
 
 
 
 

ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลควร 
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิน่ฝ่ายบริหาร 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลควร พ.ศ. ๒๕๕๓ 
_______________ 

ประมวลจริยธรรมนีจ้ดัท ำขึน้ตำมเจตนำรมณข์องรฐัธรรมนูญแห่งรำชอำณำจกัรไทย 
พทุธศกัรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๒๗๙ โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ 

๑. เป็นเครื่องมือก ำกับควำมประพฤติของขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินฝ่ำยบริหำร
องคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลควร ท่ีสรำ้งควำมโปรง่ใส มีมำตรฐำนในกำรปฏิบตังิำนท่ีชดัเจนและเป็นสำกล 

๒. ยึดถือเป็นหลักกำรและแนวทำงปฏิบตัิอย่ำงสม ่ำเสมอ และเป็นเครื่องมือกำร
ตรวจสอบกำรท ำงำนดำ้นต่ำงๆ ทัง้ในระดบัองคก์รและระดบับคุคล เพ่ือใหก้ำรด ำเนินงำนเป็นไปตำม
หลกัคณุธรรมจรยิธรรมอยำ่งมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

๓. ท ำใหเ้กิดรูปแบบองคก์รอนัเป็นท่ียอมรบั เพิ่มควำมน่ำเช่ือถือเกิดควำมมั่นใจแก่
ผูร้บับรกิำรและประชำชนทั่วไป ตลอดจนผูมี้สว่นไดเ้สีย 

๔. ใหเ้กิดพนัธะผกูพนัระหว่ำงองคก์รและบคุคลในทกุระดบั ใหใ้ชอ้  ำนำจในขอบเขต 
สรำ้งระบบควำมรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผูบ้งัคบับญัชำหรือผู้อยู่ใตบ้งัคบับัญชำ ต่อองคก์ร ต่อ
ประชำชน และตอ่สงัคม ตำมล ำดบั 

๕. ปอ้งกันกำรแสวงหำประโยชนโ์ดยมิชอบ และควำมขดัแยง้ทำงผลประโยชนท่ี์อำจ
เกิดขึน้ รวมทัง้เสรมิสรำ้งควำมโปรง่ใสในกำรปฏิบตังิำน 

ทัง้นี ้ รวมถึงเพ่ือใชเ้ป็นค่ำนิยมร่วมส ำหรบัองคก์รและบุคคล พึงยึดถือเป็นแนวทำง
ปฏิบตัคิวบคูไ่ปกบัระเบียบและกฎขอ้บงัคบัอ่ืนๆ อยำ่งทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ  

อำศยัอ ำนำจตำมรฐัธรรมนญูแหง่รำชอำณำจกัรไทย พทุธศกัรำช ๒๕๕๐ มำตรำ ๒๗๙ 
ประกอบพระรำชบญัญัติสภำต ำบลและองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.๒๕๓๗ มำตรำ ๕๙ (๔) จึงออก
ประกำศองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลควรว่ำดว้ยประมวลจริยธรรมของขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินฝ่ำย
บรหิำรขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลควรไวด้งัตอ่ไปนี ้

 
 

 



 ๒ 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

ข้อ ๑ ประกำศนี ้เรียกว่ำ “ประกำศว่ำดว้ยประมวลจริยธรรมของขำ้รำชกำรกำรเมือง
ทอ้งถ่ินฝ่ำยบรหิำรขององคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลควร พ.ศ.๒๕๕๓” 

ข้อ ๒ ประกำศนีใ้หใ้ชบ้งัคบัตัง้แตว่นัท่ีองคก์ำรบริหำรสว่นต ำบลควรไดป้ระกำศใช ้

ข้อ ๓ ในประกำศนี ้
“ประมวลจริยธรรม” หมำยถึง ประมวลจริยธรรมของขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินฝ่ำย

บรหิำรขององคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 
“ขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ิน” หมำยถึง ขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินฝ่ำยบริหำร (นำยกฯ 

