ปัญหำควำมเดือดร้อนของประชำชนด้วยควำมเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำง
หน่วยงำนและประชำชนด้วยควำมเป็นธรรมรวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงหน่วยงำนและ
ประชำชน 
  ข้อ 10 พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลก้อ ต้องปฏิบัติ
หน้ำที่ด้วยควำมสุภำพเรียบร้อยมีอัธยำศัย 
  ข้อ 11 พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลก้อ ต้องรักษำ

ควำมลับที่ได้จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นควำมลับโดยข้ำรำชกำร/พนักงำนจะกระท ำได้ต่อเมื่อ 
มีอ ำนำจหน้ำที่และได้รับอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำ หรือเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนดเท่ำนั้น 
  ข้อ 12 พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลก้อ ต้องรักษำ
และเสริมสร้ำงควำมสำมัคคีระหว่ำงผู้ร่วมงำน พร้อมกับให้ควำมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทำงที่ชอบ 
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  ข้อ 13 พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลก้อ ต้องไม่ใช่
สถำนะหรือต ำแหน่งไปแสวงหำประโยชน์ที่มิควรให้ส ำหรับตนเองหรือผู้ อ่ืนไม่ว่ำจะเป็นประโยชน์ในทำง
ทรัพย์สินหรือไม่ก็ตำมตลอดจนไม่รับของขวัญของก ำนัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจำกผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่ำงๆ อันอำจเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน เว้นแต่เป็นกำรให้โดยธรรมจรรยำหรือ
กำรให้ตำมประเพณ ี
  ข้อ 14 พนักงำนเทศบำล ลูกจ้ำงประจ ำ และพนักงำนจ้ำงของเทศบำลต ำบลก้อ ต้อง
ประพฤติตนให้สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนด้วยควำมสุภำพ มีน้ ำใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่
จ ำเป็นในกำรปฏิบัติงำนของเพ่ือร่วมงำน และไม่น ำผลงำนของผู้อื่นมำแอบอ้ำงเป็นผลงำนของตน 
 

หมวด 3 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ 1 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

  ข้อ 15 ส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลก้อ มีหน้ำที่ควบคุมก ำกับกำรให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวล
จริยธรรมนี้อย่ำงทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 
  (1) ด ำเนินกำรเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้ำรำชกำรที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีและติดตำม
สอดส่องกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงสม่ ำเสมอ 
  (2) สืบสวนหำข้อเท็จจริง หรือสอบสวนกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมนี้  เ พ่ือรำยงำนผลให้
นำยกเทศมนตรีต ำบลก้อ หรือกรรมกำรจริยธรรมพิจำรณำ ทั้งนี้ โดยอำจมีผู้ร้องขอหรือำจด ำเนินกำรตำมที่
นำยกเทศมนตรีต ำบลก้อ หรือคณะกรรมกำรจริยธรรมมอบหมำย หรือตำมท่ีเห็นเองก็ได้ 
  (3) ให้ควำมช่วยเหลือและดูแลข้ ำรำชกำรซึ่ งปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำง
ตรงไปตรงมำ มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ ำนำจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่ำนำยกเทศมนตรีต ำบลก้อหรือ
คณะกรรมกำรจริยธรรมไม่ให้ควำมคุ้มครองต่อข้ำรำชกำรผู้นั้นตำมควร อำจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่ำน
นำยกเทศมนตรีต ำบลก้อหรือคณะกรรมกำรจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจกำรแผ่นดินก็ได้ 
  (4) คุ้มครองข้ำรำชกำรซึ่งปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงตรงไปตรงมำมิให้ถูกลั่นแกล้ง
หรือถูกใช้อ ำนำจโดยไม่เป็นธรรม กำรด ำเนินกำรต่อข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำงถูกกล่ำวว่ำไม่ปฏิบัติตำมประมวล
จริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อกำรแต่งตั้ง โยกย้ำย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมกำรสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย 
หรือกระทบต่อสิทธิหน้ำที่ของข้ำรำชกำรผู้นั้น จะกระท ำมิได้ เว้นแต่จะได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำร
จริยธรรมแล้ว 
        (5) ท ำหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (6) ด ำเนินกำรอ่ืนตำมที่ก ำหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตำมที่คณะกรรมกำรจริยธรรม
หรือปลัดมอบหมำย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของผู้ด ำรงต ำแหน่งในสังกัดปลัด 

