
 

 

 

 

 
ขอ้บงัคบัองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแสง  

ว่าดว้ยประมวลจริยธรรมของขา้ราชการการเมืองทอ้งถิน่ฝ่ายสภาทอ้งถิน่ 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองแสง พ.ศ.๒๕๕๓ 

************** 
  ประมวลจริยธรรมน้ีจัดท ำขึ้ นตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 

พุทธศักรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

๑. เป็นเคร่ืองมือก ำกับควำมประพฤติของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่น
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสงที่สร้ำงควำมโปร่งใส มีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนและเป็น
สำกล 

  ๒. ยึดถือเป็นหลักกำรและแนวทำงปฏบัิติอย่ำงสม ่ำเสมอ และเป็นเคร่ืองมือ           กำร
ตรวจสอบกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมหลัก
คุณธรรมจริยธรรมอย่ำงมีประสทิธภิำพและประสทิธผิล 

  ๓. ท ำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมควำมน่ำเช่ือถือเกิดควำมมั่นใจแก่
ผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสยี 

  ๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่ำงองค์กรและบุคคลในทุกระดับ ให้ใช้อ ำนำจในขอบเขต
สร้ำงระบบควำมรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชำหรือผู้ใต้บังคับบัญชำ ต่อองค์กร ต่อประชำชน 
และต่อสงัคม ตำมล ำดับ 

  ๕. ป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ และควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจ
เกดิขึ้น รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏบัิติงำน 

  ทั้งน้ี รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่ำนิยมร่วมส ำหรับองค์กรและบุคคล พึงยึดถือเป็นแนวทำง
ปฏบัิติควบคู่ไปกบัระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่ำงทั่วถึงและมีประสทิธภิำพ  

  อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย

พุทธศักรำช ๒๕๕๐ และข้อ ๑๖(๖)ของระเบียบกระทรวงมหำดไทยว่ำด้วยข้อบังคับกำรประชุมสภำ

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ประกอบกับมติของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสงในครำวกำรประชุม  

สภำสมัยสำมัญ สมัยที่ ๒/๒๕๕๓ คร้ังที่ ๑ เมื่อวันที่ ๑๙ พฤษภำคม ๒๕๕๓ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

หนองแสง จึงออกข้อบังคับไว้ดังต่อไปน้ี 

 

 

 

 



 ๒ 
 

 
หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

  ข้อ ๑  ข้อบังคับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสงน้ี เรียกว่ำ “ข้อบังคับองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองแสงว่ำด้วยประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่น

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง พ.ศ.๒๕๕๓” 

  ข้อ ๒  ข้อบังคับน้ีให้ใช้บังคับนับแต่วันประกำศไว้โดยเปิดเผย ณ ที่ท  ำกำรองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลหนองแสง 

  ข้อ ๓  ในข้อบังคับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสงน้ี 

“ประมวลจริยธรรม” หมำยถึง ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่น
ฝ่ำยบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง 

   “ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่น” หมำยถึง ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่น 
ได้แก่ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   

หนองแสง เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  

หนองแสง รวมทั้งบุคคลที่ฝ่ำยสภำท้องถิ่นแต่งตั้งตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติพระรำชบัญญัติสภำ

ต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่จะมีแก้ไขเพ่ิมเติม 

  “คณะกรรมกำรจริยธรรม” หมำยถึง คณะกรรมกำรจริยธรรมของข้ำรำชกำร

กำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง 

  ข้อ ๔ ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสงเป็นผู้รักษำกำรตำมระเบียบน้ี 

 
หมวด ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที ่๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอนัเป็นค่านยิมหลกั 

ข้อ ๕ ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่น มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย เพ่ือรักษำ
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลำงทำงกำรเมือง อ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรแก่ประชำชนตำม         หลัก
ธรรมำภิบำล โดยจะต้องยึดม่ันในมำตรฐำนทำงจริยธรรมอนัเป็นค่ำนิยมหลัก ๙ ประกำร ดังน้ี 
    ๑) กำรยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
   ๒) กำรมีจิตส ำนึกที่ดี ซ่ือสตัย์ และรับผิดชอบ 
   ๓) กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทบัซ้อน 
    ๔) กำรยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมำย 
   ๕) กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเรว็ มีอธัยำศัย และไม่เลือกปฏบัิติ 

 



 ๓ 
 

๖) กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน 
ข้อเทจ็จริง 

๗) กำรมุ่งผลสมัฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ โปร่งใส และ 
ตรวจสอบได้ 