รองนำยกฯ เลขำนกุำรนำยกฯ ท่ีปรึกษำนำยกฯ) รวมทัง้บุคคลท่ีฝ่ำยบริหำรแตง่ตัง้ตำมท่ีบญัญัติไวใ้น
พระรำชบญัญตัท่ีิจดัตัง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินนัน้**** 

“คณะกรรมกำรจริยธรรม” หมำยถึง คณะกรรมกำรจริยธรรมของขำ้รำชกำรกำรเมือง
ทอ้งถ่ินฝ่ำยบรหิำรองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล 

ข้อ ๔ ใหน้ำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบล เป็นผูร้กัษำกำรตำมประกำศนี ้

 
หมวด ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

 
ข้อ ๕ ขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ิน มีหนำ้ท่ีด  ำเนินกำรใหเ้ป็นไปตำมกฎหมำย เพ่ือรกัษำ

ประโยชนส์่วนรวม เป็นกลำงทำงกำรเมือง อ ำนวยควำมสะดวกและใหบ้ริกำรแก่ประชำชนตำมหลกั   
ธรรมำภิบำล โดยจะตอ้งยดึมั่นในมำตรฐำนทำงจรยิธรรมอนัเป็นคำ่นิยมหลกั ๙ ประกำร ดงันี ้

(๑) กำรยดึมั่นในคณุธรรมและจรยิธรรม 
(๒) กำรมีจิตส ำนกึท่ีดี ซ่ือสตัย ์และรบัผิดชอบ 
(๓) กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชนส์่วนตน และไม่มี

ผลประโยชนท์บัซอ้น 
(๔) กำรยืนหยดัท ำในสิ่งท่ีถกูตอ้ง เป็นธรรม และถกูกฎหมำย 



 ๓ 

(๕) กำรใหบ้รกิำรแก่ประชำชนดว้ยควำมรวดเรว็ มีอธัยำศยั และไมเ่ลือกปฏิบตั ิ
(๖) กำรใหข้้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือน

ขอ้เท็จจรงิ 
(๗) กำรมุง่ผลสมัฤทธ์ิของงำน รกัษำมำตรฐำน มีคณุภำพ โปรง่ใส และตรวจสอบได ้
(๘) กำรยดึมั่นในระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษัตริยท์รงเป็นประมขุ 
(๙) กำรยดึมั่นในหลกัจรรยำวิชำชีพขององคก์ร 
 

ส่วนที่ ๒ 
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิน่ 

 
ข้อ ๖ ขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินตอ้งจงรกัภกัดีตอ่ชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย ์

ตลอดจนเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรเคำรพและรกัษำระบอบประชำธิปไตยอนัมีพระมหำกษัตริยท์รงเป็น
ประมขุ 

ข้อ ๗ ขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินตอ้งเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรรกัษำไวแ้ละปฏิบตัิตำม
ซึ่งรฐัธรรมนญูแหง่รำชอำณำจกัรไทยทกุประกำร 

ข้อ ๘ ขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินตอ้งเป็นแบบอย่ำงท่ีดีในกำรเป็นพลเมืองดี เคำรพ
และปฏิบตัติำมกฎหมำยอยำ่งเครง่ครดั 

ข้อ ๙ ขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินตอ้งปฏิบตัิตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คณุธรรมและ
ศีลธรรม ทัง้โดยส่วนตวัและโดยหนำ้ท่ีรบัผิดชอบต่อสำธำรณชน ทัง้ตอ้งวำงตนใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือศรทัธำ
ของประชำชน 

ข้อ ๑๐ ขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินตอ้งเคำรพสิทธิ เสรีภำพส่วนบคุคลของผูอ่ื้นโดยไม่
แสดงกิรยิำ หรือวำจำอนัไมส่ภุำพ อำฆำตมำดรำ้ย หรือใสร่ำ้ยหรือเสียดสีบคุคลใด 

ข้อ ๑๑ ขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินตอ้งมีอดุมกำรณใ์นกำรท ำงำนเพ่ือประเทศชำติและ
ตอ้งถือเอำผลประโยชนข์องประเทศชำตแิละประชำชนเป็นสิ่งสงูสดุ 

