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ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 

พ.ศ. 2566 
__________________ 

 
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดทำตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550  มาตรา 279  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 
 1.  เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เพ่ือให้การ
ดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
  3.  ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 
  4.  ทำให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อำนาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อ
ประชาชน และต่อสังคม ตามลำดับ 
 
  5.  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 

ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
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หมวด 1 
บททั่วไป 

 
ข้อ 1  ในประมวลจริยธรรมนี้ 

“ ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลนาชุมแสง     

 
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา  ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึง
พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วน
ตำบลนาชุมแสง 

 
ข้อ 2  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 

 
หมวด 2 

มาตรฐานจริยธรรม 
 

ส่วนที่ 1 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

สำหรับข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง 
 

ข้อ 3  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงทุกคน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการ  ดังนี้ 

(1) การยึดมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(3) การมีจิตสำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
(4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์  ทับ

ซ้อน 
(5) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
(6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(8) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
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(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
(10) การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนา

ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 
 

ส่วนที ่2 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 
ข้อ 4 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ 
 

ข้อ 5 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

 

ข้อ 6 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมือง
ดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 

ข้อ 7 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าที่ 

 

ข้อ 8 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกำลัง
ความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสำเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

 

ข้อ 9 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

 

ข้อ 10 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ 
เรียบร้อย มีอัธยาศัย 

 

ข้อ 11 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติ
หน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ /พนักงานจะกระทำได้ต่อเมื่อมีอำนาจหน้าที่และ
ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น 

 

ข้อ 12 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 
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ข้อ 13 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่
รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆ อัน
อาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรม จรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

 

ข้อ 14 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงต้องประพฤติตนให้สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือน
ร่วมงาน และไม่นำผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
 

หมวด 3 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ส่วนที ่1 

กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ข้อ 15 ให้สำนักปลัดมีหน้าที่ควบคุมกำกับการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึง
และเคร่งครัด  โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
 (1) ดำเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตาม
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ 

(2) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลให้ นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจ
ดำเนินการตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงหรือ คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือ
ตามท่ีเห็นเองก็ได ้

(3 ) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่ งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา  มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีท่ีเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลนาชุมแสงหรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามสมควร  อาจยื่นเรื่อง
โดยไม่ต้องผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงหรือ คณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการ
แผ่นดินก็ได้ 

(4) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่น
แกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม  การดำเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

(5) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(6) ดำเนินการอ่ืนตามที่กำหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรม

หรือปลัดมอบหมาย  ทั้งนี้  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดำรงตำแหน่งในสำนักปลัด 
(7) อ่ืนๆตามที่เห็นสมควร 
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ข้อ 16 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพ่ือควบคุม 

กำกับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย 
(1) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(2) กรรมการจากข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน 
(3) กรรมการ  ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การบริหาร

ส่วนตำบลนาชุมแสงที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบล
นาชุมแสงนั้น จำนวนสองคน 

(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ให้กรรมการตาม(1) –(3) ร่วมกันเสนอชื่อและคัดเลือก
ให้เหลือสองคน 

ให้หัวหน้าสำนักปลัด เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม 

กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 
ข้อ 17 คณะกรรรมการจริยธรรมมีอำนาจหน้าที่  ดังนี้ 

 (1) ควบคุม กำกับ ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
กรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การ
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้  จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว 

(3) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอำนาจหน้าที่ 
ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจง
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคำเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีสอบสวน 

(4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคำหรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

(5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคำวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลัน  ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 

(6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(7) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  มิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

(8) ดำเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย      
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้

บังคับ 
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ส่วนที่ 2 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ข้อ 18 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม    

ใหน้ายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ 
ข้อ 19 การดำเนินการตามข้อ 18  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน

ไม่น้อยกว่าสามคน  เป็นผู้ดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
ข้อ 20 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ 

ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ ความสำคัญและระดับ
ตำแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ  และความประพฤติ ในอดีต  
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจาการฝ่าฝืน และเหตุอ่ืนอันควรนำมาประกอบการพิจารณา 

ข้อ 21 หากการดำเนินการสอบสวนตามข้อ 19  แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามข้อ 18 สั่งยุติเรื่อง  แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการ
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามข้อ18 
สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 24 แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดำเนินการทางวินัย 