๘) กำรยึดม่ันในระบอบประชำธปิไตยอนัมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙) กำรยึดม่ันในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร  

 
ส่วนที ่๒ 

มาตรฐานทางจริยธรรมของขา้ราชการการเมืองทอ้งถิน่ 

 
  ข้อ  ๖  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ 

ตลอดจนเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรเคำรพและรักษำระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็น

ประมุข 

  ข้อ  ๗  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรรักษำไว้และปฏบัิติตำม

ซ่ึงรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยทุกประกำร 

   ข้อ  ๘  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรเป็นพลเมืองดี เคำรพ 

และปฏบัิติตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด 

   ข้อ  ๙  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและ

ศีลธรรม ทั้งโดยส่วนตัวและโดยหน้ำที่รับผิดชอบต่อสำธำรณชน ทั้งต้องวำงตนให้เป็นที่เช่ือถือศรัทธำของ

ประชำชน 

  ข้อ  ๑๐ ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องเคำรพสิทธิ เสรีภำพส่วนบุคคลของผู้อื่น โดยไม่

แสดงกริิยำ หรือใช้วำจำอนัไม่สภุำพ อำฆำตมำดร้ำย หรือใส่ร้ำยหรือเสยีดสบุีคคลใด 

   ข้อ  ๑๑  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องมีอุดมกำรณ์ในกำรท ำงำนเพ่ือประเทศชำติ  

และต้องถือเอำผลประโยชน์ของประเทศชำติและประชำชนเป็นสิ่งสงูสดุ 

   ข้อ  ๑๒  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องรับใช้ประชำชนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถด้วย

ควำมรับผิดชอบ ซ่ือสตัย์ สจุริต เสยีสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏบัิติ และปรำศจำกอคติ 

  ข้อ  ๑๓ ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องสร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนในท้องถิ่นประพฤติ

ตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนำชุมชนให้น่ำอยู่คู่คุณธรรม และดูแลรักษำสภำพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่

รับผิดชอบ 

  ข้อ  ๑๔  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถำนะหรือต ำแหน่ง

กำรเป็นข้ำรำชกำรกำรเมืองไปแสวงหำผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำย ส ำหรับตนเองหรือ

ผู้อื่น ไม่ว่ำจะเป็นประโยชน์ในทำงทรัพย์สนิหรือไม่กต็ำม 

 

   



 ๔ 
 

ข้อ  ๑๕  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้สถำนะหรือต ำแหน่งกำรเป็นข้ำรำชกำร

กำรเมืองเข้ำไปก้ำวก่ำยหรือแทรกแซงกำรบรรจุ แต่งตั้ง ย้ำย โอน เล่ือนต ำแหน่ง และเล่ือนขั้นเงินเดือน 

ของข้ำรำชกำรซ่ึงมีต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำ และมิใช่ข้ำรำชกำรกำรเมือง พนักงำน หรือลูกจ้ำงของ

หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ กิจกำรที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือให้

บุคคลดังกล่ำวพ้นจำกต ำแหน่ง ทั้งน้ี เว้นแต่เป็นกำรปฏบัิติตำมอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย  

ข้อ  ๑๖  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญำติสนิทบุคคลใน

ครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดก้ำวก่ำยหรือแทรกแซงกำรปฏบัิติหน้ำที่ของตนหรือของผู้อื่นและต้องไม่ยินยอมให้

ผู้อื่นใช้อ ำนำจหน้ำที่ของตนโดยมิชอบ 

  ข้อ  ๑๗  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องระมัดระวังมิให้กำรประกอบวิชำชีพ อำชีพหรือ

กำรงำนอื่นใดของคู่สมรส ญำติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเป็นกำรกระทบกระเทอืน

ต่อควำมเช่ือถือศรัทธำของประชำชนในกำรปฏบัิติหน้ำที่ของตน 

  ข้อ  ๑๘  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องรักษำควำมลับของทำงรำชกำร เว้นแต่เป็น   

กำรปฏบัิติตำมอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

  ข้อ  ๑๙  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องยึดมั่นในกฎหมำยและค ำนึงถึงระบบคุณธรรม

ในกำรแต่งตั้งผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ 

  ข้อ  ๒๐  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นเมื่อพ้นจำกต ำแหน่งแล้ว ต้องไม่น ำข้อมูลข่ำวสำรอัน

