
 

 
 
 
 
 

ระเบียบสภาองค์การบริหารส่วนต าบลสันกลาง 

ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายสภาท้องถิ่น 

พ.ศ. ๒๕58 

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

  ประมวลจริยธรรมนี้จัดท ำขึ้นตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  

พุทธศักรำช ๒๕๕๐  มำตรำ ๒๗๙  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ   

๑.  เป็นเครื่องมือก ำกับควำมประพฤติของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่น 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันกลำง  ที่สรำ้งควำมโปร่งใส  มีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนและเป็น

สำกล 

๒.  ยึดถือเป็นหลักกำรและแนวทำงปฏิบัติอย่ำงสม่ ำ เสมอ  และเป็นเครื่องมือกำร

ตรวจสอบกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำม

หลักคุณธรรมจริยธรรมอย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 

๓.  ท ำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพิ่มควำมน่ำเชื่อถือเกิดควำมมั่นใจแก่

ผูร้ับบริกำรและประชำชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มสี่วนได้เสีย 

๔.  ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่ำงองค์กรและบุคคลในทุกระดับ  ให้ใช้อ ำนำจในขอบเขต

สร้ำงระบบควำมรับผิดชอบต่อตนเอง  ต่อผู้บังคับบัญชำหรือผู้ใต้บังคับบัญชำ  ต่อองค์กร  ต่อ

ประชำชน  และต่อสังคม  ตำมล ำดับ 

๕.  ป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ  และควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจ

เกิดขึ้น  รวมทั้งเสริมสรำ้งควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 

ทั้งนี้  รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่ำนิยมร่วมส ำหรับองค์กรและบุคคล  พึงยึดถือเป็นแนวทำง

ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่น ๆ  อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ 

อำศัยอ ำนำจตำมควำมในมำตรำ  ๒๗๙  ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  สภำ

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันกลำง  จงึออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
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หมวด ๑ 

บททั่วไป 

ว่าด้วย 

 

  ข้อ ๑  ระเบียบ นี้เรยีกว่ำ “ ระเบียบประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่น

ฝำ่ยสภำท้องถิ่นขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันกลำง พ.ศ. ๒๕57 

ข้อ ๒  ระเบียบข้อบังคับนีใ้ห้ใชบ้ังคับตั้งแต่  วันที่ลงนำมประกำศใช้ 

  ข้อ ๓  ในระเบียบนี้ 

  “ประมวลจริยธรรม”  หมำยถึง  ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่น

ฝำ่ยสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันกลำง 

  “ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่น”  หมำยถึง ประธำนสภำองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลสันกลำง รองประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันกลำง เลขำนุกำรสภำองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลสันกลำง และสมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันกลำง  

  “คณะกรรมกำรจริยธรรม”  หมำยถึง  คณะกรรมกำรจริยธรรมของข้ำรำชกำร

กำรเมอืงฝ่ำยสภำท้องถิ่นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันกลำง 

  ข้อ ๔  ให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันกลำง  เป็นผู้รักษำกำรตำมระเบียบ

นี ้
 

หมวด ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
 

  ข้อ ๕  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่น  มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำม

กฎหมำย  เพื่อรักษำประโยชน์สว่นรวม  เป็นกลำงของทำงกำรเมือง  อ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำร

แก่ประชำชนตำมหลักธรรมำภบิำล  โดยจะต้องยึดมั่นในมำตรฐำนทำงจริยธรรมอันเป็นค่ำนิยมหลัก  ๙  

ประกำร ดังนี้ 

๑) กำรยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

๒) กำรมจีติส ำนึกที่ด ี ซื่อสัตย์  และรับผดิชอบ 

๓) กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนอืกว่ำประโยชน์สว่นตน  และไม่มี 

ผลประโยชน์ทับซ้อน 

๔) กำรยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมำย 
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4) กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว  มอีัธยำศัย  และไม  เลือก

ปฏิบัติ 

๕) กำรให้ขอ้มูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือน 

ข้อเท็จจริง 

๖) กำรมุง่ผลสัมฤทธิ์ของงำน  รักษำมำตรฐำน มคีุณภำพ โปร่งใสและ    

ตรวจสอบได้ 

๗) กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมพีระมหำกษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

