
 
 

ระเบียบองค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม 
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาทอ้งถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านทาม  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวดัปราจีนบุรี 

พ.ศ. ๒๕61 
************** 

  ประมวลจริยธรรมนี้จัดท ำขึ้นตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย 
พุทธศักรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

๑. เป็นเครื่องมือก ำกับควำมประพฤติของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่น 
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทำมที่สร้ำงควำมโปร่งใส มีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนและเป็น
สำกล 

  ๒. ยึดถือเป็นหลักกำรและแนวทำงปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ และเป็นเครื่องมือ 
กำรตรวจสอบกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล เพ่ือให้กำรด ำเนินงำน 
เป็นไปตำมหลักคุณธรรมจริยธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

  ๓. ท ำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมควำมน่ำเชื่อถือ เกิดควำมมั่นใจ 
แก่ผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

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

  ๕. ป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ และควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ 
ที่อำจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 

  ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่ำนิยมร่วมส ำหรับองค์กรและบุคคล พึงยึดถือเป็นแนวทำง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ  
   อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
[แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒]  องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทำม จึงออกระเบียบ “ว่า
ด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล
บ้านทาม  อ าเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี”  ไว้ดังต่อไปนี้ 

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

ข้อ  ๑  ระเบียบนี้  เรียกว่ำ “ว่ำด้วยประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่น
ฝ่ำยสภำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทำม พ.ศ. ๒๕61 

ข้อ  ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่  ๑ ตุลำคม  ๒๕60  เป็นต้นไป 

ข้อ  ๓  ในระเบียบ นี้ 

 



 ๒ 
 
“ประมวลจริยธรรม” หมำยถึง ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่น        

ฝ่ำยสภำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทำม 
   “ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่น” หมำยถึง ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่น

(ประธำนสภำฯ รองประธำนสภำฯ เลขำนุกำรสภำฯ สมำชิกสภำท้องถิ่น ) รวมทั้งบุคคลที่ฝ่ำยสภำ
ท้องถิ่นแต่งตั้ง ตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติที่จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น  

  “คณะกรรมกำรจริยธรรม” หมำยถึง คณะกรรมกำรจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมือง
ท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทำม 

  ข้อ ๔ ให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทำมเป็นผู้รักษำกำรตำมระเบียบนี้ 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที ่๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

 
ข้อ ๕ ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นมีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย เพ่ือรักษำ

ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลำงทำงกำรเมือง อ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรแก่ประชำชนตำมหลัก 
ธรรมำภิบำล โดยจะต้องยึดมั่นในมำตรฐำนทำงจริยธรรมอันเป็นค่ำนิยมหลัก ๙ ประกำร ดังนี้ 
    ๑) กำรยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
    ๒) กำรมีจิตส ำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
   ๓) กำรยดึถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน และไม่มี 
 ผลประโยชน์ทับซ้อน 
    ๔) กำรยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมำย 
    ๕) กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

๖) กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน 
ข้อเท็จจริง 

๗) กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ โปร่งใส และ  
ตรวจสอบได้ 

๘) กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙) กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร  

 
ส่วนที ่๒ 

มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิน่ 
 
  ข้อ  ๖  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ 
ตลอดจนเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรเคำรพและรักษำระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ 
ทรงเป็นประมุข 



 ๓ 
 

  ข้อ  ๗  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรรักษำไว้และปฏิบัติ 
ตำมซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยทุกประกำร 

   ข้อ  ๘  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรเป็นพลเมืองดี เคำรพ
และปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด    

  ข้อ  ๙  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม 
และศีลธรรม ทั้งโดยส่วนตัวและโดยหน้ำที่รับผิดชอบต่อสำธำรณชน ทั้งต้องวำงตนให้เป็นที่เชื่ อถือ
ศรัทธำ ของประชำชน 

  ข้อ  ๑๐ ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องเคำรพสิทธิ เสรีภำพส่วนบุคคลของผู้อื่น 
โดยไม่แสดงกิริยำ หรือใช้วำจำอันไม่สุภำพ อำฆำตมำดร้ำย หรือใส่ร้ำยหรือเสียดสีบุคคลใด 