ข้อ 22 การดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ  18 ข้อ 19  และข้อ 
21  ให้นำแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ดำเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ 23 การสั่งการของผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อ 21  ให้ดำเนินการตามนั้นเว้นแต่จะปรากฏ
ข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทำให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
 

หมวด 4 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
ข้อ 24 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ

ความผิดทางอาญา  ให้ดำเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือดำเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือน  
หรือนำไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 

ข้อ 25 เมื่อมีการดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ 21 แล้ว ให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลนาชุมแสงดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

ข้อ 26 ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 24  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสงภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 

ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 17 (2) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 

ข้อ 27 เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
 
 





 
   

 
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 
ฝ่ายสภาท้องถิ่น 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง 
อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 

 
 
 
 

 
 
 
  
  
 
 
 
 งานบริหารงานบุคคล 
 สำนักปลัด 
 โทร 042-219-914  
 



 
 

   
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง 
เรื่อง   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง อำเภอทุ่งฝน จังหวัดอุดรธานี 

พ.ศ. 2566 
                    ………………………………………………………. 
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดทำตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐ มาตรา  ๒๗๙   โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

๑.  เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  ที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐาน ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
เป็นสากล 

๒.  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบั ติอย่างสม่ำเสมอ  และเป็นเครื่องมือการ
ตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม  อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแ ก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทุกระดับ  โดยใช้อำนาจในขอบเขต
สร้างความรับผิดชอบต่อตนเอง  ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อองค์กร ต่อประชาชน  และ
ต่อสังคม ตามลำดับ 

๕.  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดข้ึน  รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและบุคคล  พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ   

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 
และแก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒  องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  จึงออกประกาศไว้
ดังนี้ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
  ข้อ ๑  ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่าย
สภาทอ้งถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง พ.ศ. ๒๕61 
  ข้อ ๒  ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่   1  มกราคม 2561  เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ในประกาศนี้ 

    “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ฝ่ายสภาท้องถิ่น (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาท้องถิ่น) รวมทั้งบุคคลที่ 
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ฝ่ายสภาท้องถิ่นแต่งตั้ง ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติที่จัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้น 

“คณะกรรมการจริยธรรม”   หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง 
  ข้อ  ๔  ให้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง เป็นผู้รักษาการตามประมวล
จริยธรรมนี้  
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 
ส่วนที่  ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
 

ข้อ  ๕  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม    เป็นกลางทางการเมือง  อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  ๙ ประการ  ดังนี้ 

(๑)   การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (๒)  การมีจิตสำนึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
   (๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มี 

       ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๔)  การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
(๕)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๖)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน 
       ข้อเท็จจริง 
(๗)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ   
        ตรวจสอบได ้
 (๘)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (๙)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
               

ส่วนที่ ๒ 
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 

   
   ข้อ ๖  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์   

ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข 
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ข้อ  ๗   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

ข้อ  ๘  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี  เคารพ 
และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ข้อ  ๙  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติอยู่ในกรอบจริยธรรม  คุณธรรม  และ
ศีลธรรม  ทั้งโดยส่วนตัวและโดยหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน  ทั้งต้องวางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธา
ของประชาชน 

ข้อ  ๑๐  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเคารพสิทธิ  เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อ่ืนโดนไม่
แสดงกิริยา  หรือวาจาอันไม่สุภาพ  อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด 

ข้อ  ๑๑   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องมีอุดมการณ์ในการทำงานเพ่ือประเทศชาติและ
ต้องถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด 

ข้อ  ๑๒  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยความ
รับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ  เป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติและปราศจากอคติ 

ข้อ  ๑๓  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องมีจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตน
เป็นพลเมืองที่ดี  ร่วมพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม  และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

ข้อ  ๑๔  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้สถานะหรือตำแหน่ง
การเป็นข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือ
ผู้อื่น  ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือก็ตาม 

ข้อ  ๑๕  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นข้าราชการ
การเมืองไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุ  การแต่งตั้ง  ย้าย  โอน  เลื่อนตำแหน่ง และเลื่อนขั้น
เงินเดือนของข้าราชการ ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ  และมิใช่ข้าราชการการเมือง  พนักงาน 
หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการที่ รัฐถือหุ้นใหญ่  หรือราชการ
ส่วนท้องถิ่น หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง  ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย 

ข้อ ๑๖  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส  ญาติสนิท  บุคคลใน
ครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองหรือของผู้อ่ืนและต้องไม่
ยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้อำนาจหน้าที่ของตนเองโดยมิชอบ 

