
 

 

 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการองคการบริหารสวนตําบล 

ประจําป  พ.ศ. ๒๕๕8 
*************** 

 ประมวลจริยธรรมของขาราชการน้ีจัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙   โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใสมีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล 

๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  ทั้งในระดับองคกรและ
ระดับบุคคล  และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆของ องคการบริหารสวนตําบล             
บางเปา  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ  เพิ่มความนาเช่ือถือ  เกิดความมั่นใจแก
ผูรับบริการและประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

๔.ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทกุระดับ  โดยใหฝายบริหารใช
อํานาจในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง องคกร ผูบังคับบัญชา ประชาชนและ
ตอสังคม ตามลําดับ 

๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจ
เกิดข้ึน  รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งน้ี  รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังน้ี   

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

  
ขอ ๑  ในประมวลจริยธรรมน้ี 

                                    “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของขาราชการขององคการ
บริหารสวนตําบล 
                                    “ขาราชการ”  หมายถึง  ขาราชการสวนทองถ่ิน  ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญ 
ขาราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวน
ทองถ่ิน  รวมถึงพนักงานจาง  และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
                                    “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจําองคการ
บริหารสวนตําบล 

ขอ ๒  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางเปารักษาการตามประมวลจริยธรรมน้ี  
  

 
 



 ๒

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

  
สวนท่ี ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 
สําหรับขาราชการ  ของ องคการบริหารสวนตําบลบางเปา 

  
  ขอ ๓  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบางเปาทุกคน  มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม  เปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ  ดังน้ี 

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) การมจีิตสํานึกที่ดี  ซื่อสัตย  และรับผิดชอบ  
(๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี

ผลประโยชนทับซอน  
(๕) การยืนหยัดทําในสิง่ที่ถูกตอง เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน

ขอเท็จจริง   
(๘) การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส  และตรวจสอบได  
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
(๑๐)การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดีรวมกัน

พัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
 

สวนท่ี ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององคกร 

ขอ ๔ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบางเปาตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย 

ขอ ๕ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบางเปาตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไว
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

ขอ ๖ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบางเปาตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปน
พลเมืองดี    เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

ขอ ๗ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบางเปาตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิด
ความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่ 

ขอ ๘  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบางเปาตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลัง
ความสามารถดวยความเสียสละ  ทุมเทสติปญญา  ความรูความสามารถ  ใหบรรลุผลสําเร็จและมีระสิทธิภาพ
ตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 

ขอ ๙  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบางเปาตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนดวยความเปนธรรม  รวดเร็ว  และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 



 ๓

ขอ ๑๐ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบางเปาตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ 
เรียบรอยมีอัธยาศัย 

ขอ ๑๑ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบางเปาตองรักษาความลับที่ไดจากการ
ปฏิบัติหนาที่    การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่
และไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเทาน้ัน 

ขอ ๑๒ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบางเปาตองรักษา และเสริมสรางความ
สามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

ขอ ๑๓ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบางเปาตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไป
แสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่น   ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็
ตาม  ตลอดจนไมรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลที่เกี่ ยวของเพื่อ
ประโยชนตางๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน  เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตาม
ประเพณี 

ขอ ๑๔ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบางเปาตองประพฤติตนใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นดวยความสุภาพ   มีนํ้าใจ  มีมนุษยสัมพันธอันดี  ตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของ
เพื่อนรวมงาน  และไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน 
  
 

สวนท่ี ๓ 
จรรยาวิชาชีพ 

ขอ ๑๕  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลบางเปาตองรักษาจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ตามวิชาชีพที่ตนเปนผูประกอบวิชาชีพน้ันดวย  

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

  
สวนท่ี ๑ 

กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 
  

ขอ ๑๖  ใหสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่ควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมน้ีอยางทั่วถึงและเครงครัด  โดยมีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

 (๑) ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง  สงเสริม  ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดี
และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางสม่ําเสมอ 
     (๒) สืบสวนหาขอเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมน้ี  เพื่อรายงานผลให
นายกองคการบริหารสวนตําบลบางเปาหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งน้ี โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจ
ดําเนินการตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลบางเปาหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามที่
เห็นเองก็ได 

 (๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยาง
ตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีที่เห็นวานายกองคการบริหารสวน
ตําบลบางเปาหรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูน้ันตามควร อาจย่ืนเรื่องโดยไม
ตองผานนายกองคการบริหารสวนตําบลบางเปาหรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได 



 ๔

 (๔) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางตรงไปตรงมามิใหถูก
กลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  การดําเนินการตอขาราชการที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมน้ี  อันมีผลกระทบตอการแตงต้ัง โยกยาย เลื่อนข้ันเงินเดือน ต้ังกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูน้ัน จะกระทํามิได  เวนแตจะไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 
     (๕)  ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครอง     
สวนทองถ่ิน 