   ข้อ  ๑๑  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องมีอุดมกำรณ์ในกำรท ำงำนเพ่ือประเทศชำติ  
และต้องถือเอำผลประโยชน์ของประเทศชำติและประชำชนเป็นสิ่งสูงสุด 

   ข้อ  ๑๒  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องรับใช้ประชำชนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ 
ด้วยควำมรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปรำศจำกอคติ 

   ข้อ  ๑๓ ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องสร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนในท้องถิ่นประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนำชุมชนให้น่ำอยู่คู่คุณธรรมและดูแลรักษำสภำพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนที่
รับผิดชอบ 

   ข้อ  ๑๔  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถำนะหรือ
ต ำแหน่งกำรเป็นข้ำรำชกำรกำรเมืองไปแสวงหำผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยส ำหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่ำจะเป็นประโยชน์ในทำงทรัพย์สินหรือไม่ก็ตำม 

   ข้อ  ๑๕  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้สถำนะหรือต ำแหน่งกำรเป็นข้ำรำชกำร
กำรเมืองเข้ำไปก้ำวก่ำยหรือแทรกแซงกำรบรรจุ แต่งตั้ง ย้ำย โอน เลื่อนต ำแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือน 
ของข้ำรำชกำรซึ่งมีต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำและมิใช่ข้ำรำชกำรกำรเมือง พนักงำน หรือลูกจ้ำง  
ของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรัฐ รัฐวิสำหกิจ กิจกำรที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น  
หรือให้บุคคลดังกล่ำวพ้นจำกต ำแหน่ง ทั้งนี้เว้นแต่เป็นกำรปฏิบัติตำมอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย  

   ข้อ  ๑๖  ข้ ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องไม่ยินยอมให้คู่ สมรส ญำติสนิท  
บุคคลในครอบครัวหรือ ผู้ใกล้ชิดก้ำวก่ำย หรือแทรกแซงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนหรือของผู้อื่น  
และต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้อ ำนำจหน้ำที่ของตนโดยมิชอบ 

   ข้อ  ๑๗  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องระมัดระวังมิให้กำรประกอบวิชำชีพ อำชีพ 
หรื อกำรงำนอื่ น ใดของคู่ สมรส  ญำติ สนิ ท  หรื อบุ คคลในครอบครั วของตนที่ มี ลั กษณะ 
เป็นกำรกระทบกระเทือนต่อควำมเชื่อถือศรัทธำของประชำชนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน 

  ข้อ  ๑๘  ข้ ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องรักษำควำมลับของทำงรำชกำร  
เว้นแต่เป็นกำรปฏิบัติตำมอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

 



 ๔ 
 

  ข้อ  ๑๙  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องยึดมั่นในกฎหมำยและค ำนึงถึงระบบคุณธรรม
ในกำรแต่งตั้งผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ 

   ข้อ  ๒๐  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นเมื่อพ้นจำกต ำแหน่งแล้ว ต้องไม่น ำข้อมูลข่ำวสำร
อันเป็นควำมลับของทำงรำชกำรซึ่งตนได้มำในระหว่ำงอยู่ในต ำแหน่งไปใช้เพ่ือเกิดประโยชน์  
แก่องค์กรเอกชน ทั้งนี้ ภำยในก ำหนดระยะเวลำสองปี นับจำกวันที่พ้นจำกต ำแหน่ง  

   ข้อ  ๒๑  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูลกำรทุจริต กำรใช้อ ำนำจในทำง
ที่ผิด กำรฉ้อฉล หลอกลวง หรือกระท ำกำรอื่นใดที่ท ำให้รำชกำรเสียหำยต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 

   ข้อ  ๒๒  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องไม่เรียกร้องของขวัญ ของก ำนัล หรือ
ประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลอื่น เพ่ือประโยชน์ต่ำงๆ อันอำจเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน และจะต้อง
ดูแลให้คู่สมรส ญำติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย 