ข้อ 16 ให้นำยกเทศมนตรีต ำบลก้อ แต่งตั้งคณะกรรมกำรจริยธรรมขึ้น เพ่ือควบคุม ก ำกับ 
ให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้ 
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  คณะกรรมกำรจริยธรรม ประกอบด้วย 
  (1) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมำย เป็นประธำนกรรมกำร 
  (2) กรรมกำรจำกข้ำรำชกำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร เลือกกันเองให้เหลือสองคน 
  (3) กรรมกำร ซึ่งเป็นข้ำรำชกำรที่ไม่ได้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำรในเทศบำลต ำบลก้อที่
ได้รับเลือกตั้งจำกข้ำรำชกำรพนักงำนจ้ำงและลูกจ้ำงของเทศบำลต ำบลก้อนั้น จ ำนวนสองคน 
  (4) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ให้กรรมกำรตำม (1) – (3) ร่วมกันเสนอช่อและคัดเลือก
ให้เหลือสองคน ให้หัวหน้ำส ำนักปลัดเทศบำลต ำบลก้อ เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรจริยธรรม และอำจแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรจริยธรรมได้ตำมควำมเหมำะสม กรรมกำรจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทำง
วินัยมำก่อน 
  ข้อ 17 คณะกรรมกำรจริยธรรมมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 
  (1) ควบคุม ก ำกับ ส่งเสริมและให้ค ำแนะน ำในกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (2) สอดส่องดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณี
ที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ำมีกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมหรือจรรยำหรือในกรณีที่มีกำรอุทธรณ์กำรลงโทษผู้ฝ่ำฝืน
ตำมประมวลจริยธรรมนี้จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค ำวินิจฉัยโดยเร็ว 
  (3) ให้คณะกรรมกำรจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมกำรจริยธรรมมอบหมำยมีอ ำนำจหน้ำที่
ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ หรือห้ำงหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจง
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสำรและหลักฐำนที่เกี่ยวข้องส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มำชี้แจงหรือให้ถอยค ำเกี่ยวกับเรื่อง
ที่สอบสวน 
  (4) เรียกผู้ถูกกล่ำวหำ หรือข้ำรำชกำรของหน่วยงำนนี้มำชี้แจง หรือให้ถ้อยค ำหรือให้ส่ง
เอกสำรและหลักฐำนเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
  (5) พิจำรณำวินิจฉัยชี้ขำดปัญหำอันเกิดจำกกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค ำวินิจฉัยให้คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลันถ้ำคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยของคณะกรรมกำรจริยธรรมเป็นที่สุด 
  (6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจกำรแผนดินพิจำรณำวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่ำเรื่องนั้นเป็นเรื่องส ำคัญหรือ

มีผลกระทบในวงกว้ำงหลำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (7) คุ้มครองข้ำรำชกำรซึ่ งปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงตรงไปตรงมำ มิให้
ผู้บังคับบัญชำใช้อ ำนำจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้ำรำชกำรผู้นั้น 
  (8) ด ำเนินกำรอ่ืนตำมประมวลจริยธรรมนี้ หรือตำมท่ีผู้ตรวจกำรแผ่นดินมอบหมำย 
  กำรประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองมำใช้
บังคับ 
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ส่วนที่ 2  
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