 (๖) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมน้ี  หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย  ทั้งน้ี โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด 

ขอ ๑๗  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางเปา แตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรมข้ึนเพื่อ
ควบคุม กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี 

                                    คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดวย  
(๑) ปลัดหรอืรองปลัดที่ไดรบัมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ   
(๒) กรรมการจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือ

สองคน 
(๓) กรรมการ ซึ่งเปนขาราชการที่ไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในองคการ

บริหารสวนตําบลบางเปาที่ไดรับเลือกต้ังจากขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล
บางเปาน้ัน  จํานวนสองคน 

(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอช่ือและ
คัดเลือกใหเหลอืสองคน   

ใหหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบล เปนเลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรม  และอาจแตงต้ังผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม   กรรมการจริยธรรม
ตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน  

ขอ ๑๘  คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที ่ ดังน้ี 
(๑) ควบคุม  กํากับ  สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมน้ีใน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบั ติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครอง           

สวนทองถ่ิน  ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการ
อุทธรณ  การลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมน้ี จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว         

(๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมอบหมายมีอํานาจ
หนาที่ใหกระทรวง  กรม  หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ  หรือหางหุนสวน บริษัท  ช้ีแจง
ขอเท็จจริง  สงเอกสารและหลกัฐานทีเ่กี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกดัมาช้ีแจงหรือใหถอยคําเกีย่วกับเรือ่ง
ที่สอบสวน 

(๔) เรียกผู ถูกกลาวหา  หรือขาราชการของหนวยงานน้ีมาช้ีแจง  หรือให
ถอยคํา  หรือใหสงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๕) พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมน้ีใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
โดยพลัน  ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด 



 ๕

(๖)  สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องน้ันเปนเรื่อง
สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๗) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางตรงไปตรงมา   มิให
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจ  โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูน้ัน 

(๘)  ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมน้ี  หรือตามที่ผูตรวจการแผนดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับ 
 

สวนท่ี ๒ 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

ขอ ๑๙  กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรม  ให นายกองคการบริหารสวนตําบลบางเปา เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 

ขอ ๒๐ การดําเนินการตามขอ ๑๙ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการ
จํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ขอ ๒๑  การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมน้ี  จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรง
หรือไม  ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับ
ตําแหนง  ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติ  ในอดีต สภาพแวดลอม
แหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน  และเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา  

ขอ ๒๒ หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ ๒๐ แลว  ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ สั่งยุติเรื่องแตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปน
การฝาฝนประมวลจริยธรรม  แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ 
๑๙  สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๕  แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย   

ขอ ๒๓ การดําเนินการสอบสวนทางจรยิธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๑๙ ขอ ๒๐ และ
ขอ ๒๒  ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการรักษาวินัย  และการ
ดําเนินการทางวินัย  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ ๒๔ การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๒ ใหดําเนินการตามน้ันเวนแตจะ
ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของการสั่งการน้ันเปลี่ยนแปลงไป   

 
หมวด ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 
ขอ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมน้ี  ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัย

หรือความผิดทางอาญา  ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนินการที่ถูกตอง   หรือ
ตักเตือน  หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงต้ัง  การเขาสูตําแหนง  การพนจากตําแหนง    การเลื่อนข้ัน
เงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งใหผูฝาฝนน้ันปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนา
แลวแตกรณี 

ขอ ๒๖ เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามขอ๒๒  แลวให 
องคการบริหารสวนตําบลบางเปาดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 

ขอ ๒๗ ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๕  สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลบางเปา ภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดทราบการลงโทษ  ผูถูกลงโทษตามขอ ๑๘ (๒) 
สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน นับแตวันได
ทราบการลงโทษ       



 ๖

ขอ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเปนที่สุดแลว  ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 
  

บทเฉพาะกาล 
ขอ ๒๙  จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี  พรอมดําเนินการปรับปรุง

แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี)   และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จั งห วัด   คณะกรรมการข าราชการสวนทอง ถ่ิ น   ซึ่ ง เป นองคก รกลางการบริหารงานบุคคล                         
สวนทองถ่ิน  และผูตรวจการแผนดินทราบตอไป  
  
  ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

   ประกาศ  ณ  วันที่  9   ตุลาคม  ๒๕๕8 

 

                                                                            
 

 (นายละดม  เช้ือชวย) 
   นายกองคการบรหิารสวนตําบลบางเปา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๗ 

  

 