๘) กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร 

 

ส่วนที่ ๒ 

มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายสภาท้องถิ่น 
 

  ข้อ  ๖  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ  

และพระมหำกษัตริย์  ตลอดจนเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรเคำรพและรักษำระบอบประชำธิปไตยอันมี

พระมหำกษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

  ข้อ  ๗  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรรักษำ

ไว้และปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญแหง่รำชอำณำจักรไทยทุกประกำร 

  ข้อ  ๘  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรเป็น

พลเมอืงที่ดี  เคำรพ  และปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด 

  ข้อ  ๙  ข้ำรำชกำรกำรเมอืงท้องถิ่นฝำ่ยสภำท้องถิ่นต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม  

คุณธรรม  และศีลธรรม  ทั้งโดยส่วนตัวและโดยหน้ำที่รับผิดชอบต่อสำธำรณชน  ทั้งต้องวำงตนให้เป็น

ที่เช่ือถอืศรัทธำของประชำชน 

  ข้อ  ๑๐  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่นต้องเคำรพสิทธิ  เสรีภำพส่วน

บุคคลของผู้อื่นโดยไม่แสดงกิริยำ  หรือใช้วำจำอันไม่สุภำพ  อำฆำตมำดร้ำย  หรือใส่ร้ำยหรือเสียดสี

บุคคลใด 

ข้อ ๑๑  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่นต้องมีอุดมกำรณ์ในกำรท ำงำน

เพื่อประเทศชำติ และต้องถือเอำผลประโยชน์ของประเทศชำติและประชำชนเป็นสิ่งสูงสุด 

  ข้อ ๑๒  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่นต้องรับใช้ประชำชนอย่ำงเต็ม

ควำมสำมำรถด้วยควำมรับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ  เป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ  และ

ปรำศจำกอคติ 
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  ข้อ ๑๓  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่นต้องสร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนใน

ท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี  ร่วมกันพัฒนำชุมชนให้น่ำอยู่คู่คุณธรรม  และดูแลรักษำสภำพ

สิ่งแวดล้อมในพืน้ที่รับผดิชอบ 

  ข้อ ๑๔  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้

สถำนะหรือต ำแหน่งกำรเป็นข้ำรำชกำรกำรเมืองไปแสวงหำผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วย

กฎหมำย  ส ำหรับตนเองหรอืผูอ้ื่น  ไม่ว่ำจะเป็นประโยชน์ในทำงทรัพย์สนิหรอืไม่ก็ตำม 

ข้อ ๑๕  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่นต้องไม่ใช้สถำนะหรือต ำแหน่งกำร

เป็นข้ำรำชกำรกำรเมืองเข้ำไปก้ำวก่ำยหรือแทรกแซงกำรบรรจุ  แต่งตั้ง  ย้ำย  โอน  เลื่อนต ำแหน่ง  

และเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้ำรำชกำรซึ่งมีต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำ  และมิใช่ข้ำรำชกำรกำรเมือง  

พนักงำน  หรือลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร  หน่วยงำนของรัฐ  รัฐวิสำหกิจ  กิจกำรที่รัฐถื  อหุ้นใหญ่  หรือ

รำชกำรส่วนท้องถิ่นหรือให้บุคคลดังกล่ำวพ้นจำกต ำแหน่ง  ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นกำรปฏิบัติตำมอ ำนำจ

หนำ้ที่ตำมกฎหมำย 

ข้อ  ๑๖  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่นต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส  บุคคล

ในครอบครัว ก้ำวก่ำยหรือแทรกแซงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนหรือของผู้อื่นและต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้

อ ำนำจหน้ำที่ของตนโดยมิชอบ 

ข้อ  ๑๗  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่นต้องระมัดระวังมิให้กำรประกอบ

วิชำชีพ  อำชีพหรือกำรงำนอื่นใดของคู่สมรส  หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเป็นกำร