   ข้อ  ๒๓  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อท ำธุรกิจ 
กับหน่วยงำนของรัฐ ตำมระเบียบ และขั้นตอนอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

   ข้อ  ๒๔  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นพึงพบปะเยี่ยมเยียนประชำชนอย่ำงสม่ ำเสมอ  
เอำใจใส่ทุกข์สุข และรับฟังเรื่องรำวร้องทุกข์ของประชำชน และรีบหำทำงช่วยเหลืออย่ำงเร่งด่วน  
อย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

   ข้อ  ๒๕  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร
เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจผิด หรือเพื่อผลประโยชน์ส ำหรับตนเองและผู้อื่น 

   ข้อ  ๒๖  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องรักษำทรัพย์สินของทำงรำชกำรและใช้
ทรัพย์สินของทำงรำชกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์นั้นๆ เท่ำนั้น 

   ข้อ  ๒๗  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องไม่ประพฤติตนอันอำจก่อให้เกิดควำมเสื่อม
เสียต่อเกียรติภูมิของชำติ 

  ข้อ  ๒๘ ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องไม่คบหำหรือให้กำรสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติ 
ผิดกฎหมำย  หรือผู้ที่มีควำมประพฤติในทำงเสื่อมเสีย เช่น ผู้เปิดบ่อนกำรพนัน หรือผู้ที่ข้องเกี่ยวกับยำ
เสพติด อันอำจกระทบกระเทือนต่อควำมเชื่อถือศรัทธำของประชำชนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน 

   ข้อ  ๒๙  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องแสดงควำมรับผิดชอบตำมควรแก่กรณีเมื่อ
ปฏิบัติหน้ำที่บกพร่องหรือปฏิบัติหน้ำที่ผิดพลำดร้ำยแรง 

 
 
 
 
 
 
 



 ๕ 
 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที ่๑ 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
  ข้อ ๓๐ ให้ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทำมมีหน้ำที่ก ำกับดูแลกำรให้มี

กำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 
   ๑) ด ำเนินกำรเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่น 

ที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีและติดตำมสอดส่องกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงสม่ ำเสมอ 
  ๒) ให้ควำมช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติ

ตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงตรงไปตรงมำ มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ ำนำจโดยไม่เป็นธรรม  
  ๓) กำรด ำเนินกำรต่อข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นที่อยู่ระหว่ำงถูกกล่ำวหำ 

ว่ำไม่ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อสิทธิหน้ำที่ของผู้นั้นจะกระท ำมิได้ เว้นแต่จะ
ได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมแล้ว 

   ๔) ด ำเนินกำรอื่นตำมที่ก ำหนดในประมวลจริยธรรมนี้ 

  ข้อ ๓๑ ให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนบ้ำนทำม แต่งตั้งคณะกรรมกำรจริยธรรม
ของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทำมขึ้น เพ่ือควบคุม 
ก ำกับให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้  ประกอบด้วย 

                ๑) ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทำมเป็นประธำนคณะกรรมกำร
จริยธรรม 
                             ๒) สมำชิกสภำท้องถิ่นที่สภำท้องถิ่นคัดเลือก จ ำนวน ๒ คน เป็น 
คณะกรรมกำร 

   ๓) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก จ ำนวน ๖ คน ที่ผู้ก ำกับดูแลตำม
พระรำชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เป็นผู้เลือก เป็น คณะกรรมกำร   

๔) หัวหน้ำส ำนักงำนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็น เลขำนุกำร
คณะกรรมกำร ทั้งนี้ หัวหน้ำส ำนักงำนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่ำวต้องไม่เคยถูกลงโทษ 
ทำงวินัยมำก่อน หำกเคยถูกลงโทษทำงวินัยมำก่อนให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พิจำรณำแต่งตั้ง
ข้ำรำชกำรจำกต ำแหน่งในฝ่ำยบริหำร  

