
 
 
 

ระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม 
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายบริหาร 

องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี 
พ.ศ. ๒๕๕8 

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

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้ จัดทําตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

๑.  เป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการ ท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 

๒.  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ ท้ังในระดับองค์กรและระดับ
บุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม 
เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓.  ทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพ่ิมความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

๔.  ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อํานาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของขา้ราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อ
ประชาชน และต่อสังคม ตามลําดับ 

๕.  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจ
เกิดขึ้น รวมท้ังเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ท้ังนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมสําหรับองค์กรและบุคคล  พึงยึดถือเป็นแนวทาง 
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
  อาศัยอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗ 
[แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒]  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม จึงออกระเบียบ “ว่า
ด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร  องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
ทาม  อําเภอศรีมหาโพธิ  จังหวัดปราจีนบุรี”  ไว้ดังต่อไปนี้ 
 
 
 
 
 
 

 



หมวด  ๑ 
บทท่ัวไป 

 
ข้อ  ๑  ระเบียบนี้  เรียกว่า “ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น

ฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม พ.ศ. ๒๕๕8 

ข้อ  ๒  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่  ๑ ตุลาคม  ๒๕๕7  เป็นต้นไป 

ข้อ  ๓  ในระเบียบ นี้ 
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น        

ฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม 
 “ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น”  หมายถึง ข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร (นายกฯ  

รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ท่ีปรึกษานายกฯ) รวมถึงบุคคลท่ีฝ่ายบริหารแต่งตั้งตามท่ีบัญญัติไว้ใน
พระราช บัญญัติท่ีจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
  “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่นฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม 

  ข้อ  ๔  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทามเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด  ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม  

ส่วนท่ี  ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

 
ข้อ  ๕  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น มีหน้าท่ีดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือ

รักษาประโยชน์ส่วนรวม   เป็นกลางทางการเมอืง   อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้ 

๑)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
 ๒)  การมีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
 ๓)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มี 
ผลประโยชน์ประทับซ้อน 
 ๔)  การยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 

 ๕)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือก
ปฏิบัติ 
 ๖)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถว้น  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือน   
ข้อเท็จจริง 
 ๗)  การมุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใสและ 
ตรวจสอบได้ 
 ๘)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

๙)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 



ส่วนท่ี ๒ 
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิน่ 

ข้อ  ๖  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
ตลอดจนเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 

ข้อ  ๗  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการรักษาไว้และปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

ข้อ  ๘  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดีเคารพ 
และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ข้อ  ๙  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และ 
ศีลธรรม ท้ังโดยส่วนตัวและโดยหน้าท่ีรับผิดชอบต่อสาธารณชน ท้ังต้องวางตนให้เป็นท่ีเช่ือถือศรัทธา
ของประชาชน 

ข้อ  ๑๐  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อ่ืนโดย
ไม่แสดงกิริยา หรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด 

ข้อ  ๑๑  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องมีอุดมการณ์ในการทํางานเพ่ือประเทศบาติ
และต้องถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นส่ิงสูงสุด 

ข้อ  ๑๒  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วย
ความรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ      

ข้อ  ๑๓  ข้าราชการการเมืองท้องถิน่ตอ้งสรา้งจิตสํานกึให้ประชาชนในท้องถิน่ประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองท่ีดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม และดูแลรักษาสภาพส่ิงแวดล้อมในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 

ข้อ  ๑๔  ข้าราชการการเมืองต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้สถานะหรือตําแหน่งการ
เป็นข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน 
ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม 

ข้อ  ๑๕  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งการเป็นข้าราชการ
การเมืองเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เล่ือนตําแหน่ง และเล่ือนขั้นเงินเดือน
ของข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา และมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้าง 
ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ ่หรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้
บุคคลดังกล่าวพ้นจากตําแหน่ง ท้ังนี้ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมาย 

ข้อ  ๑๖  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิทบุคคลใน
ครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ีของตนหรือของผู้อ่ืนและต้องไม่ยินยอม
ให้ผู้อื่นใช้อํานาจหน้าท่ีของตนโดยมิชอบ 

 



ข้อ  ๑๗  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ อาชีพ 
หรือการงานอ่ืนใดของคู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนท่ีมีลักษณะเป็นการ
กระทบกระเทือนต่อความเช่ือถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน 

ข้อ  ๑๘  ข้าราชการการเมืองท้องถิน่ตอ้งรกัษาความลับของทางราชการเว้นแต่เป็นการ
ปฏิบัติตามอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมาย 

ข้อ  ๑๙  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องยึดมั่นในกฎหมายและคํานึงถึงระบบคุณธรรม
ในการแต่งตั้งผู้สมควรดํารงตําแหน่งต่างๆ 

ข้อ  ๒๐  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นเมื่อพ้นจากตําแหน่งแล้ว ต้องไม่นําข้อมูลข่าวสาร
อันเป็นความลับของทางราชการซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในตําแหน่งไปใช้เพ่ือเกิดประโยชน์แก่องค์กร
เอกชน ท้ังนี้  ภายในกําหนดระยะเวลา  ๒   ปี  นับจากวันท่ีพ้นจากตําแหน่ง 

ข้อ  ๒๑  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อํานาจในทาง
ท่ีผิด การฉ้อฉล หลอกลวง หรือกระทําการอ่ืนใดท่ีทําให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 

ข้อ  ๒๒  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่เรียกร้องของขวัญ ของกํานัล หรือ
ประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของตน และจะต้อง
ดูแลให้คู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย  