เป็นควำมลับของทำงรำชกำรซ่ึงตนได้มำในระหว่ำงอยู่ในต ำแหน่งไปใช้เพ่ือเกิดประโยชน์แก่องค์กรเอกชน 

ทั้งน้ี ภำยในก ำหนดระยะเวลำสองปี นับจำกวันที่พ้นจำกต ำแหน่ง  

  ข้อ  ๒๑  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูลกำรทุจริต กำรใช้อ ำนำจในทำงที่

ผิด กำรฉ้อฉล หลอกลวง หรือกระท ำกำรอื่นใดที่ท  ำให้รำชกำรเสยีหำยต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 

  ข้อ  ๒๒  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องไม่เรียกร้องของขวัญ ของก ำนัล หรือประโยชน์

อื่นใดจำกบุคคลอื่น เพ่ือประโยชน์ต่ำงๆ อันอำจเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน และจะต้องดูแลให้      

คู่สมรส ญำติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏบัิติเช่นเดียวกนัด้วย 

  ข้อ  ๒๓  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อท ำธุรกิจกับ

หน่วยงำนของรัฐตำมระเบียบ และขั้นตอนอย่ำงเทำ่เทยีมกนั โดยไม่เลือกปฏบัิติ 

  ข้อ  ๒๔  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นพึงพบปะเย่ียมเยียนประชำชนอย่ำงสม ่ำเสมอ     

เอำใจใส่ทุกข์สุข และรับฟังเร่ืองรำวร้องทุกข์ของประชำชน และรีบหำทำงช่วยเหลืออย่ำงเร่งด่วน        

อย่ำงเทำ่เทยีมกนั โดยไม่เลือกปฏบัิติ 

  ข้อ  ๒๕  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร

เพ่ือให้เกดิควำมเข้ำใจผิด หรือเพ่ือผลประโยชน์ส ำหรับตนเองและผู้อื่น 

  ข้อ  ๒๖  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องรักษำทรัพย์สินของทำงรำชกำรและใช้ทรัพย์สิน

ของทำงรำชกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์น้ันๆ เทำ่นั้น 

 



 ๕ 
 

  ข้อ  ๒๗  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องไม่ประพฤติตนอันอำจก่อให้เกดิควำมเสื่อมเสีย

ต่อเกยีรติภมูิของชำติ 

  ข้อ  ๒๘ ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องไม่คบหำหรือให้กำรสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติ    

ผิดกฎหมำย หรือผู้ที่มีควำมประพฤติในทำงเสื่อมเสีย เช่น ผู้เปิดบ่อนกำรพนัน หรือผู้ที่ข้องเกี่ยวกับ     

ยำเสพติด อนัอำจกระทบกระเทอืนต่อควำมเช่ือถือศรัทธำของประชำชนในกำรปฏบัิติหน้ำที่ของตน 

ข้อ  ๒๙  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องแสดงควำมรับผิดชอบตำมควรแก่กรณี      

เมื่อปฏบัิติหน้ำที่บกพร่องหรือปฏบัิติหน้ำที่ผิดพลำดร้ำยแรง 

 
หมวด ๓ 

กลไกและระบบบงัคบัใชป้ระมวลจริยธรรม 

ส่วนที ่๑ 

กลไกการบงัคบัใชป้ระมวลจริยธรรม 

 
  ข้อ ๓๐ ให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง มีหน้ำที่ก  ำกับดูแลให้มี    

กำรปฏบัิติตำมประมวลจริยธรรมน้ีอย่ำงทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ดังน้ี 
   ๑) ด ำเนินกำรเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นที่

เป็นแบบอย่ำงที่ดี และติดตำมสอดส่องกำรปฏบัิติตำมประมวลจริยธรรมน้ีอย่ำงสม ่ำเสมอ 
  ๒) ให้ควำมช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นซ่ึงปฏิบัติ

ตำมประมวลจริยธรรมน้ีอย่ำงตรงไปตรงมำ มิให้ถูกกล่ันแกล้งหรือถูกใช้อ ำนำจโดยไม่เป็นธรรม  
  ๓) กำรด ำเนินกำรต่อข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นที่อยู่ระหว่ำงถูกกล่ำวหำว่ำไม่

ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมน้ีอันมีผลกระทบต่อสิทธิหน้ำที่ของผู้น้ันจะกระท ำมิได้ เว้นแต่จะได้รับ

ควำมเหน็ชอบจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมแล้ว 
   ๔) ด ำเนินกำรอื่นตำมที่ก  ำหนดในประมวลจริยธรรมน้ี 