  ข้อ ๓๒ คณะกรรมกำรจริยธรรมมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

  ๑) ควบคุม ก ำกับ ส่งเสริมและให้ค ำแนะน ำในกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ๒) สอดส่องดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยอำจมีผู้ร้องขอหรือตำมที่คณะกรรมกำรจริยธรรมเห็นเองก็ได้ 
 
 



 ๖ 
 
     ๓) ขอควำมร่วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำน
อื่นของรัฐ หรือห้ำงหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสำรและหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทน 
หรือบุคคลในสังกัดมำชี้แจงหรือให้ถ้อยค ำเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
     ๔) เรียกผู้ถูกกล่ำวหำ หรือข้ำรำชกำรของหน่วยงำนนี้มำชี้แจง หรือให้ถ้อยค ำ
หรือให้ส่งเอกสำรและหลักฐำนเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
     ๕) พิจำรณำวินิจฉัยชี้ขำดปัญหำอันเกิดจำกกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ 
     ๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจกำรแผ่นดินพิจำรณำวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่ำเรื่อง
นั้นเป็นเรื่องส ำคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้ำงหลำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ๗) ด ำเนินกำรอื่นตำมประมวลจริยธรรมนี้ หรือตำมที่ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน
มอบหมำย 

  กำรประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำร  
ทำงปกครองมำใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
 

ส่วนที ่๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจรยิธรรม 

 
  ข้อ ๓๓ กรณีมีกำรร้องเรียนหรือปรำกฏเหตุว่ำมีกำรปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม  

ใหป้ระธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลส่งเรื่องให้คณะกรรมกำรจริยธรรม เป็นผู้รับผิดชอบพิจำรณำ
ด ำเนินกำร โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริงสืบสวนหำข้อเท็จจริง หรือสอบสวนกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมนี้ และ
ให้มีค ำ 
วินิจฉัยโดยเร็วและให้คณะกรรมกำรจริยธรรมส่งผลค ำวินิจฉัยประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลมี
ค ำสั่งลงโทษผู้ฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม 

                กรณีมีกำรร้องเรียนหรือปรำกฏเหตุว่ำ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ปฏิบัติฝ่ำ 
ฝืนประมวลจริยธรรมให้คณะกรรมกำรจริยธรรมที่เหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร และให้เลือก
กันเองเป็นประธำนคณะกรรมกำร โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหำข้อเท็จจริงหรือสอบสวนกำร
ฝ่ำฝืนจริยธรรมนี้ 
และให้มีค ำวินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมกำรจริยธรรมส่งผลค ำวินิจฉัยให้ผู้ก ำกับดูแลตำม
พระรำชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ มีค ำสั่งลงโทษผู้ฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม  

 ข้อ ๓๔ หำกกำรด ำเนินกำรไต่สวน สืบสวน สอบสวนตำมข้อ ๓๓ แล้ว ไม่ปรำกฏ
ข้อเท็จจริงว่ำมีกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่งยุติเรื่อง  แต่หำกปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำเป็นกำรฝ่ำฝืน
ประมวลจริยธรรมให้สั่งลงโทษผู้ฝ่ำฝืนตำมข้อ ๓๗  

   ข้อ ๓๕ กำรด ำเนินกำรไต่สวน สืบสวน สอบสวนทำงจริยธรรมและกำรลงโทษผู้ฝ่ำฝืน
ตำมส่วนที่ ๒ นี้ ให้น ำแนวทำงและวิธีกำรสอบสวนตำมมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และกำรรักษำวินัย 
และกำรด ำเนินกำรทำงวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มำบังคับใช้โดยอนุโลม 



 ๗ 
 

  ข้อ ๓๖  ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรจริยธรรมให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่ 
   ๑) ปรำกฏข้อเท็จจริงในภำยหลังที่อำจท ำให้ผลของค ำวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลง

ไป 
  ๒) กรณีผู้ถูกลงโทษตำมข้อ ๓๗ เห็นว่ำตนเองไม่ได้รับควำมเป็นธรรม  

ให้สำมำรถร้องเรียนต่อผู้ตรวจกำรแผ่นดินได้ภำยใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับทรำบค ำสั่งกำรลงโทษ 
 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
  ข้อ ๓๗ กำรปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ให้ด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณี 