 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางเปา  

วาดวยประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินฝายบริหาร 
ประจําป  พ.ศ.๒๕๕8 

************** 
 

  ประมวลจริยธรรมน้ีจัดทําข้ึนตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 

๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินฝายบริหาร
องคการบริหารสวนตําบลบางเปาที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล 

  ๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอและเปนเครื่องมือการตรวจสอบ 
การทํางานดานตางๆ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล  เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับเพิ่มความนาเช่ือถือเกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ
แกผูรับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

  ๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและบุคคลในทุกระดับ  ใหใชอํานาจในขอบเขต       
สรางระบบความรับผิดชอบตอตนเอง ตอผูบังคับบัญชาหรือผูใตบังคับบัญชา ตอองคกร ตอประชาชน และตอ
สังคม ตามลําดับ 

  ๕. ปองกันการแสวงหาประโยชน โดยมิชอบและความ ขัดแย งทางผลประโยชน 
ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

  ทั้งน้ี รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและบุคคล พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ
ควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

  อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๓๗และ
แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖  มาตรา ๕๖ (๔)  องคการบริหารสวนตําบลบางเปา  จึงออกประกาศไว
ดังตอไปน้ี 

      
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

  ขอ ๑  ป ร ะก า ศ น้ี เรียกวา “ วาดวยประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ทองถ่ินฝายบริหารขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๕7” 

  ขอ ๒  ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแตวันที่      ธันวาคม  2557 

  ขอ ๓  ในประกาศน้ี 
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ิน

ฝายบริหารขององคการบริหารสวนตําบล 



 ๘ 

   “ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ิน” หมายถึง ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินฝาย
บริหาร (นายกฯ รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ) รวมทั้งบุคคลที่ฝายบริหารแตงต้ังตาม ที่
บัญญัติไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ฯ 

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองทองถ่ินฝายบริหารองคการบริหารสวนตําบล 

  ขอ ๔   ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล เปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

สวนท่ี ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

 
ขอ ๕   ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย      

เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๙ ประการ ดังน้ี 
    ๑)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
    ๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ 
   ๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี 
ผลประโยชนทับซอน 
    ๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
    ๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 

๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง 
          

๗) การมุงผลสมัฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร  

 
สวนท่ี ๒ 

มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ิน   
 
  ขอ ๖ ผูดํารงตําแหนงทางการเมอืงทองถ่ินตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

  ขอ ๗ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติ
ตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

   ขอ ๘ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี เคารพ 
และปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 



 ๙

   ขอ ๙ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินตองปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และ
ศีลธรรม ทั้งโดยสวนตัวและโดยหนาที่รับผิดชอบตอสาธารณชน ทั้งตองวาง ตนใหเปนที่ เ ช่ือถือศรัทธา         
ของประชาชน 

  ขอ ๑๐ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินตองเคารพสิทธิ เสรีภาพสวนบุคคลของผูอื่นโดย
ไมแสดงกิริยา หรือใชวาจาอันไมสุภาพ อาฆาตมาดราย หรือใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด 

   ขอ ๑๑ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินตองมีอุดมการณในการทํางานเพื่อประเทศชาติ 
และตองถือเอาผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสิ่งสูงสุด 

   ขอ ๑๒ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ิน ตองรับใชประชาชนอยางเต็มความสามารถดวย
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ 

   ขอ ๑๓ ผู ดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินตองสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ิน
ประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรม และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่
รับผิดชอบ 

   ขอ ๑๔ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินตองไมใชหรือยินยอมใหผูอื่นใชสถานะหรือ
ตําแหนงการเปนขาราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือ
ผูอื่น ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม 

ขอ ๑๕ ผูดํารงตําแหนงทาการเมืองทองถ่ินตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนขาราชการ
การเมืองเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงการบรรจุ แตงต้ัง ยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนข้ันเงินเดือน ของ
ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา และมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยงาน
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรื อราชการ      สวนทองถ่ิน หรือใหบุคคล
ดังกลาวพนจากตําแหนง ทั้งน้ี เวนแตเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย  

   ขอ ๑๖ ผู ดํารง ตําแหนงทางการเมืองทอง ถ่ินตองไม ยินยอมให คู สมรส ญาติสนิท  
บุคคลในครอบครัวหรือผู ใกล ชิดก าวก ายหรือแทรกแซงการป ฏิบั ติหน าที่ ของตนหรือของผู อื่ น  
และตองไมยินยอมใหผูอื่นใชอํานาจหนาที่ของตนโดยมิชอบ 

   ขอ  ๑๗ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินตองระมัดระวังมิใหการประกอบวิชาชีพ อาชีพ
ห รื อ ก า ร ง า น อื่ น ใ ด ข อ ง คู 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 
เปนการกระทบกระเทือนตอความเช่ือถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน 