ข้อ  ๒๓  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจท่ีติดต่อทําธุรกิจกับ
หน่วยงานของรัฐตามระเบียบ และขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกัน  โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ข้อ  ๒๔  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น พึงพบปะเย่ียมเยียนประชาชนอย่างสม่ําเสมอเอา
ใจใส่ทุกข์สุข และรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอย่างเท่า
เทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

  ข้อ  ๒๕  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช่หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการ
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเพ่ือผลประโยชน์สําหรับตนเองและผู้อื่น 
  ข้อ  ๒๖  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้
ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆ เท่านั้น 

  ข้อ  ๒๗  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเส่ือม
เสียต่อเกียรติภูมิของชาติ 

  ข้อ  ๒๘  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติ
ผิดกฎหมาย หรือผู้ท่ีมีความประพฤติในทางเส่ือมเสีย เช่น ผู้เปิดบ่อนการพนัน หรือผู้ท่ีข้องเกี่ยวกับยา
เสพติด อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเช่ือถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน 

  ข้อ  ๒๙  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณีเมื่อ
ปฏิบัติหน้าท่ีบกพร่องหรือปฏิบัติหน้าท่ีผิดพลาดร้ายแรง 

 
 
 



หมวด  ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนท่ี  ๑ 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
  ข้อ ๓๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม  มีหน้าท่ีกํากับดูแลให้มีการปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างท่ัวถึงและเคร่งครัด โดยมีอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 
   ๑) ดําเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการการเมืองท้องถิ่นท่ี

เป็นแบบอย่างท่ีดี และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ําเสมอ 
  ๒) ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองข้าราชการการเมืองท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกล่ันแกล้งหรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม  
  ๓) การดําเนินการต่อข้าราชการการเมืองท้องถิ่นท่ีอยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อันมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าท่ีของผู้นั้นจะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

   ๔) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ 

  ข้อ ๓๑  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
ของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม ขึ้นเพ่ือควบคุมกํากับให้มี
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ประกอบด้วย 

  ๑) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  เป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรม 
๒) ตัวแทนฝ่ายบริหารท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตั้ง  จํานวน ๑ คน 

เป็น คณะกรรมการ 
๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจํานวน ๓ คน ท่ี ผู้กํากับดูแลตาม

พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เป็นผู้เลือก เป็น คณะกรรมการ   
          ๔) หัวหน้าสํานักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการ ท้ังนี้ หัวหน้าสํานักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวต้องไม่เคยถูกลงโทษทาง
วินัยมาก่อน หากเคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อนให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  พิจารณาแต่งตั้ง
ข้าราชการจากตําแหน่งในฝ่ายบริหารท่ีเหมาะสม  

  ข้อ ๓๒  คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้ 

  ๑) ควบคุม กํากับ ส่งเสริม และให้คําแนะนําในการใช้บังคับประมวลจริยธรรม
นี้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
    ๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครอง        
ส่วนท้องถิ่น โดยอาจมีผู้ร้องขอหรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้ 
     ๓) ขอความร่วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ช้ีแจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือ
บุคคลในสังกัดมาช้ีแจงหรือให้ถ้อยคําเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 



     ๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาช้ีแจง หรือให้ถ้อยคํา
หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
     ๕) พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ 
    ๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเรื่องนั้นเป็น
เรื่องสําคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     ๗) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดิน
มอบหมายในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ส่วนท่ี ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจรยิธรรม 

 
  ข้อ ๓๓ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรม เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 
โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ และให้มีคํา
วินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคําวินิจฉัยให้มีคําส่ังลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม 

         กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่านยกองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม ให้คณะกรรมการจริยธรรมท่ีเหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ และให้เลือกกันเอง
เป็นประธานคณะกรรมการ โดยจะต้องไตส่วนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืน
จริยธรรมนี้ และให้มีคําวินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคําวินิจฉัยให้ผู้กํากับดูแล
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ มีคําส่ังลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  

 ข้อ ๓๔  หากการดําเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนตามข้อ ๓๓ แล้ว ไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้ส่ังยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม ให้ส่ังลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๓๗  

   ข้อ ๓๕ การดําเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ตามส่วนท่ี ๒ นี้ ให้นําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย 
และการดําเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

  ข้อ ๓๖  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นท่ีสุด เว้นแต่ 
   ๑) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําให้ผลของคําวินิจฉัยนั้นเปล่ียน        

แปลงไป 
  ๒) กรณีผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๓๗ เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม  

ให้สามารถร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันท่ีรับทราบคําส่ังการลงโทษ 
 
 
 



หมวด ๔ 
ข้ันตอนการลงโทษ 

 
  ข้อ ๓๗ การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ให้ดําเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการ

แก้ไขหรือดําเนินการท่ีถูกต้อง หรือตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาในการเข้าสู่ตําแหน่ง การ
พ้นจากตําแหน่ง หรือการส่ังให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี   

  ข้อ ๓๘ การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญ และ
ระดับตําแหน่ง ตลอดจนหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต 
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนและเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 

  ข้อ ๓๙ ให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคําวินิจฉัยให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล 
หรือผู้กํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่กรณีมีคําส่ังลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม และเมื่อมีคําส่ังลงโทษแล้วให้
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล  หรือผู้กํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นๆ แล้วแต่กรณี แจ้งคณะกรรมการจริยธรรม เพ่ือรายงานให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 

  ข้อ ๔๐ กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัย
ช้ีขาด 

   ข้อ ๔๑ ให้คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มี
ความเหมาะสม โดยจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ ๑ ปี หรือให้ดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสมตามคําแนะนําของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป 

  ท้ังนี้  ตัง้แต่บดันีเ้ป็นตน้ไป 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕7 
        
 
 

    ( นายกนก  บํารุงโลก ) 
       นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม 