เพ่ือให้มีกำรแก้ไขหรือด ำเนินกำรที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือน ำไปประกอบกำรพิจำรณำ 
ในกำรเข้ำสู่ต ำแหน่ง กำรพ้นจำกต ำแหน่ง หรือกำรสั่งให้ผู้ฝ่ำฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับกำรพัฒนำ
แล้วแต่กรณี     

         ข้อ ๓๘ กำรปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมร้ำยแรง
หรือไม่ ให้พิจำรณำจำกพฤติกรรมของผู้ฝ่ำฝืน ควำมจงใจหรือเจตนำ มูลเหตุจูงใจ ควำมส ำคัญ  
และระดับต ำแหน่ง ตลอดจนหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ฝ่ำฝืน อำยุ ประวัติ และควำมประพฤติในอดีต 
สภำพแวดล้อมแห่งกรณี  ผลร้ำยอันเกิดจำกกำรฝ่ำฝืนและเหตุอื่นอันควรน ำมำประกอบกำรพิจำรณำ 

 ข้อ ๓๙ ให้คณะกรรมกำรจริยธรรม ด ำเนินกำรตำมข้อ ๓๕ และส่งผลค ำวินิจฉัย 
ใหป้ระธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหรือผู้ก ำกับดูแลตำมพระรำชบัญญัติจัดตั้งองคก์รปกครองสว่น
ท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่กรณีมีค ำสั่งลงโทษผู้ฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี้ตำมค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำร
จริยธรรม และเมื่อมีค ำสั่งลงโทษแล้วให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล หรือผู้ก ำกับดูแลตำม
พระรำชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่กรณี แจ้งคณะกรรมกำรจริยธรรม เพ่ือ
รำยงำนให้ผู้ตรวจกำรแผ่นดินทรำบต่อไป 

  ข้อ ๔๐ กรณีเกิดปัญหำในกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้ ให้ผู้ตรวจกำรแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัย 
ชี้ขำด 

   ข้อ ๔๑ ให้คณะกรรมกำรจริยธรรม พิจำรณำปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรม 
ให้มีควำมเหมำะสม โดยจัดให้มีกำรประเมินกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้ ทุกๆ ๑ ปี  
หรือ ให้ ด ำ เนินกำรปรับปรุ งแก้ ไขประมวลจริ ยธรรมให้มีควำมเหมำะสมตำมค ำแนะน ำ 
ของผู้ตรวจกำรแผ่นดินต่อไป 

 ทั้งนี้  ตัง้แต่บดันีเ้ป็นตน้ไป 

   ประกำศ  ณ  วนัที่  2  ตุลำคม  พ.ศ. ๒๕60 
        
 

   ( นำยสมมติร  ภูเดช ) 
                     ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลบ้ำนทำม 



 ๘ 
 
หมายเหตุ – ชี้แจงเพ่ิมเติม 

๑. เอกสำรนี้เป็นเพียงตัวอย่างรูปแบบประมวลจรยิธรรมเพ่ือใช้เป็นแนวทำงในกำรพิจำรณำ 
จัดท ำประมวลจริยธรรมขององคก์รปกครองส่วนท้องถิน่ (ในสว่นของข้ำรำชกำรกำรเมือง)  
ให้เกิดมำตรฐำนและเป็นไปในแนวทำงเดียวกนั  

๒. ผู้พิจำรณำจัดท ำสำมำรถปรบัปรุง/แกไ้ขไดต้ำมทีเ่หน็เหมำะสม แต่ทั้งนี้จะต้องอยู่ในกรอบ 
          ขององค์ประกอบประมวลจริยธรรม แนวทำงและมำตรฐำนกลไกและระบบกำรบังคบัใช้ 
          ประมวลจริยธรรมขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่นอืน่ๆทัว่ประเทศ 