  ขอ ๑๘ ผู ดํารงตําแหนงทางการ เมืองทอง ถ่ินตองรักษาความลับของทางราชการ  
เวนแตเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 

  ขอ ๑๙  ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินตองยึดมั่นในกฎหมายและคํานึงถึงระบบ
คุณธรรมในการแตงต้ังผูสมควรดํารงตําแหนงตางๆ 

   ขอ ๒๐ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินเมื่อพนจากตําแหนงแลว ตองไมนําขอมูลขาวสาร
อันเปนความลับของทางราชการซึ่ งตนไดมาในระหวา งอยู ในตําแหนง ไปใช เพื่ อ เกิดประโยชน  
แกองคกรเอกชน ทั้งน้ี ภายในกําหนดระยะเวลาสองป นับจากวันที่พนจากตําแหนง  

   ขอ ๒๑ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินตองเปดเผยขอมูลการทุจริต การใชอํานาจ 
ในทางที่ผิด การฉอฉล หลอกลวง หรือกระทําการอื่นใดที่ทําใหราชการเสียหายตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 



 ๑๐

   ขอ ๒๒ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินตองไมเรียกรองของขวัญ ของกํานัล หรือ
ประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่น เพื่อประโยชนตางๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน และจะตองดูแลใหคู
สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเชนเดียวกันดวย 

   ขอ ๒๓ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินตองปฏิบัติตอองคกรธุรกิจที่ติดตอทําธุรกิจกับ
หนวยงานของรัฐตามระเบียบ และข้ันตอนอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ 

   ขอ ๒๔ ผูดํารงตําแหนงทางการเมอืงทองถ่ินพึงพบปะเย่ียมเยียนประชาชนอยางสม่ําเสมอ เอา
ใจใสทุกขสุข และรับฟงเรือ่งราวรองทุกขของประชาชน และรีบหาทางชวยเหลอือยางเรงดวน อยางเทาเทียมกนั 
โดยไมเลือกปฏิบัติ 

   ขอ ๒๕ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินตองไมใชหรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการ
เพื่อใหเกิดความเขาใจผิด หรือเพื่อผลประโยชนสําหรับตนเองและผูอื่น 
  ขอ ๒๖ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินตองรักษาทรัพยสินของทางราชการและใช
ทรัพยสินของทางราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงคน้ันๆ เทาน้ัน 

   ขอ ๒๗ ผูดํารงตําแหนงทางการเมอืงทองถ่ินไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอ
เกียรติภูมิของชาติ 

  ขอ ๒๘ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินตองไมคบหาหรือใหการสนับสนุนแกผูประพฤติ
ผิดกฎหมาย หรือผูที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เชน ผูเปดบอนการพนัน หรือผูที่ของเกี่ยวกับยาเสพติด 
อันอาจกระทบกระเทือนตอความเช่ือถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน 

   ขอ  ๒๙  ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินตองแสดงความรับผิดชอบตามควรแกกรณีเมื่อ
ปฏิบัติหนาที่บกพรองหรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดรายแรง 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

สวนท่ี ๑ 
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

  ขอ ๓๐ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลมีหนาที่กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมน้ีอยางทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

   ๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ิน 
ที่เปนแบบอยางที่ดี และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางสม่ําเสมอ 

  ๒) ใหความชวยเหลือ ดูแล และคุมครองผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ิน ซึ่ง
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  

  ๓) การดําเนินการตอผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ิน ที่อยูระหวางถูกกลาวหาวา
ไม ป ฏิบั ติต าม ป ร ะ ม ว ล จ ร ิย ธ ร ร ม นี ้อ ัน ม ีผ ล ก ร ะ ทบ ต อ ส ิท ธ ิห น า ที ่ข อ ง ผู นั ้น จ ะ ก ร ะ ทํ า ม ิไ ด  
เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 

   ๔) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมน้ี 

 ขอ ๓๑ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบล แตงต้ังคณะกรรมการจรยิธรรมของผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองทองถ่ินฝายบริหารองคการบริหารสวนตําบล ข้ึนเพื่อควบคุมกํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมน้ี  ประกอบดวย 

  ๑)  นายกองคการบริหารสวนตําบล เปนประธานคณะกรรมการจริยธรรม 



 ๑๑

๒)  ตัวแทนฝายบริหารที่นายกองคการบริหารสวนตําบล แตงต้ังจํานวน ๑ คนเปน
คณะกรรมการ 
   ๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกจํานวน ๓ คน ที่ผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติ
จัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันๆ เปนผูเลือก เปน คณะกรรมการ   

          ๔) หัวหนาสํานักงานปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนเลขานุการคณะกรรมการ 
ทั้งน้ีหัวหนาสํานักงานปลดัองคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาวตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน หากเคยถูก
ลงโทษทางวินัยมากอนให นายกองคการบริหารสวนตําบล พิจารณาแตงต้ังขาราชการจากตําแหนงในฝาย
บริหารที่เหมาะสม  

  ขอ ๓๒ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 

  ๑) ควบคุม กํากับ สงเสริม และใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมน้ีใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    ๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบั ติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครอง 
สวนทองถ่ิน โดยอาจมีผูรองขอหรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได 
     ๓) ขอความรวมมือใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่น
ของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท ช้ีแจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของสงผูแทนหรือบุคคลใน
สังกัดมาช้ีแจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
     ๔) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานน้ีมาช้ีแจง หรือใหถอยคําหรือให
สงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
     ๕) พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมน้ี  
    ๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่ เห็นวาเรื่อง น้ัน 
เปนเรื่องสําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
     ๗) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมน้ี หรือตามที่ผูตรวจการแผนดินมอบหมายใน
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

สวนท่ี ๒ 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 
   ขอ ๓๓ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีการปฏิบัติฝาฝนประมวลจริ ยธรรม  
ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสงเรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรม เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ โดย
จะตองไตสวนขอเท็จจริง สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมน้ี และใหมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 
และใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหนายกองคการบริหารสวนตําบล มีคําสั่งลงโทษผูฝาฝน
ประมวลจริยธรรม 
      กรณีมีการรองเรยีนหรือปรากฏเหตุวานายกองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติ      ฝา
ฝนประมวลจริยธรรม ใหคณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยูเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ และใหเลือกกันเองเปน
ประธานคณะกรรมการ โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริง สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมน้ี 
และใหมีคําวินิจฉัยโดยเร็วและใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติ
จัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันๆ มีคําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม  

 ขอ ๓๔ หากการดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนตามขอ ๓๓ แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวา
มีการฝาฝนประมวลจริยธรรมใหสั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม    ให
สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๓๗  



 ๑๒

   ขอ ๓๕ การดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามสวน
ที่ ๒ น้ี ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ดําเนินการทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มาบังคับใชโดยอนุโลม 

  ขอ ๓๖ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมใหถือเปนที่สุด เวนแต 
   ๑) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของคําวินิจฉัยน้ันเปลี่ยนแปลงไป 
  ๒) กรณีผูถูกลงโทษตามขอ ๓๗ เห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมใหสามารถ

รองเรียนตอผูตรวจการแผนดินไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่รับทราบคําสั่งการลงโทษ 
 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

  ขอ ๓๗ การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมน้ีใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไข
หรือดําเนินการที่ถูกตอง หรือตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาในการเขาสูตําแหนง การพนจาก
ตําแหนง หรือการสั่งใหผูฝาฝนน้ันปรับปรุงตนเอง หรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี   

  ขอ ๓๘ การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมน้ี จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม ให
พิจ ารณาจากพฤติกรรมของผู ฝ าฝ น  ความจง ใจหรื อ เ จตนา มูล เห ตุจู ง ใจ  ความสํา คัญ  
และระดับตําแหนง ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต 
สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝนและเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 

 ขอ ๓๙ ใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหรือ    
ผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันๆ แลวแตกรณีมีคําสั่งลงโทษผูฝาฝน
ประมวลจริยธรรมน้ีตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม และเมื่อมีคําสั่งลงโทษแลวใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบลหรือผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันๆ แลวแตกรณี    
แจงคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อรายงานใหผูตรวจการแผนดินทราบตอไป 

 ขอ ๔๐ กรณีเกิดปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี  ใหผูตรวจการแผนดินเปนผูวินิจฉัยช้ีขาด 

   ขอ๔๑ใหคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรมใหมีความ
เหมาะสม โดยจัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีทุกๆ ๑ ปหรือใหดําเนินการปรับปรุงแกไข
ประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสมตามคําแนะนําของผูตรวจการแผนดินตอไป 

ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
             ประกาศ  ณ   วันที่  9  ตุลาคม  ๒๕๕8 

 

                                                                                  
 (นายละดม  เช้ือชวย) 

นายกองคการบริหารสวนตําบลบางเปา 
 

 

 



 ๑๓ 

 

 

 

 
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางเปา 

วาดวย ประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมอืงทองถ่ินฝายสภาองคการบริหารสวนตําบล 
 ประจําป พ.ศ. ๒๕๕8 

***************************************** 
  ประมวลจริยธรรมน้ีจัดทําข้ึนตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแห งราชอาณาจักรไทย 

พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ 
๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองฝายสภาองคการบรหิาร

สวนตําบลบางเปา ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล 
 ๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และเปนเครื่องมือตรวจสอบการ 

ทํางานดานตางๆ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม 
อยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับ 
บริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

  ๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและบคุคลในทุกระดับ ใหใชอํานาจในขอบเขต      สราง
ระบบความรับผิดชอบตอตนเอง ตอผูบังคับบัญชาหรือผูใตบังคับบัญชา ตอองคกร ตอประชาชน และตอสังคม 
ตามลําดับ 

  ๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิด 
ข้ึนรวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

  ทั้งน้ี รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและบุคคล พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ
ควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

  อาศัยอํานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ินฉบับ  
ที่  ๕  พ.ศ. ๒๕๔๖  มาตรา  ๕๖(๔)  ขอ ๑๖ (๓)  สภาองคการบริหารสวนตําบลบางเปา  จึงออกประกาศไว
ดังตอไปน้ี 

 
       หมวด ๑ 

บทท่ัวไป 

  ขอ ๑  ประกาศน้ี เรียกวา “ประกาศองคการบริหารสวนตําบลบางเปา วาดวยประมวล
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินฝายสภาขององคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.๒๕๕7” 

ขอ ๒  ประกาศน้ีใหใชบังคับต้ังแต       ธันวาคม  ๒๕๕7 

  ขอ ๓  ในประกาศน้ี 
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ิน

ฝายสภาขององคการบริหารสวนตําบล 



 ๑๔ 

   “ผูดํารงตําแหนงทางการเมอืงทองถ่ิน” หมายถึง ผูดํารงตําแหนงทางการเมอืงทองถ่ินฝายสภา
ทองถ่ิน (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาทองถ่ิน) รวมทั้งบุคคลที่ฝายสภา
ทองถ่ินแตงต้ัง ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล ฯ 

 “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองทองถ่ินฝายสภาทองถ่ิน 

   ขอ ๔   ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เปนผูรักษาการตามระเบียบน้ี 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

สวนท่ี ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

 
ขอ ๕  ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย    เพื่อ

รักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรร
มาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๙ ประการ ดังน้ี 

๑)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒)  การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ 
๓)  การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี 

 ผลประโยชนทับซอน 
๔)  การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
๕)  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลอืกปฏิบัติ 
๖)  การใหขอมลูขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน 

ขอเท็จจรงิ 
๗) การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใสและตรวจสอบได

   ๘)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๙)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร  
 

สวนท่ี ๒ 
มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ิน 

 
  ขอ ๖ ผู ดํ ารงตําแหน งทางการเมืองทอง ถ่ินตองจงรัก ภักดีตอชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย
ทรงเปนประมุข 

  ขอ ๗   ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติ
ตามซึ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

   ขอ ๘   ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี 
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 



 ๑๕

   ขอ ๙   ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินตองปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม คุณธรรม
และศีลธรรม ทั้งโดยสวนตัวและโดยหนาที่รับผิดชอบตอสาธารณชน ทั้งตองวางตนใหเปนที่เช่ือถือศรัทธา ของ
ประชาชน 

 

  ขอ ๑๐  ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินตองเคารพสิทธิ เสรีภาพสวนบุคคลของผูอื่นโดย
ไมแสดงกิริยา หรือใชวาจาอันไมสุภาพ อาฆาตมาดราย หรือใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด 

   ขอ ๑๑  ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินตองมีอุดมการณในการทํางานเพื่อประเทศชาติ 
และตองถือเอาผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสิ่งสูงสุด 

   ขอ ๑๒  ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินตองรับใชประชาชนอยางเต็มความสามารถ 
ดวยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ 

   ขอ ๑๓  ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินตองสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ิน
ประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่
รับผิดชอบ 

ขอ ๑๔  ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินตองไมใชหรือยินยอมใหผูอื่นใชสถานะหรือ
ตําแหนงการเปนขาราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือ
ผูอื่น ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม 

   ขอ ๑๕ ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนขาราชการการเมืองเขาไปกาวกายหรือ
แทรกแซงการบรรจุ แตงต้ัง ยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนข้ันเงินเดือน ของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือ
เงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ 
รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง ทั้งน้ีเวนแต
เปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย  

   ขอ ๑๖ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินตองไมยินยอมใหคูสมรส  ญาติสนิทบุคคลใน
คร อบ ครั ว ห รื อ   ผู ใ ก ล ชิ ดก า วก า ย  ห รื อ แท ร กแ ซ งก า ร ป ฏิ บั ติ ห น าที่ ข อ ง ต นห รื อ ขอ ง ผู อื่ น  
และตองไมยินยอมใหผูอื่นใชอํานาจหนาที่ของตนโดยมิชอบ 