ข้อ ๑๒ ขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินตอ้งรบัใชป้ระชำชนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถ ดว้ย
ควำมรบัผิดชอบ ซ่ือสตัย ์สจุรติ เสียสละ เป็นธรรม ไมเ่ลือกปฏิบตั ิและปรำศจำกอคติ 



 ๔ 

ข้อ ๑๓ ขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินตอ้งสรำ้งจิตส ำนึกใหป้ระชำชนในทอ้งถ่ินประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองท่ีดี ร่วมกับพัฒนำชุมชนให้น่ำอยู่คู่คุณธรรม และดูแลรักษำสภำพแวดล้อมในพืน้ท่ี
รบัผิดชอบ 

ข้อ ๑๔ ขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินตอ้งไม่ใชห้รือยินยอมใหผู้อ่ื้นใชส้ถำนะหรือ
ต ำแหนง่กำรเป็นขำ้รำชกำรเมืองไปแสวงหำผลประโยชนท่ี์มิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมำยส ำหรบัตนเอง
หรือผูอ่ื้น ไมว่ำ่จะเป็นประโยชนใ์นทำงทรพัยส์ินหรือไมก็่ตำม 

ข้อ ๑๕ ขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินตอ้งไม่ใชส้ถำนะหรือต ำแหน่งกำรเป็นขำ้รำชกำร
กำรเมืองเขำ้ไปกำ้วก่ำยหรือแทรกแซงกำรบรรจ ุแตง่ตัง้ ยำ้ย โอน เล่ือนต ำแหน่ง และเล่ือนขัน้เงินเดือน
ของขำ้รำชกำรซึ่งมีต  ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำ และมิใช่ขำ้รำชกำรกำรเมือง พนกังำน หรือลกูจำ้งของ
หน่วยรำชกำร หน่วยงำนของรฐั รฐัวิสำหกิจ กิจกำรท่ีรฐัถือหุน้ใหญ่ หรือรำชกำรส่วนทอ้งถ่ิน หรือให้
บคุคลดงักลำ่วพน้จำกต ำแหนง่ ทัง้นี ้เวน้แตเ่ป็นกำรปฏิบตัติำมอ ำนำจหนำ้ท่ีตำมกฎหมำย 

ข้อ ๑๖ ขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินตอ้งไม่ยินยอมใหคู้่สมรส ญำติสนิท บุคคลใน
ครอบครวัหรือผูใ้กลช้ิดกำ้วก่ำยหรือแทรกแซงกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีของตนหรือของผูอ่ื้นและตอ้งไม่ยินยอม
ใหผู้อ่ื้นใชอ้  ำนำจหนำ้ท่ีของตนโดยมิชอบ 

ข้อ ๑๗ ขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินตอ้งระมดัระวงัมิใหก้ำรประกอบวิชำชีพ อำชีพ หรือ
กำรงำนอ่ืนใดของคูส่มรส ญำตสินิท หรือบคุคลในครอบครวัของตนท่ีมีลกัษณะเป็นกำรกระทบกระเทือน
ตอ่ควำมเช่ือถือศรทัธำของประชำชนในกำรปฏิบตัหินำ้ท่ีของตน 

ข้อ ๑๘ ขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินตอ้งรกัษำควำมลบัของทำงรำชกำร เวน้แตเ่ป็นกำร
ปฏิบตัติำมอ ำนำจหนำ้ท่ีตำมกฎหมำย 

ข้อ ๑๙ ขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินตอ้งยึดมั่นในกฎหมำยและค ำนึงถึงระบบคณุธรรม
ในกำรแตง่ตัง้ผูส้มควรด ำรงต ำแหนง่ตำ่งๆ 

ข้อ ๒๐ ขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินเม่ือพน้จำกต ำแหน่งแลว้ ตอ้งไม่น ำขอ้มลูข่ำวสำร
อนัเป็นควำมลบัของทำงรำชกำรซึ่งตนไดม้ำในระหว่ำงอยู่ในต ำแหน่งไปใชเ้พ่ือเกิดประโยชนแ์ก่องคก์ร
เอกชน ทัง้นี ้ภำยในก ำหนดระยะเวลำสองปี นบัจำกวนัท่ีพน้จำกต ำแหนง่ 