ข้อ ๑๗  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ  อาชีพหรือ
การงาน อ่ืนใดของคู่สมรส  ญาติสนิท   หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเป็นการ
กระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

ข้อ ๑๘  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องรักษาความลับของทางราชการ เว้นแต่เป็นการ
ปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

ข้อ ๑๙  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องยึดมั่นในกฎหมายและต้องคำนึงถึงระบบ
คุณธรรมในการแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งต่างๆ 

ข้อ ๒๐ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น เมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้ว  ต้องไม่นำข้อมูลข่าวสารอัน
เป็นความลับของทางราชการ ซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในตำแหน่งไปใช้เพ่ือเกิดประโยชน์แก่องค์กร
เอกชน  ทั้งนี้ภายในกำหนดระยะเวลา 2 ปี นับจากวันที่พ้นจากตำแหน่ง 
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ข้อ ๒๑  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริตการใช้อำนาจในทางที่ผิด  
การฉ้อฉล หลอกลวง หรือกระทำการอ่ืนใดที่ทำให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

ข้อ ๒๒  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่เรียกร้องของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์
อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืน  เพื่อประโยชน์ต่างๆอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน และจะต้องดูแลให้คู่สมรส  
หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย 

ข้อ ๒๓  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องปฏิบัติต่อองค์การธุรกิจที่ติดต่อทำธุรกิจกับ
หน่วยงานของรัฐตามระเบียบ และข้ันตอนอย่างเท่าเทียมกัน  โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ข้อ ๒๔  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น พึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างสม่ำเสมอ  เอาใจ
ใส่ทุกข์สุข  และรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อย่างเท่า
เทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ข้อ ๒๕  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเพ่ือผลประโยชน์สำหรับตนเองและผู้อ่ืน 

ข้อ ๒๖  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆเท่านั้น 

ข้อ  ๒๗  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ประพฤติตนอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ
เกียรติภูมิของชาติ 

ข้อ ๒๘  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิด
กฎหมายหรือผู้ที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย  เช่น  ผู้เปิดบ่อนการพนัน หรือผู้ที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับ
ยาเสพติด            อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่
ของตน 

ข้อ  ๒๙  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องแสดงความรับผิดชอบ ตามควรแก่กรณี  เมื่อ
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดร้ายแรง 

 
หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ส่วนที่ ๑   
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ข้อ ๓๐  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง มีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลให้

มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด  โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
(๑) ดำเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี

และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ 
(๒)  ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองข้าราชการการเมืองท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติ

ตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม  
(๓)  การดำเนินการต่อข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของผู้นั้นจะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 
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(๔)  ดำเนินการอ่ืนตามที่กำหนดในประมวลจริยธรรมนี ้
ข้อ ๓๑  ให้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  แต่งตั้งคณะกรรมการ

จริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ขึ้น 
เพ่ือควบคุม กำกับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ประกอบไปด้วย 

(๑) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล   เป็นประธานคณะกรรมการ
จริยธรรม 

(๒)  สมาชิกสภาท้ องถิ่ นที่ สภาท้ องถิ่ นคัด เลื อก จ ำนวน  ๒   คน   เป็ น
คณะกรรมการ 

(๓)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน  ๖  คน  ที่กำกับดูแลตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เป็นผู้เลือก  เป็นคณะกรรมการ 

(๔)  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการคณะกรรมการ  
ทั้งนี้  หัวหน้าสำนักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังกล่าวต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน หากเคย
ถูกลงโทษทางวินัยมาก่อนให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการจากตำแหน่งใน
ฝ่ายบริหาร 
  ข้อ ๓๒  คณะกรรมการจริยธรรมมีอำนาจหน้าที่  ดังนี้ 
   (๑)  ควบคุม  กำกับ  ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการใช้บังคับประมวลจริยธรรม
นี้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้ 
   (๓)  ขอความร่วมให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงาน
อ่ืนของรัฐ  หรือห้างหุ้นส่วน  บริษัท  ชี้แจงข้อเท็จจริง  ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือ
บุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคำเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (๔)  เรียกผู้ถูกกล่าวหา  หรือราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง  หรือให้ถ้อยคำ  
หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสอบสวน 
   (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหากันเกิดจากการใช้บังคับประมวยจริยธรรมนี้ 
   (๖)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรรีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็น
เรื่องสำคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๗)  ดำเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
มอบหมาย 
   ในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ส่วนที่ ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ข้อ ๓๓  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล

จริยธรรม  ให้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมเป็น
ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ  โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง  สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวน
การฝ่าฝืนจริยธรรมนี้  และให้มีคำวินิจฉัยโดยเร็ว  และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคำวินิจฉัยให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  มีคำสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 

 กรณีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล  
ปฏิบัติการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  ให้คณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ  
และให้เลือกกันเองเป็นประธานกรรมการ  โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง  สืบสวนหาข้อเท็จจริง  หรือ
สอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้  และให้มีคำวินิจฉัยโดยเร็ว  และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคำ
วินิจฉัยให้ผู้กำกับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆมีคำสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม 

ข้อ ๓๔  หากการดำเนินการไต่สวน  สืบสวน  สอบสวนตามข้อ ๓๓  แล้ว ไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่งยุติ เรื่อง  แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม  ให้สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๓๗ 

ข้อ ๓๕  การดำเนินการไต่สวน สืบสวน  สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ตามส่วนที่ ๒ นี้  ให้นำแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการรักษา
วินัยและการดำเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มาบังคับใช้โดยอนุโลม  

ข้อ ๓๖ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นที่สุด  เว้นแต่ 
             ๑)  ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทำให้ผลของคำวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลง

ไป 
             ๒) กรณีถูกลงโทษตามข้อ ๓๗ เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมให้สามรถ

ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ภายใน  ๓๐  วัน นับแต่วันที่รับทราบคำสั่งการลงโทษ   
 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
ข้อ ๓๗  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ให้ดำเนินการตามควรแก่กรณี  

เพ่ือให้มีการแก้ไขหรือดำเนินการที่ถูกต้อง  หรือตักเตือน  หรือนำไปประกอบการพิจารณาในการเข้าสู่
ตำแหน่ง  การพ้นจากตำแหน่ง  หรือการสั่งการให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง  หรือได้รับการพัฒนา
แล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๘  การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่  ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืน  ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ  ความสำคัญและ
ระดับตำแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี  ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนและเหตุอ่ืนอันควรนำมาประกอบการพิจารณา 

 





 
 
 

   
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง 
เรื่อง   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  อำเภอทุ่งฝน  จังหวัดอุดรธานี 
พ.ศ. ๒๕59 

  ………………………………………………. 
 

ประมวลจริยธรรมนี้จัดทำตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  
๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

๑.  เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร องค์การ
บริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  ที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐาน ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

๒.  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ  และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบ
การทำงานด้านต่างๆ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  เพ่ือให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม 
จริยธรรม  อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทุกระดับ  โดยใช้อำนาจในขอบเขตสร้าง
ความรับผิดชอบต่อตนเอง  ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อองค์กร ต่อประชาชน  และต่อสังคม 
ตามลำดับ 

๕.  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น  
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและบุคคล  พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ   

อาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล  พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
แก้ไขเพ่ิมเติม  (ฉบับที่ ๖)  พ.ศ. ๒๕๕๒  องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  จึงออกประกาศไว้ดังนี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
  ข้อ ๑  ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง

ท้องถิ่นฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  พ.ศ. ๒๕๕๓ 
  ข้อ ๒  ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่    ๑    เมษายน   ๒๕๕๓  เป็นต้นไป 
  ข้อ ๓  ในประกาศนี้ 
“ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร  
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            “ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น” หมายถึง ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
(นายกฯ รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ  ที่ปรึกษานายกฯ )  รวมทั้งบุคคลที่ฝ่ายบริหารแต่งตั้ง  ตามที่บัญญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัติที่จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

    “คณะกรรมการจริยธรรม”   หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารของ องค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง 

  ข้อ  ๔  ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง   เป็นผู้รักษาการตาม
ประมวลจริยธรรมนี้  

 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 
ส่วนที่  ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
 
ข้อ  ๕  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษา

ประโยชน์ส่วนรวม    เป็นกลางทางการเมือง  อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก 
ธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  ๙ ประการ  

ดังนี้ 
(๑)   การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๒)  การมีจิตสำนึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
(๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มี 
       ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๔)  การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
(๕)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๖)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน 
       ข้อเท็จจริง 
(๗)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ   
        ตรวจสอบได ้
 (๘)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 (๙)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
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ส่วนที่ ๒ 
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 