๓. องค์ประกอบโดยหลกัของประมวลจริยธรรม ไดแ้ก่   
๓.๑ ชือ่ระเบียบ/ขอ้บังคับ/ประกำศ...ว่ำด้วยประมวลจริยธรรม... 
๓.๒ วันประกำศใชบ้ังคบั 
๓.๓ ค ำนิยำมที่ครอบคลมุ 
๓.๔ มาตรฐานทางจรยิธรรม ***เป็นส่วนสำรบญัญตัิวำ่อะไรควรท ำ อะไรไม่ควรท ำ 
  ก) มำตรฐำนทำงจริยธรรมอนัเปน็ค่ำนิยมหลกั จ ำนวน ๙ ประกำร  
             (Core values)  ซึ่งก ำหนดโดยผูต้รวจกำรแผน่ดนิ 

        ข) มำตรฐำนจริยธรรมขององค์กรตำมที่เหน็สมควร  
   ค) จรรยำวิชำชีพ (ถำ้มี) 
  ๓.๕ กลไกและระบบบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ *** เปน็บทวธิีสบญัญตัิ ก ำหนดหนว่ยงำน 
ที่เป็นกลไกบังคบักำรกรณมีกีำรฝ่ำฝนืหรือไม่ปฏิบตัิตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม กระบวนกำร 
ในกำรตรวจสอบและวินิจฉยั ฯลฯ มแีนวคดิเกี่ยวกับเรือ่งกลไกหลำยประกำร เชน่ ตั้งเป็น
คณะกรรมกำร,ใชห้นว่ยงำนทภำยในที่มีอยู่แลว้ เช่น ฝ่ำยกำรเจ้ำหนำ้ที่  หรือตั้งหนว่ยงำน 
ภำยในขึ้นมำใหม่เพ่ือรับผดิชอบโดยเฉพำะ ฯลฯ ส่วนระบบบังคบัใช้ก็อำจน ำกระบวนกำร      
สอบสวนข้อเท็จจริงหรือสอบสวนทำงวินัยมำประยุกต์ใช้โดยอนุโลม 
     ๓.๖ ขั้นตอนการลงโทษ ตามความร้ายแรง *** กระบวนกำรกำรลงโทษกรณวีินิจฉัยแลว้
พบว่ำมีกำรฝ่ำฝนืหรือไม่ปฏบิัตติำมมำตรฐำนทำงจริยธรรม โดยในกำรพิจำรณำวำ่กำรฝ่ำฝืนหรือไม่
ปฏิบัตติำมมำตรฐำนจริยธรรมตำมประมวลจริยธรรมนัน้เปน็กำรฝ่ำฝืนจริยธรรมร้ำยแรงหรือไม่ ให้
พิจำรณำจำกพฤติกรรมของกำรฝ่ำฝนื ควำมจงใจหรอืเจตนำ มูลเหตุจงูใจ ควำมส ำคญัและระดับ
ต ำแหนง่ตลอดจนหน้ำที่ควำมรับผดิชอบของผู้ฝำ่ฝืน อำยุ ประวตัิและควำมประพฤติในอดีต 
สภำพแวดลอ้มแห่งกรณ ีผลร้ำยอันเกิดจำกกำรฝ่ำฝนื และเหตุอื่นอันควรน ำมำประกอบกำร
พิจำรณำ เพื่อใหเ้กิดมำตรฐำนเปน็ไปในแนวทำงเดียวกนัทั่วประเทศ 
     ๓.๗ อืน่ๆ ตำมที่เห็นสมควร 
      (*** ประมวลจริยธรรมทุกฉบบัจะต้องมี ๓ ส่วนนีเ้สมอ (ถกูก ำหนดโดยรฐัธรรมนูญ)) 

  กรณีมีข้อสงสัยประกำรใด หรือต้องกำรสอบถำมข้อมูลเพ่ิมเติม ขอได้โ ปรดประสำน 
โดยตรงที่ส ำนักส่งเสริมมำตรฐำนจริยธรรม โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๙๒๗๗ โทรสำร ๐ ๒๑๔๓ ๘๓๗๓  
หรืออีเมลล์ kamoltham@ombudsman.go.th และ vorravuth@ombudsman.go.th 
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