ข้อ ๒๑ ขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินตอ้งเปิดเผยขอ้มลูกำรทจุริต กำรใชอ้  ำนำจในทำงท่ี
ผิด กำรฉอ้ฉล หลอกลวง หรือกระท ำกำรอ่ืนใดท่ีท ำใหร้ำชกำรเสียหำยตอ่เจำ้หนำ้ท่ีผูร้บัผิดชอบ 



 ๕ 

ข้อ ๒๒ ขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินตอ้งไม่เรียกรอ้งของขวญั ของก ำนลั หรือประโยชน์
อ่ืนใดจำกบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชนต์่ำงๆ อนัอำจเกิดจำกกำรปฏิบตัิหนำ้ท่ีของตน และจะตอ้งดแูลใหคู้่
สมรส ญำตสินิท หรือบคุคลในครอบครวัของตนปฏิบตัเิชน่เดียวกนัดว้ย 

ข้อ ๒๓ ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถ่ินตอ้งปฏิบัติต่อองคก์รธุรกิจท่ีติดต่อท ำธุรกิจกับ
หนว่ยงำนของรฐัตำมระเบียบ และขัน้ตอนอยำ่งเทำ่เทียมกนั โดยไมเ่ลือกปฏิบตัิ 

ข้อ ๒๔ ขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินพึงพบปะเย่ียมเยียนประชำชนอย่ำงสม ่ำเสมอ เอำ
ใจใส่ทกุขส์ขุ และรบัฟังเรื่องรำวรอ้งทกุขข์องประชำชน และรีบหำทำงช่วยเหลืออย่ำงเรง่ดว่น อย่ำงเท่ำ
เทียมกนั โดยไมเ่ลือกปฏิบตัิ 

ข้อ ๒๕ ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถ่ิน ตอ้งไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่ำวสำรของทำง
รำชกำรเพ่ือใหเ้กิดควำมเขำ้ใจผิด หรือเพ่ือผลประโยชนส์ ำหรบัตนเองและผูอ่ื้น 

ข้อ ๒๖ ขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินตอ้งรกัษำทรพัยส์ินของทำงรำชกำรและใชท้รพัยส์ิน
ของทำงรำชกำรใหเ้ป็นไปตำมวตัถปุระสงคน์ัน้ๆ เทำ่นัน้ 

ข้อ ๒๗ ขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินตอ้งไม่ประพฤติตนอันอำจก่อใหเ้กิดควำมเส่ือม
เสียตอ่เกียรตภิมูิของชำติ 

ข้อ ๒๘ ขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินตอ้งไม่คบหำหรือใหก้ำรสนบัสนนุแก่ผูป้ระพฤติผิด
กฎหมำย หรือผูท่ี้มีควำมประพฤติในทำงเส่ือมเสีย เช่น ผูเ้ปิดบอ่นกำรพนนั หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งกับยำเสพ
ตดิ อนัอำจกระทบกระเทือนตอ่ควำมเช่ือถือศรทัธำของประชำชนในกำรปฏิบตัหินำ้ท่ีของตน 

ข้อ ๒๙ ขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินตอ้งแสดงควำมรบัผิดชอบตำมควรแก่กรณี เม่ือ
ปฏิบตัหินำ้ท่ีบกพรอ่งหรือปฏิบตัหินำ้ท่ีผิดพลำดรำ้ยแรง 

 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ส่วนที่ ๑ 

กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 



 ๖ 

ข้อ ๓๐ ใหน้ำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล มีหนำ้ท่ีก ำกับดแูลใหมี้กำรปฏิบตัิตำม
ประมวลจรยิธรรมนีอ้ยำ่งทั่วถึงและเครง่ครดั โดยมีอ ำนำจหนำ้ท่ีดงันี ้

(๑) ด ำเนินกำรเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินท่ีเป็น
แบบอยำ่งท่ีดี และตดิตำมสอดสอ่งกำรปฏิบตัิตำมประมวลจรยิธรรมนีอ้ยำ่งสม ่ำเสมอ 