   ขอ ๑๗ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินตองระมัดระวังมิใหการประกอบวิชาชีพ อาชีพ
ห รื อ ก า ร ง า น อื่ น ใ ด ข อ ง คู 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 
เปนการกระทบกระเทือนตอความเช่ือถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน 

  ขอ ๑๘ ผู ดํ ารง ตําแหน งทางการ เมืองทอง ถ่ินตองรักษาความลับของทางราชการ  
เวนแตเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 

  ขอ ๑๙ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินตองยึดมั่นในกฎหมายและคํานึงถึงระบบ
คุณธรรมในการแตงต้ังผูสมควรดํารงตําแหนงตางๆ 

   ขอ ๒๐ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินเมือ่พนจากตําแหนงแลว ตองไมนําขอมูลขาวสาร
อันเปนความลับของทางราชการซึ่ งตนไดมาในระหวา งอยู ในตําแหนง ไปใช เพื่ อ เกิดประโยชน  
แกองคกรเอกชน ทั้งน้ี ภายในกําหนดระยะเวลาสองป นับจากวันที่พนจากตําแหนง  

   ขอ ๒๑ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินตองเปดเผยขอมลูการทุจริต การใชอํานาจในทาง
ที่ผิด การฉอฉล หลอกลวง หรือกระทําการอื่นใดที่ทําใหราชการเสียหายตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 



 ๑๖

   ขอ ๒๒ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินตองไมเรียกรองของขวัญ ของกํานัล หรือ
ประโยชนอื่นใดจากบุคคลอื่น เพื่อประโยชนตางๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน และจะตองดูแลใหคู
สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเชนเดียวกันดวย 

 

   ขอ ๒๓ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินตองปฏิบัติตอองคกรธุรกิจที่ติดตอทําธุรกิจกับ
หนวยงานของรัฐ ตามระเบียบ และข้ันตอนอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ 

ขอ ๒๔ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินพึงพบปะเย่ียมเยียนประชาชนอยางสม่ําเสมอ 
เอาใจใสทุกขสุข และรับฟงเรื่องราวรองทุกขของประชาชน และรีบหาทางชวยเหลืออยางเรงดวน อยางเทา
เทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ 

   ขอ ๒๕ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินตองไมใชหรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการ
เพื่อใหเกิดความเขาใจผิด หรือเพื่อผลประโยชนสําหรับตนเองและผูอื่น 

   ขอ ๒๖ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินตองรักษาทรัพยสินของทางราชการและใช
ทรัพยสินของทางราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงคน้ันๆ เทาน้ัน 

   ขอ ๒๗ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อม
เสียตอเกียรติภูมิของชาติ 

  ขอ ๒๘ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินตองไมคบหาหรือใหการสนับสนุนแกผูประพฤติ
ผิดกฎหมาย  หรือผูที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เชน ผูเปดบอนการพนัน หรือผูที่ของเกี่ยวกับยาเสพติด 
อันอาจกระทบกระเทือนตอความเช่ือถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน 

   ขอ ๒๙ ผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินตองแสดงความรับผิดชอบตามควรแกกรณีเมื่อ
ปฏิบัติหนาที่บกพรองหรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดรายแรง 

   
หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

สวนท่ี ๑ 
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

  ขอ ๓๐ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่กํากับดูแลการใหมีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมน้ีอยางทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ดังน้ี 

   ๑)  ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ิน
ที่เปนแบบอยางที่ดีและติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางสม่ําเสมอ 

  ๒)  ใหความชวยเหลือ ดูแล และคุมครองผู ดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ิน       
ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  

  ๓)  การดําเนินการตอผูดํารงตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินที่อยูระหวางถูกกลาวหาวา
ไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี อันมีผลกระทบตอสิทธิหนาที่ของผูน้ันจะกระทํามิได เวนแตจะไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 

   ๔)  ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมน้ี 



 ๑๗

  ขอ ๓๑ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล แตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรมของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมืองทองถ่ินฝายสภาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบล ข้ึน เพื่อควบคุม กํากับใหมีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมน้ี  ประกอบดวย 

๑)  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เปน ประธานคณะกรรมการจริยธรรม๒) 
สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวน ๒ คน เปน คณะกรรมการ 

   ๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๖ คน ที่ผูกํากับดูแลเปนผูเลือก      เปน
คณะกรรมการ   

๔) หัวหนาสํานักงานปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปน เลขานุการคณะกรรมการ  
ทั้ ง น้ี  หั ว ห น า สํ า นั ก ง า น ป ลั ด อ ง ค ก ร ป ก ค ร อ ง ส ว น ท อ ง ถ่ิ น ดั ง ก ล า ว ต อ ง ไ ม เ ค ย ถู ก ล ง โ ท ษ 
ทางวินัยมากอน หากเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอนใหนายกองคการบริหารสวนตําบล พิจารณาแตงต้ัง
ขาราชการจากตําแหนงในฝายบริหาร  

