
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้า 
ว่าด้วย ประมวลจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนต าบล 

 ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕9 
***************************************** 

  ประมวลจริยธรรมนี้จัดท าขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองฝ่ายสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลบางเป้า ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

 ๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ และเป็นเครื่องมือตรวจสอบการ 
ท างานด้านต่างๆ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับ 
บริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

  ๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทุกระดับ ให้ใช้อ านาจในขอบเขต      
สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อองค์กร ต่อประชาชน และต่อ
สังคม ตามล าดับ 

  ๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิด 
ขึ้นรวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

  ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและบุคคล พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

  อาศัยอ านาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฉบับ  
ที่  ๕  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๕๖(๔)  ข้อ ๑๖ (๓)  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้า  จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้ 

 
       หมวด ๑ 

บททั่วไป 

  ข้อ ๑  ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้า ว่าด้วยประมวล
จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาขององค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.๒๕๕7” 

ข้อ ๒  ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต ่      ธันวาคม  ๒๕๕7 

  ข้อ ๓  ในประกาศนี้ 
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น

ฝ่ายสภาขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   “ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น” หมายถึง ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่าย

สภาท้องถิ่น (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาท้องถิ่น) รวมทั้งบุคคลที่ฝ่ายสภา
ท้องถิ่นแต่งตั้ง ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล ฯ 



 ๒ 

 “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทาง
การเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น 

   ข้อ ๔   ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

 
ข้อ ๕  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นมีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย    

เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้ 

๑)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒)  การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
๓)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี 

 ผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
๖)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน 

ข้อเท็จจริง 
๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้

   ๘)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  
 

ส่วนที่ ๒ 
มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น 

 
  ข้อ ๖ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข 

  ข้อ ๗   ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติ
ตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

   ข้อ ๘   ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี 
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

   ข้อ ๙   ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม
และศีลธรรม ทั้งโดยส่วนตัวและโดยหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน ทั้งต้องวางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธา ของ
ประชาชน 

 



 ๓ 
  ข้อ ๑๐  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ท้องถิ่นต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อ่ืน
โดยไม่แสดงกิริยา หรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด 

   ข้อ ๑๑  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องมีอุดมการณ์ในการท างานเพ่ือประเทศชาติ 
และต้องถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด 

   ข้อ ๑๒  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถ 
ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ 

   ข้อ ๑๓  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่น
ประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

ข้อ ๑๔  ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้สถานะหรือ
ต าแหน่งการเป็นข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายส าหรับตนเอง
หรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม 

   ข้อ ๑๕ ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งการเป็นข้าราชการการเมืองเข้าไปก้าวก่ายหรือ
แทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนต าแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือน ของข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือ
เงินเดือนประจ าและมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากต าแหน่ง ทั้งนี้เว้น
แต่เป็นการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย  

   ข้อ ๑๖ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส  ญาติสนิทบุคคลใน
ครอบค รั ว ห รื อ   ผู้ ใ ก ล้ ชิ ด ก้ า ว ก่ า ย  ห รื อ แท รกแซ งก า ร ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข อ งตน หรื อ ข อ งผู้ อ่ื น  
และต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้อ านาจหน้าที่ของตนโดยมิชอบ 

   ข้อ ๑๗ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ อาชีพ
ห รื อ ก า ร ง า น อ่ื น ใ ด ข อ ง คู่ ส ม ร ส  ญ า ติ ส นิ ท  ห รื อ บุ ค ค ล ใ น ค ร อ บ ค รั ว ข อ ง ต น ที่ มี ลั ก ษ ณ ะ 
เป็นการกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

  ข้อ ๑๘ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาความลับของทางราชการ  
เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

  ข้อ ๑๙ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องยึดมั่นในกฎหมายและค านึงถึงระบบ
คุณธรรมในการแต่งตั้งผู้สมควรด ารงต าแหน่งต่างๆ 

   ข้อ ๒๐ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นเมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้ว ต้องไม่น าข้อมูล
ข่าวสารอันเป็นความลับของทางราชการซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในต าแหน่งไปใช้เพ่ือเกิดประโยชน์  
แก่องค์กรเอกชน ทั้งนี้ ภายในก าหนดระยะเวลาสองปี นับจากวันที่พ้นจากต าแหน่ง  

   ข้อ ๒๑ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อ านาจ
ในทางท่ีผิด การฉอ้ฉล หลอกลวง หรือกระท าการอ่ืนใดที่ท าให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

   ข้อ ๒๒ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องไม่เรียกร้องของขวัญ ของก านัล หรือ
ประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน และจะต้องดูแลให้
คู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย 

 