(๒) ใหค้วำมช่วยเหลือ ดูแล และคุม้ครองขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินซึ่งปฏิบตัิตำม
ประมวลจรยิธรรมนีอ้ยำ่งตรงไปตรงมำ มิใหถ้กูกลั่นแกลง้หรือถกูใชอ้  ำนำจโดยไมเ่ป็นธรรม 

(๓) กำรด ำเนินกำรต่อขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินท่ีอยู่ระหว่ำงถกูกล่ำวหำว่ำไม่ปฏิบตัิ
ตำมประมวลจริยธรรมนีอ้นัมีผลกระทบต่อสิทธิหนำ้ท่ีของผูน้ัน้จะกระท ำมิได ้เวน้แตจ่ะไดร้บัควำมเห็น
ชอบจำกคณะกรรมกำรจรยิธรรมแลว้ 

(๔) ด ำเนินกำรอ่ืนตำมท่ีก ำหนดในประมวลจริยธรรมนี ้

ข้อ ๓๑ ใหน้ำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลควร แตง่ตัง้คณะกรรมกำรจริยธรรมของ
ขำ้รำชกำรกำรเมืองทอ้งถ่ินฝ่ำยบริหำรองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลควรขึน้ เพ่ือควบคมุก ำกบัใหมี้
กำรปฏิบตัติำมประมวลจรยิธรรมนี ้ประกอบดว้ย 

(๑) นำยกองคก์ำรบรหิำรสว่นต ำบลเป็นประธำนคณะกรรมกำรจรยิธรรม 
(๒) ตวัแทนฝ่ำยบริหำรท่ีนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลแต่งตัง้ จ  ำนวน ๑ คน เป็น 

คณะกรรมกำร 
(๓) กรรมกำรผูท้รงคณุวฒุิภำยนอกจ ำนวน ๓ คน ท่ีผูก้  ำกบัดแูลตำมพระรำชบญัญัติ

จดัตัง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินนัน้ๆ เป็นผูเ้ลือก เป็น คณะกรรมกำร 
(๔) หวัหนำ้ส ำนกังำนปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน เป็นเลขำนกุำรคณะกรรมกำร 

ทัง้นี ้หวัหนำ้ส ำนกังำนปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดงักล่ำวตอ้งไม่เคยถูกลงโทษทำงวินยัมำก่อน 
หำกเคยถูกลงโทษทำงวินยัมำก่อนใหน้ำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล พิจำรณำแตง่ตัง้ขำ้รำชกำรจำก
ต ำแหนง่ในฝ่ำยบรหิำรท่ีเหมำะสม 

ข้อ ๓๒ คณะกรรมกำรจรยิธรรมมีอ ำนำจหนำ้ท่ี ดงันี ้
(๑) ควบคมุ ก ำกบั สง่เสรมิ และใหค้  ำแนะน ำในกำรใชบ้งัคบัประมวลจรยิธรรมนี ้ใน 

องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 
(๒) สอดส่องดแูลใหมี้กำรปฏิบตัิตำมประมวลจริยธรรมในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

โดยอำจมีผูร้อ้งขอหรือตำมท่ีคณะกรรมกำรจรยิธรรมเห็นเองก็ได ้



 ๗ 

(๓) ขอควำมรว่มมือใหก้ระทรวง กรม หน่วยงำนรำชกำร รฐัวิสำหกิจ หน่วยงำนอ่ืนของ
รฐั หรือหำ้งหุน้ส่วน บริษัท ชีแ้จงขอ้เท็จจริง ส่งเอกสำรและหลกัฐำนท่ีเก่ียวขอ้ง ส่งผูแ้ทนหรือบคุคลใน
สงักดัมำชีแ้จงหรือใหถ้อ้ยค ำเก่ียวกบัเรื่องท่ีสอบสวน 

(๔) เรียกผูถ้กูกล่ำวหำ หรือขำ้รำชกำรของหน่วยงำนนีม้ำชีแ้จง หรือใหถ้อ้ยค ำ หรือให้
สง่เอกสำรและหลกัฐำนเก่ียวกบัเรื่องท่ีสอบสวน 