  ขอ ๓๒ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังน้ี 

  ๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมน้ี     
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
    ๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
โดยอาจมีผูรองขอหรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได 
     ๓) ขอความรวมมือใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่น
ของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท ช้ีแจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลใน
สังกัดมาช้ีแจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
     ๔) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานน้ีมาช้ีแจง หรือใหถอยคําหรือให
สงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
     ๕) พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมน้ี  
    ๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดิน ฯ พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องน้ันเปนเรื่อง
สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
     ๗) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมน้ี  หรือตามที่ผูตรวจการแผนดิน ฯ 
มอบหมาย 

  การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให นํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบั ติราชการ 
ทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

 
สวนท่ี ๒ 

ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 
 

  ขอ ๓๓ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีการปฏิบั ติฝาฝนประมวลจริยธรรม  
ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล สงเรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรม เปนผูรับผิดชอบพิจารณา
ดําเนินการ โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริง สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมน้ี และใหมีคํา
วินิจฉัยโดยเร็ว และใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัย  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล     มี
คําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม 



 ๑๘

กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวา ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลปฏิบัติ
ฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหคณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยูเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ และใหเลือกกันเอง
เปนประธานคณะกรรมการ โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริง  สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝน
จริยธรรมน้ี และใหมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว และใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหผูกํากับดูแลตาม
พระราชบัญญัติจัดต้ังองคการบริหารสวนตําบล มีคําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม  

  

ขอ ๓๔ หากการดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนตามขอ ๓๓ แลว ไมปรากฏขอเท็จจริง
วามีการฝาฝนประมวลจริยธรรมใหสั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม   
ใหสั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๓๗  

   ขอ ๓๕ การดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตาม
สวนที่ ๒ น้ี ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ดําเนินการทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มาบังคับใชโดยอนุโลม 

  ขอ ๓๖ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมใหถือเปนที่สุด เวนแต 
   ๑)  ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของคําวินิจฉัยน้ันเปลี่ยนแปลงไป 
  ๒)  กร ณีผู ถูกล งโทษตามข อ ๓๗ เห็ นว าตน เอง ไม ได รั บความ เปนธรรม  

ใหสามารถรองเรียนตอผูตรวจการแผนดิน ฯ ไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่รับทราบคําสั่งการลงโทษ 
 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
  ขอ ๓๗ การปฏิบั ติฝ าฝ นประมวลจริยธรรม น้ี  ให ดํา เ นินการตามควรแกกร ณี 

เพื่ อ ใหมีการแก ไขหรื อ ดําเ นินการที่ ถูกตอง  หรือ ตักเ ตือน  หรือ นําไปประกอบการพิจารณา 
ในการเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง หรือการสั่งใหผูฝาฝนน้ันปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแต
กรณี    

         ขอ ๓๘ การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมน้ี จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไมให
พิจ ารณาจากพฤติกรรมของผู ฝ าฝ น  ความจง ใจหรื อ เ จตนา มูล เห ตุจู ง ใจ  ความสํา คัญ  
และระดับตําแหนง ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต 
สภาพแวดลอมแหงกรณี  ผลรายอันเกิดจากการฝาฝนและเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 

  ขอ ๓๙ ใหคณะกรรมการจริยธรรม ดําเนินการตามข อ ๓๕ และสงผลคําวิ นิจ ฉัย 
ใหประธานสภาองคการบรหิารสวนตําบลหรอืผูกํากับดูแล  มีคําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรมน้ีตาม    คํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม และเมื่อมีคําสั่งลงโทษแลวใหประธานสภาองคการบริหาร               สวน
ตําบลหรือผูกํากับดูแลแจงคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อรายงานใหผูตรวจการแผนดิน ฯ ทราบตอไป 

  ขอ ๔๐ กรณีเกิดปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบน้ี ใหผูตรวจการแผนดิน ฯ เปนผูวินิจฉัย 
ช้ีขาด 

   ขอ ๔๑ ใหคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรมใหมีความ 
ความเหมาะสม โดยจัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีทุกๆ ๑ ป หรือดําเนิน  
การปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสมตามคําแนะนําของผูตรวจการ แผนดินตอไป 



 ๑๙ 

  ทั้งน้ี  ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 

   ประกาศ  ณ   วันที่  9   ตุลาคม  ๒๕๕8 

                            
          ( นายสุทัศน  ซวนซี่ ) 
              ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลบางเปา 

 