 ๔ 
   ข้อ ๒๓ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ท้องถิ่นต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อท าธุรกิจ
กับหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบ และข้ันตอนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ข้อ ๒๔ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นพึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างสม่ าเสมอ 
เอาใจใส่ทุกข์สุข และรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อย่างเท่า
เทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

   ข้อ ๒๕ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของ
ราชการเพื่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเพ่ือผลประโยชน์ส าหรับตนเองและผู้อ่ืน 

   ข้อ ๒๖ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้
ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆ เท่านั้น 

   ข้อ ๒๗ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อม
เสียต่อเกียรติภูมิของชาติ 

  ข้อ ๒๘ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติ
ผิดกฎหมาย  หรือผู้ที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เช่น ผู้เปิดบ่อนการพนัน หรือผู้ที่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด 
อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

   ข้อ ๒๙ ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณีเมื่อ
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดร้ายแรง 

   
หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

  ข้อ ๓๐ ใหป้ระธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ก ากับดูแลการให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

   ๑)  ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
ท้องถิ่นที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 

  ๒)  ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น       
ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  

  ๓)  การด าเนินการต่อผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหา
ว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของผู้นั้นจะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

   ๔)  ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้ 

  ข้อ ๓๑ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของผู้
ด ารงต าแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบล ขึ้น เพ่ือควบคุม ก ากับให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ประกอบด้วย 

๑)  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล เป็น ประธานคณะกรรมการจริยธรรม
๒) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จ านวน ๒ คน เป็น คณะกรรมการ 



 ๕ 
   ๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก จ านวน ๖ คน ที่ผู้ก ากับดูแลเป็นผู้เลือก      

เป็นคณะกรรมการ   
๔) หัวหน้าส านักงานปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น  เป็น เลขานุการ

คณะกรรมการ  ทั้งนี้ หัวหน้าส านักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวต้องไม่เคยถูกลงโทษ 
ทางวินัยมาก่อน หากเคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อนให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาแต่งตั้ง
ข้าราชการจากต าแหน่งในฝ่ายบริหาร  

  ข้อ ๓๒ คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 

  ๑) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้      
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยอาจมีผู้ร้องขอหรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้ 
     ๓) ขอความร่วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืน
ของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลใน
สังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
     ๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค าหรือ
ให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
     ๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้  
    ๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ฯ พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็น
เรื่องส าคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ๗) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน ฯ 
มอบหมาย 

  การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ  
ทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ส่วนที่ ๒ 

ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

  ข้อ ๓๓ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  
ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรม เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณา
ด าเนินการ โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ และให้มี
ค าวินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัย  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล     
มีค าสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 

กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
ปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้คณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการ และให้เลือก
กันเองเป็นประธานคณะกรรมการ โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืน
จริยธรรมนี้ และให้มีค าวินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยให้ผู้ก ากับดูแลตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การบริหารส่วนต าบล มีค าสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  

  



 ๖ 

ข้อ ๓๔ หากการด าเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนตามข้อ ๓๓ แล้ว ไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม   ให้สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๓๗  

   ข้อ ๓๕ การด าเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตาม
ส่วนที่ ๒ นี้ ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

  ข้อ ๓๖ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่ 
   ๑)  ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของค าวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
  ๒) กรณีผู้ ถูกลงโทษตามข้อ ๓๗ เห็นว่ าตนเองไม่ ได้ รับความเป็นธรรม  

ใหส้ามารถร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน ฯ ได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับทราบค าสั่งการลงโทษ 
 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
  ข้อ ๓๗ การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณี 

เ พ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้อง  หรือตักเตือน  หรือน าไปประกอบการพิจารณา 
ในการเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่
กรณ ี   

         ข้อ ๓๘ การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือ
ไม่ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืน  ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญ  
และระดับต าแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต 
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี  ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนและเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 

  ข้อ ๓๙ ให้คณะกรรมการจริยธรรม ด าเนินการตามข้อ ๓๕ และส่งผลค าวินิจฉัย 
ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหรือผู้ก ากับดูแล  มีค าสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ตาม    
ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม และเมื่อมีค าสั่งลงโทษแล้วให้ประธานสภาองค์การบริหาร               
ส่วนต าบลหรือผู้ก ากับดูแลแจ้งคณะกรรมการจริยธรรม เพ่ือรายงานให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ฯ ทราบต่อไป 

  ข้อ ๔๐ กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ฯ เป็นผู้วินิจฉัย 
ชี้ขาด 

   ข้อ ๔๑ ให้คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความ 
ความเหมาะสม โดยจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ ๑ ปี หรือด าเนิน  
การปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสมตามค าแนะน าของผู้ตรวจการ แผ่นดินต่อไป 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ  ณ   วันที่     7    เดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕9 

                                                                                          
          ( นายสุทัศน์  ซ่วนซี่ ) 
              ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลบางเป้า 