  ข้อ ๓๑ ให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสงแต่งตั้ งคณะกรรมกำร
จริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสงขึ้ น เพ่ือ

ควบคุมก ำกบัให้มีกำรปฏบัิติตำมประมวลจริยธรรมน้ี ประกอบด้วย 

  ๑) ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง เป็นประธำนคณะกรรมกำร

จริยธรรม 

   ๒) สมำชิกสภำท้องถิ่นที่สภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสงคัดเลือก 

จ ำนวน ๒ คน เป็น คณะกรรมกำร 

๓) กรรมกำรผู้ทรงคุณ วุฒิ ภำยนอกจ ำนวน ๖ คน ที่ ผู้ ก ำกับ ดูแลตำม

พระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพ่ิมเติม เป็นผู้เลือก 

เป็น คณะกรรมกำร   

 

 



 ๖ 
 

          ๔) หัวหน้ ำส ำนักงำนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  เป็น เลขำนุกำร

คณะกรรมกำร ทั้งน้ี หัวหน้ำส ำนักงำนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่ำวต้องไม่เคยถูกลงโทษทำง

วินัยมำก่อน หำกเคยถูกลงโทษทำงวินัยมำก่อนให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสงพิจำรณำ
แต่งตั้งข้ำรำชกำรจำกต ำแหน่งในฝ่ำยบริหำรที่เหมำะสม 

  ข้อ ๓๒ คณะกรรมกำรจริยธรรมมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังน้ี 

  ๑) ควบคุม ก ำกบั ส่งเสริม และให้ค ำแนะน ำในกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมน้ี
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ๒) สอดส่องดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น โดยอำจมีผู้ร้องขอหรือตำมที่คณะกรรมกำรจริยธรรมเหน็เองกไ็ด้ 
     ๓) ขอควำมร่วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำน
อื่นของรัฐ หรือห้ำงหุ้นส่วน บริษัท ช้ีแจงข้อเทจ็จริง ส่งเอกสำรและหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือ
บุคคลในสงักดัมำช้ีแจงหรือให้ถ้อยค ำเกี่ยวกบัเร่ืองที่สอบสวน 
     ๔) เรียกผู้ถูกกล่ำวหำ หรือข้ำรำชกำรของหน่วยงำนน้ีมำช้ีแจง หรือให้ถ้อยค ำ
หรือให้ส่งเอกสำรและหลักฐำนเกี่ยวกบัเร่ืองที่สอบสวน 
     ๕) พิจำรณำวินิจฉัยช้ีขำดปัญหำอันเกิดจำกกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมน้ี 
    ๖) ส่งเร่ืองให้ผู้ตรวจกำรแผ่นดินพิจำรณำวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่ำเร่ืองน้ันเป็น

เร่ืองส ำคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้ำงหลำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ๗) ด ำเนินกำรอื่นตำมประมวลจริยธรรมน้ี หรือตำมที่ ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน
มอบหมำย 

  ในกำรประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยวิธปีฏบัิติรำชกำรทำง

ปกครองมำใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ส่วนที ่๒ 

ระบบบงัคบัใชป้ระมวลจริยธรรม 

  ข้อ ๓๓ กรณีมีกำรร้องเรียนหรือปรำกฏเหตุว่ำมีกำรปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมให้
ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสงส่งเร่ืองให้คณะกรรมกำรจริยธรรมเป็นผู้รับผิดชอบ

พิจำรณำด ำเนินกำร โดยจะต้องไต่สวนข้อเทจ็จริง สบืสวนหำข้อเทจ็จริง หรือสอบสวนกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม
น้ี และให้มีค ำวินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมกำรจริยธรรมส่งผลค ำวินิจฉัยให้ประธำนสภำองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองแสงมีค ำสั่งลงโทษผู้ฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม 

กรณีมีกำรร้องเรียนหรือปรำกฏเหตุว่ำประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง

ปฏบัิติฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม ให้คณะกรรมกำรจริยธรรมที่เหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร และให้
เลือกกันเองเป็นประธำนคณะกรรมกำร โดยจะต้องไต่สวนข้อเทจ็จริงสืบสวนหำข้อเทจ็จริง หรือสอบสวน     
กำรฝ่ำฝืนจริยธรรมน้ี และให้มีค ำวินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมกำรจริยธรรมส่งผลค ำวินิจฉัยให้       
ผู้ก ำกับดูแลตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไข

เพ่ิมเติมมีค ำสั่งลงโทษผู้ฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม  