  ข้อ 18 กรณีมีกำรร้องเรียนหรือปรำกฏเหตุว่ำมีเจ้ำหน้ำที่ประพฤติปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวล
จริยธรรม ให้นำยเทศมนตรีต ำบลก้อ เป็นผู้รับผิดชอบพิจำรณำด ำเนินกำร 
  ข้อ 19 กำรด ำเนินกำรตำมข้อ 18 ให้ผู้รับผิดชอบพิจำรณำด ำเนินกำรแต่งตั้งคณะกรรมกำร
จ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคน เป็นผู้ด ำเนินกำรสอบสวนทำงจริยธรรม 
  คณะกรรมกำรที่แต่งตั้งต้องมีคุณสมบัติดังนี้ มีประสบกำรณ์เป็นกรรมกำรสอบสวนด้ำนนั้น
หรือจบกำรศึกษำทำงนิติศำสตร์ หรือผ่ำนกำรฝึกอบรมด้ำนวินัย 
  ข้อ 20 กำรประพฤติปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมร้ำยแรง
หรือไม่ ให้พิจำรณำจำกพฤติกรรมของกำรฝ่ำฝืน ควำมจงใจหรือเจตนำ มูลเหตุจูงใจควำมส ำคัญและระดับ
ต ำแหน่ง ตลอดจนหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ฝ่ำฝืน อำยุ ประวัติ และควำมประพฤติ ในอดีตสภำพแวดล้อม
แห่งกรณี ผลร้ำยอันเกิดจำกกำรฝ่ำฝืน และเหตุอ่ืนอันควรน ำมำประกอบกำรพิจำรณำ 
  ข้อ 21 หำกกำรด ำเนินกำรสอบสวนตำมข้อ 19 แล้ว ไม่ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำมีกำรฝ่ำฝืน
ประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจำรณำด ำเนินกำรตำมข้อ 18 สั่งยุติเรื่องแต่หำกปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำเป็น
กำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นควำมผิดทำงวินัยให้ผู้รับผิดชอบพิจำรณำด ำเนินกำรตำมข้อ 18 
สั่งลงโทษผู้ฝ่ำฝืนตำมข้อ 24 แต่หำกปรำกฏว่ำเป็นควำมผิดทำงวินัยให้ด ำเนินกำรทำงวินัย 
  ข้อ 22 กำรด ำเนินกำรสอบสวนทำงจริยธรรมและกำรลงโทษผู้ฝ่ำฝืนตำมข้อ 18 ข้อ 19 
และข้อ 21 ให้น ำแนวทำงและวิธีกำรสอบสวนตำมมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และกำรรักษำวินัยและกำร
ด ำเนินกำรทำงวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมำบังคับใช้โดยอนุโลม 
  ข้อ 23 กำรสั่งกำรของผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตำมข้อ 21 ให้ด ำเนินกำรตำมนั้นเว้นแต่จะ
ปรำกฏข้อเท็จจริงในภำยหลังที่อำจท ำให้ผลของกำรสั่งกำรนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
 

หมวด 4 
ขั้นตอนการลงโทษ 

  ข้อ 24 กำรประพฤติปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นควำมผิดทำงวินัย
หรือควำมผิดทำงอำญำ ให้ด ำเนินกำรตำมควำมแก่กรณีเพ่ือให้มีกำรแก้ไขหรือด ำเนินกำรที่ถูกต้องหรือตักเตือน 
หรือน ำไปประกอบกำรพิจำรณำกำรแต่งตั้ง กำรเข้ำสู่ต ำแหน่งกำรพ้นจำกต ำแหน่ง กำรเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือ 
กำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ หรือกำรสั่งให้ผู้ฝ่ำฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับกำรพัฒนำแล้วแต่กรณี 
  ข้อ 25 เมื่อมีกำรด ำเนินกำรสอบสวนทำงจริยธรรม และมีกำรสั่งลงโทษตำมข้อ 21 แล้วให้
เทศบำลต ำบลก้อ ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมค ำสั่งดังกล่ำวโดยไม่ชักช้ำ 
  ข้อ 26 ผู้ถูกลงโทษตำมข้อ 24 สำมำรถร้องทุกข์หรือุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรจริยธรรมของ
เทศบำลต ำบลก้อ ภำยในสำมสิบวัน นับแต่วันได้ทรำบกำรลงโทษ 
  ผู้ถูกลงโทษตำมข้อ 17(2) สำมำรถร้องทุกข์หรือุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรจริยธรรมของ
เทศบำลต ำบลก้อ ภำยในสำมสิบวัน นับแต่วันได้ทรำบกำรลงโทษ 

 ข้อ 27 เมื่อผลกำรพิจำรณำเป็นที่สุดแล้วให้รำยงำนผลต่อผู้ตรวจกำรแผ่นดินโดยเร็ว 
 

บทเฉพาะกาล 
  ข้อ 28 จัดให้มีกำรประเมินกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้ หำกมีกำรปรับปรุงแก้ไข
ประมวลจริยธรรมให้มีควำมเหมำะสม ให้แจ้งคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลระดับจังหวัด คณะกรรมกำร
ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจกำรแผ่นดินทรำบ
ต่อไป 