(๕) พิจำรณำวินิจฉยัชีข้ำดปัญหำอนัเกิดจำกกำรใชบ้งัคบัประมวลจริยธรรมนี ้ 
(๖) ส่งเรื่องใหผู้ต้รวจกำรแผ่นดินพิจำรณำวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่ำเรื่องนัน้  เป็นเรื่อง

ส ำคญัหรือมีผลกระทบในวงกวำ้งหลำยองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 
(๗) ด ำเนินกำรอ่ืนตำมประมวลจรยิธรรมนี ้หรือตำมท่ีผูต้รวจกำรแผน่ดนิมอบหมำย 
ในกำรประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมให้น ำกฎหมำยว่ำดว้ยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำง

ปกครองมำใชบ้งัคบัโดยอนโุลม 
 

ส่วนที่ ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ข้อ ๓๓ กรณีมีกำรรอ้งเรียนหรือปรำกฏเหตวุ่ำมีกำรปฏิบตัิฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมให้

นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลควร  ส่งเรื่องใหค้ณะกรรมกำรจริยธรรมเป็นผู้รบัผิดชอบพิจำรณำ
ด ำเนินกำร โดยจะตอ้งไตส่วนขอ้เท็จจริง สืบสวนหำขอ้เท็จจริง หรือสอบสวนกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมนี ้และ
ใหมี้ค ำวินิจฉัยโดยเร็ว และใหค้ณะกรรมกำรจริยธรรมส่งผลค ำวินิจฉัยใหน้ำยกองคก์ำรบริหำรส่วน
ต ำบลควรมีค ำสั่งลงโทษผูฝ่้ำฝืนประมวลจรยิธรรม 

กรณีมีกำรรอ้งเรียนหรือปรำกฏเหตุว่ำนำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลปฏิบตัิฝ่ำฝืน
ประมวลจริยธรรม ใหค้ณะกรรมกำรจริยธรรมท่ีเหลืออยู่เป็นผูร้บัผิดชอบด ำเนินกำร และใหเ้ลือกกนัเอง
เป็นประธำนคณะกรรมกำร โดยจะตอ้งไตส่วนขอ้เท็จจริง สืบสวนหำขอ้เท็จจริง หรือสอบสวนกำรฝ่ำฝืน
จริยธรรมนี ้และใหมี้ค ำวินิจฉัยโดยเร็ว และใหค้ณะกรรมกำรจริยธรรมส่งผลค ำวินิจฉัยใหผู้ก้  ำกับดแูล
ตำมพระรำชบญัญตัจิดัตัง้องคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ินนัน้ๆ มีค ำสั่งลงโทษผูฝ่้ำฝืนประมวลจรยิธรรม 

ข้อ ๓๔ หำกกำรด ำเนินกำรไต่สวน สืบสวน สอบสวนตำมขอ้ ๓๓ แลว้ ไม่ปรำกฏ
ขอ้เท็จจริงว่ำมีกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมใหส้ั่งยุติเรื่อง แต่หำกปรำกฏขอ้เท็จจริงว่ำเป็นกำรฝ่ำฝืน
ประมวลจรยิธรรม ใหส้ั่งลงโทษผูฝ่้ำฝืนตำมขอ้ ๓๗ 



 ๘ 

ข้อ ๓๕ กำรด ำเนินกำรไตส่วน สืบสวน สอบสวนทำงจริยธรรมและกำรลงโทษผูฝ่้ำฝืน
ตำมสว่นท่ี ๒ นี ้ใหน้  ำแนวทำงและวิธีกำรสอบสวนตำมมำตรฐำนทั่วไปเก่ียวกบัวินยั และกำรรกัษำวินยั 
และกำรด ำเนินกำรทำงวินยัขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน มำบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม 