 ๗ 
  

ข้อ ๓๔ หำกกำรด ำเนินกำรไต่สวน สืบสวน สอบสวนตำมข้อ ๓๓ แล้ว ไม่ปรำกฏ
ข้อเทจ็จริงว่ำมีกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่งยุติเร่ือง แต่หำกปรำกฏข้อเทจ็จริงว่ำเป็นกำรฝ่ำฝืน
ประมวลจริยธรรม ให้สั่งลงโทษผู้ฝ่ำฝืนตำมข้อ ๓๗  

   ข้อ ๓๕ กำรด ำเนินกำรไต่สวน สืบสวน สอบสวนทำงจริยธรรมและกำรลงโทษผู้ฝ่ำฝืน
ตำมส่วนที่ ๒ น้ี ให้น ำแนวทำงและวิธีกำรสอบสวนตำมมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และกำรรักษำวินัย 
และกำรด ำเนินกำรทำงวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมำบังคับใช้โดยอนุโลม 

  ข้อ ๓๖  ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรจริยธรรมให้ถือเป็นที่สดุ เว้นแต่ 
   ๑) ปรำกฏข้อเทจ็จริงในภำยหลังที่อำจท ำให้ผลของค ำวินิจฉัยน้ันเปล่ียนแปลง

ไป 
  ๒) กรณี ผู้ถูกลงโทษตำมข้อ ๓๗ เห็นว่ำตนเองไม่ได้รับควำมเป็นธรรมให้

สำมำรถร้องเรียนต่อผู้ตรวจกำรแผ่นดินได้ภำยใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับทรำบค ำสั่งกำรลงโทษ 

 
หมวด ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 

 
  ข้อ ๓๗ กำรปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมน้ีให้ด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณี  เพ่ือให้มี  

กำรแก้ไขหรือด ำเนินกำรที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือน ำไปประกอบกำรพิจำรณำในกำรเข้ำสู่ต ำแหน่ง  
กำรพ้นจำกต ำแหน่ง หรือกำรสั่งให้ผู้ฝ่ำฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือได้รับกำรพัฒนำแล้วแต่กรณี   

   ข้อ ๓๘ กำรปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมน้ี จะถือเป็นกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมร้ำยแรง
หรือไม่ ให้พิจำรณำจำกพฤติกรรมของผู้ฝ่ำฝืน ควำมจงใจหรือเจตนำ มูลเหตุจูงใจ ควำมส ำคัญ และระดับ
ต ำแหน่ง ตลอดจนหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ฝ่ำฝืน อำยุ ประวัติ และควำมประพฤติในอดีต 
สภำพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ำยอนัเกดิจำกกำรฝ่ำฝืนและเหตุอื่นอนัควรน ำมำประกอบกำรพิจำรณำ 

  ข้อ ๓๙ ให้คณะกรรมกำรจริยธรรมส่งผลค ำวินิจฉัยให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วน
ต ำบลหนองแสง หรือผู้ก ำกับดูแลตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล         

พ.ศ.๒๕๓๗และที่แก้ไขเพ่ิมเติม มีค ำสั่ งลงโทษผู้ฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมน้ีตำมค ำวินิจฉัยของ

คณะกรรมกำรจริยธรรม   และเมื่อมีค ำสั่งลงโทษแล้วให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง 

หรือผู้ก ำกับดูแลตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.๒๕๓๗และที่แก้ไข

เพ่ิมเติม แจ้งคณะกรรมกำรจริยธรรม เพ่ือรำยงำนให้ผู้ตรวจกำรแผ่นดินทรำบต่อไป 

  ข้อ ๔๐ กรณีเกิดปัญหำในกำรปฏบัิติตำมระเบียบน้ี ให้ผู้ตรวจกำรแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัย   

ช้ีขำด 

   ข้อ ๔๑ ให้คณะกรรมกำรจริยธรรม พิจำรณำปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีควำม

เหมำะสม โดยจัดให้มีกำรประเมินกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมน้ี ทุกๆ ๑ ปี หรือให้ด ำเนินกำร
ปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีควำมเหมำะสมตำมค ำแนะน ำของผู้ตรวจกำรแผ่นดินต่อไป 

 

 



 ๘ 
    

ทั้งน้ี  ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

    ประกำศ  ณ  วันที่  ๒๖ พฤษภำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 

 

 
 (ลงช่ือ)............................................. 

          (นำยวิธวัฒน์  สวำศรี) 

            ต ำแหน่ง ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองแสง 
 