   
   ข้อ ๖  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  และ

พระมหากษัตริย์   ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ ดี ในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ข้อ  ๗   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

ข้อ  ๘  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี  เคารพ และ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ข้อ  ๙  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติอยู่ในกรอบจริยธรรม  คุณธรรม  และศีลธรรม  
ทั้งโดยส่วนตัวและโดยหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน  ทั้งต้องวางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 

ข้อ  ๑๐  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเคารพสิทธิ  เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อ่ืนโดนไม่แสดง
กิริยา  หรือวาจาอันไม่สุภาพ  อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด 

ข้อ  ๑๑   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องมีอุดมการณ์ในการทำงานเพ่ือประเทศชาติและต้อง
ถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด 

ข้อ  ๑๒  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยความ
รับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ  เป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติและปราศจากอคติ 

ข้อ  ๑๓  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องมีจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็น
พลเมืองที่ดี  ร่วมพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม  และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในพ้ืนที่รับผิดชอบ 

ข้อ  ๑๔  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้สถานะหรือตำแหน่งการ
เป็นข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน  ไม่ว่า
จะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือก็ตาม 

ข้อ  ๑๕  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นข้าราชการการเมือง
ไปก้าวก่ายหรือแซกแซงการบรรจุ  การแต่งตั้ง  ย้าย  โอน  เลื่อนตำแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ข้าราชการ ซึ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ  และมิใช่ข้าราชการการเมือง  พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่  หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้บุคคล
ดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง  ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

ข้อ ๑๖  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส  ญาติสนิท  บุคคลในครอบครัว
หรือผู้ใกล้ชิดก้าวก่ายหรือแซกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองหรือของผู้อ่ืนและต้องไม่ยินยอมให้ผู้ อ่ืนใช้
อำนาจหน้าที่ของตนเองโดยมิชอบ 

ข้อ ๑๗  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ  อาชีพหรือการ
งานอ่ืนใดของคู่สมรส  ญาติสนิท  หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อ
ความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

ข้อ ๑๘  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องรักษาความลับของทางราชการ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติ
ตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
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ข้อ ๑๙  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องยึดมั่นในกฎหมายและต้องคำนึงถึงระบบคุณธรรมใน
การแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งต่างๆ 

ข้อ ๒๐ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น เมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้ว  ต้องไม่นำข้อมูลข่าวสารอันเป็น
ความลับของทางราชการ ซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในตำแหน่งไปใช้เพ่ือเกิดประโยชน์แก่องค์กรเอกชน  ทั้งนี้
ภายในกำหนดระยะเวลาสองปี นับจากวันที่พ้นจากตำแหน่ง 

ข้อ ๒๑  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริตการใช้อำนาจในทางที่ผิด  
การฉ้อฉล หลอกลวง หรือกระทำการอ่ืนใดที่ทำให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

ข้อ ๒๒  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่เรียกร้องของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อ่ืนใด
จากบุคคลอ่ืน  เพื่อประโยชน์ต่างๆอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน และจะต้องดูแลให้คู่สมรส  หรือบุคคล
ในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย 

ข้อ ๒๓  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องปฏิบัติต่อองค์การธุรกิจที่ติดต่อทำธุรกิจกับหน่วยงาน
ของรัฐตามระเบียบ และข้ันตอนอย่างเท่าเทียมกัน  โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ข้อ ๒๔  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น พึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างสม่ำเสมอ  เอาใจใส่
ทุกข์สุข  และรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อย่างเท่าเทียมกัน 
โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ข้อ ๒๕  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของทางราชการ 
เพ่ือให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเพ่ือผลประโยชน์สำหรับตนเองและผู้อ่ืน 

ข้อ ๒๖  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆเท่านั้น 

ข้อ  ๒๗  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ประพฤติตนอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ
เกียรติภูมิของชาติ 

ข้อ ๒๘  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ ประพฤติผิดกฎหมาย
หรือผู้ที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย  เช่น  ผู้เปิดบ่อนการพนัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ ยวกับยาเสพติด  อัน
อาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

ข้อ  ๒๙  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องแสดงความรับผิดชอบ ตามควรแก่กรณี  เมื่อปฏิบัติ
หน้าที่บกพร่องหรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดร้ายแรง 