ข้อ ๓๖ ค ำวินิจฉยัของคณะกรรมกำรจรยิธรรมใหถื้อเป็นท่ีสดุ เวน้แต ่
๑) ปรำกฏขอ้เท็จจรงิในภำยหลงัท่ีอำจท ำใหผ้ลของค ำวินิจฉัยนัน้เปล่ียนแปลงไป 
๒) กรณีผู้ถูกลงโทษตำมข้อ ๓๗ เห็นว่ำตนเองไม่ได้รับควำมเป็นธรรมให้สำมำรถ

รอ้งเรียนตอ่ผูต้รวจกำรแผน่ดนิไดภ้ำยใน ๓๐ วนันบัแตว่นัท่ีรบัทรำบค ำสั่งกำรลงโทษ 

หมวด ๔ 
ข้ันตอนการลงโทษ 

 
ข้อ ๓๗ กำรปฏิบตัิฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนีใ้หด้  ำเนินกำรตำมควรแก่กรณีเพ่ือใหมี้

กำรแก้ไขหรือด ำเนินกำรท่ีถูกตอ้ง หรือตกัเตือน หรือน ำไปประกอบกำรพิจำรณำในกำรเขำ้สู่ต  ำแหน่ง 
กำรพน้จำกต ำแหนง่ หรือพน้จำกต ำแหนง่ หรือกำรสั่งใหผู้ฝ่้ำฝืนนัน้ปรบัปรุงตนเอง หรือไดร้บักำรพฒันำ
แลว้แตก่รณี 

ข้อ ๓๘ กำรปฏิบตัิฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี ้จะถือเป็นกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมรำ้ยแรง
หรือไม่ ใหพ้ิจำรณำจำกพฤติกรรมของผูฝ่้ำฝืน ควำมจงใจหรือเจตนำ มูลเหตจุูงใจ ควำมส ำคญัและ
ระดบัต ำแหน่ง ตลอดจนหนำ้ท่ีควำมรบัผิดชอบของผูฝ่้ำฝืน อำยุ ประวัติ และควำมประพฤติในอดีต 
สภำพแวดลอ้มแหง่กรณี ผลรำ้ยอนัเกิดจำกกำรฝ่ำฝืนและเหตอ่ืุนอนัควรน ำมำประกอบกำรพิจำรณำ 

ข้อ ๓๙ ใหค้ณะกรรมกำรจริยธรรมส่งผลค ำวินิจฉัยใหน้ำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบล
หรือผูก้  ำกบัดแูลตำมพระรำชบญัญัติจดัตัง้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนัน้ๆ แลว้แตก่รณีมีค ำสั่งลงโทษ
ผูฝ่้ำฝืนประมวลจริยธรรมนีต้ำมค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรจริยธรรม และเม่ือมีค ำสั่งลงโทษแลว้ให้
นำยกองคก์ำรบริหำรส่วนต ำบลหรือผูก้  ำกบัดแูลตำมพระรำชบญัญัติจดัตัง้องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน
นัน้ๆ แลว้แตก่รณี แจง้คณะกรรมกำรจรยิธรรมเพ่ือรำยงำนใหผู้ต้รวจกำรแผน่ดนิทรำบตอ่ไป 

ข้อ ๔๐ กรณีเกิดปัญหำในกำรปฏิบตัิตำมประกำศนี ้ใหผู้ต้รวจกำรแผ่นดินเป็นผู้
วินิจฉยั  ชีข้ำด 



 ๙ 

ข้อ ๔๐ ใหค้ณะกรรมกำรจริยธรรม พิจำรณำปรบัปรุงแกไ้ขประมวลจริยธรรมใหมี้
ควำมเหมำะสม โดยจดัใหมี้กำรประเมินกำรปฏิบตัิตำมประมวลจริยธรรมนีท้กุๆ ๑ ปี หรือใหด้  ำเนินกำร
ปรบัปรุงแกไ้ขประมวลจรยิธรรมใหมี้ควำมเหมำะสมตำมค ำแนะน ำของผูต้รวจกำรแผน่ดนิตอ่ไป 

 ทัง้นี ้ตัง้แตบ่ดันีเ้ป็นตน้ไป 
 
     ประกำศ ณ วนัท่ี ๑๙ มีนำคม พ.ศ. ๒๕๕๓ 
   

       
 
                