 
หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ส่วนที่ ๑   
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ข้อ ๓๐  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง มีหน้าที่ควบคุมกำกับดูแลให้มีการ

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด  โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 
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(๑) ดำเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตาม
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ 

(๒)  ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองข้าราชการการเมืองท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม  

(๓)  การดำเนินการต่อข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของผู้นั้นจะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

(๔)  ดำเนินการอ่ืนตามที่กำหนดในประมวลจริยธรรมนี ้
ข้อ ๓๑  ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของ

ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง ขึ้น เพ่ือควบคุม กำกับ ให้มี
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ประกอบไปด้วย 

(๑) นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  เป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรม 
(๒) ตัวแทนฝ่ายบริหารที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแต่งตั้งจำนวน  ๑  คน  เป็น

คณะกรรมการ 
(๓)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน  ๓  คน  ที่ กำกับดูแลตามพระราชบัญญัติ  

จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เป็นผู้เลือก  เป็นคณะกรรมการ 
(๔)  หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการคณะกรรมการ  ทั้งนี้   

หัวหน้าสำนักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังกล่าวต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน  หากเคยถูก
ลงโทษทางวินัยมาก่อนให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการจากตำแหน่งในฝ่าย
บริหาร 

  ข้อ ๓๒  คณะกรรมการจริยธรรมมีอำนาจหน้าที่  ดังนี้ 
   (๑)  ควบคุม  กำกับ  ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการใช้บังคับประมวล

จริยธรรมนี้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้ 
   (๓)  ขอความร่วมให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  

หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือห้างหุ้นส่วน  บริษัท  ชี้แจงข้อเท็จจริง  ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ส่ง
ผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

   (๔)  เรียกผู้ถูกกล่าวหา  หรือราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง  หรือให้
ถ้อยคำ  หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวข้องกับเรื่องสอบสวน 

   (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหากันเกิดจากการใช้บังคับประมวย
จริยธรรมนี้ 

   (๖)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรรีที่เห็นว่าเรื่อง
นั้นเป็นเรื่องสำคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   (๗)  ดำเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามตามที่ผู้ตรวจการ
แผ่นดินมอบหมายในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ส่วนที่ ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ข้อ ๓๓  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล

จริยธรรม  ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาชุมแสง  ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมเป็นผู้รับผิดชอบ
พิจารณาดำเนินการ  โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง  สืบสวนหาข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้  
และให้มีคำวินิจฉัยโดยเร็ว  และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคำวินิจฉัยให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  
มีคำสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 

 กรณีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า  นายกองค์การบริหารส่วนตำบล  ปฏิบัติการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม  ให้คณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินการ  และให้เลือกกันเองเป็น
ประธานกรรมการ  โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง  สืบสวนหาข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้  
และให้มีคำวินิจฉัยโดยเร็ว  และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคำวินิจฉัยให้ผู้กำกับดูแลตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆมีคำสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 

ข้อ ๓๔  หากการดำเนินการไต่สวน  สืบสวน  สอบสวนตามข้อ ๓๓  แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริง
ว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่งยุติเรื่อง  แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  
ให้สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๓๗ 

ข้อ ๓๕  การดำเนินการไต่สวน สืบสวน  สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตาม
ส่วนที่ ๒ นี้  ให้นำแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการรักษาวินัยและการ
ดำเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มาบังคับใช้โดยอนุโลม  

ข้อ ๓๖ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นที่สุด  เว้นแต ่
             ๑)  ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทำให้ผลของคำวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
             ๒) กรณีถูกลงโทษตามข้อ ๓๗ เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมให้สามรถ

ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ภายใน  ๓๐  วัน นับแต่วันที่รับทราบคำสั่งการลงโทษ   
 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
ข้อ ๓๗  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ให้ดำเนินการตามควรแก่กรณี  เพื่อให้

มีการแก้ไขหรือดำเนินการที่ถูกต้อง  หรือตักเตือน  หรือนำไปประกอบการพิจารณาในการเข้าสู่ตำแหน่ง  การ
พ้นจากตำแหน่ง  หรือการสั่งการให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง  หรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๓๘  การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่  
ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืน  ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ  ความสำคัญและระดับตำแหน่ง 
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีตสภาพแวดล้อมแห่งกรณี  
ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนและเหตุอ่ืนอันควรนำมาประกอบการพิจารณา 

 
 
 
 