กระทบกระเทือนต่อควำมเชื่อถือศรัทธำของประชำชนในกำรปฏิบัติหนำ้ที่ของตน 

ข้อ  ๑๘  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่นต้องรักษำควำมลับของทำง

รำชกำรเว้นแต่เป็นกำรปฏิบัติตำมอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 

ข้อ  ๑๙  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่นต้องยึดมั่นในกฎหมำย  และ

ค ำนงึถึงระบบคุณธรรม ในกำรแตง่ตัง้ผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ 

ข้อ ๒๐  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่นเมื่อพ้นจำกต ำแหน่งแล้ว  ต้องไม่

น ำข้อมูลข่ำวสำรอันเป็นควำมลับของทำงรำชกำรซึ่งตนได้มำในระหว่ำงอยู่ในต ำแหน่งไปใช้เพื่อเกิด

ประโยชน์แก่องค์กรเอกชน  ทั้งนี ้ ภำยในก ำหนดระยะเวลำ สองปี นับแต่วันที่พ้นจำกต ำแหน่ง 

ข้อ  ๒๑  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูลทุจริต  กำรใช้

อ ำนำจในทำงที่ผิด  กำรฉ้อฉล   หลอกลวง  หรือกระท ำกำรอื่นใดที่ท ำให้รำชกำรเสียหำยต่อเจ้ำหน้ำที่

ผูร้ับผิดชอบ 

ข้อ  ๒๒  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่นต้องไม่เรียกร้องของขวัญ  ของ

ก ำนัล  หรือประโยชน์อื่นใดจำกบุคคลอื่น  เพื่อประโยชน์ต่ำงๆอันอำจเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน  

และจะต้องดูแลให้คู่สมรส  หรอืบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเชน่เดียวกันด้วย 

ข้อ  ๒๓  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่นต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่

ติดตอ่ท ำธุรกิจกับหน่วยงำนของรัฐตำมระเบียบ  และขั้นตอนอย่ำงเท่ำเทียมกัน  โดยไม่เลอืกปฏิบัติ 
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ข้อ  ๒๔  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่นพึงพบปะเยี่ยมเยียนประชำชน

อย่ำงสม่ ำเสมอ  เอำใจใส่ทุกข์สุข  และรับฟังเรื่องรำวร้องทุกข์ของประชำชน  และรีบหำทำงช่วยเหลือ

อย่ำงเร่งด่วนอย่ำงเท่ำเทียมกัน  โดยไม่เลอืกปฏิบัติ 

ข้อ ๒๕  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูล

ข่ำวสำรของรำชกำรเพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจผดิ  หรอืเพื่อผลประโยชน์ส ำหรับตนเองและผูอ้ื่น 

ข้อ  ๒๖  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่นต้องรักษำทรัพย์สินของทำง

รำชกำรและใช้ทรัพย์สนิของทำงรำชกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์นัน้ๆเท่ำนั้น 

ข้อ ๒๗  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่นต้องไม่ประพฤติตนอันอำจ

ก่อใหเ้กิดควำมเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของชำติ 

ข้อ ๒๘  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่นต้องไม่คบหำหรือให้กำรสนับสนุน

แก่ผู้ประพฤติผิดกฎหมำย  หรือผู้ที่มีควำมประพฤติในทำงเสื่อมเสีย  เช่นผู้เปิดบ่อนกำรพนัน  หรือผู้ที่

ข้องเกี่ยวกับยำเสพติด  อันอำจกระทบกระเทือนต่อควำมเชื่อถือศรัทธำของประชำชนในกำรปฏิบัติ

หนำ้ที่ของตน 

ข้อ ๒๙  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่นต้องแสดงควำมรับผิดชอบตำม

ควรแก่กรณีเมื่อปฏิบัติหนำ้ที่บกพร่องหรอืปฏิบัติหน้ำที่ผิดพลำดรำ้ยแรง 

 

หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจรยิธรรม 
 

ส่วนที่ ๑ 

กลไกการบังคับใช้ประมวลจรยิธรรม 

ข้อ ๓๐  ให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันกลำง  มีหน้ำที่ก ำกับดูแลให้มี

กำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี ้ อย่ำงทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 

 ๑)  ด ำเนนิกำรเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่น

ฝ่ำยสภำท้องถิ่นที่เป็นแบบอย่ำงที่ดี  และติดตำมสอดส่องกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำ ง

สม่ ำเสมอ 

 ๒)  ให้ควำมช่วยเหลือ  ดูแล และคุ้มครองข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำ

ท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงตรงไปตรงมำ  มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ ำนำจโดยที่

ไม่เป็นธรรม 

 ๓)  กำรด ำเนินกำรตอ่ข้ำรำชกำรกำรเมอืงท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่นที่อยู่ระหว่ำง

ถูกกล่ำวหำว่ำไม่ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อันมีผลกระทบต่อสิทธิหน้ำที่ของผู้นั้นจะกระท ำมิได้  

เว้นแตจ่ะได้รับควำมเห็นชอบจำกคณะกรรมกำรจรยิธรรมแล้ว 
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 ๔)  ด ำเนนิกำรอื่นตำมที่ก ำหนดในประมวลจรยิธรรมนี้ 

 

ข้อ  ๓๑  ให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันกลำง  แต่งตั้งคณะกรรมกำร

จริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยสภำท้องถิ่นองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันกลำง ขึ้น  เพื่อ

ควบคุมก ำกับให้มกีำรปฏิบัติตำมกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี ้ ประกอบด้วย 

 ๑)  ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันกลำง   เป็นประธำน

คณะกรรมกำรจริยธรรม 

 ๒)  สมำชิกสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันกลำง  คัดเลือกกันเองจ ำนวน ๓ 

คน เป็นคณะกรรมกำร 

 ๓)  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกจ ำนวน ๓ คน  ที่สมำชิกสภำองค์กำร

บริหำรส่วนต ำบลสันกลำงคัดเลือก 

 ๔)  หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันกลำงเป็นเลขำนุกำร 

คณะกรรมกำร  ทั้งนี้บุคคลดังกล่ำวต้องไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยมำก่อน  หำกเคยถูกลงโทษทำงวินัย

มำก่อน  ให้นำยกเทศมนตรีต ำบลขี้เหล็ก แต่งตั้งข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันกลำง ระดับ

ผูบ้ริหำรแทน 

ในกำรคัดเลือกผู้แทน(๒)และ(๓) ให้น ำวิธีกำรคัดเลือกตำมข้อ  ๑๒ ของระเบียบ

กระทรวงมหำดไทยว่ำดว้ยกำรประชุมสภำท้องถิ่น  พ.ศ.๒๕๔๗ มำบังคับโดยอนุโลมและวำระกำรด ำรง

ต ำแหน่งของคณะกรรมกำรให้มีวำระเท่ำกับอำยุของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันกลำง ในแต่ละ

สมัย  ในกรณีที่ต ำแหน่งว่ำงลงให้มีกำรคัดเลือกตำมระเบียบและให้ผู้ที่ได้รับเลือกแทนอยู่ ในต ำแหน่งได้

เพียงเท่ำอำยุของสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันกลำง 

ข้อ ๓๒  คณะกรรมกำรจริยธรรมมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้ 

 ๑)  ควบคุม  ก ำกับ ส่งเสริม  และให้ค ำแนะน ำในกำรบังคับใช้ประมวล

จรยิธรรมนี้ในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันกลำง 

 ๒)  สอดส่องดูแล  ให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมในองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลสันกลำง  โดยอำจมีผู้รอ้งขอหรอืตำมที่คณะกรรมกำรจริยธรรมเห็นเองก็ได้ 

 ๓)  ขอควำมร่วมมือให้กระทรวง  กรม  หน่วยงำนรำชกำร  รัฐวิสำหกิจ  

หนว่ยงำนอื่นของรัฐ  หรอืหำ้งหุ้นสว่น บริษัท  ชีแ้จงขอ้เท็จจริง  ส่งเอกสำรและหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง  ส่ง

ผูแ้ทนหรอืบุคคลในสังกัดมำชีแ้จง  หรอืให้ถ้อยค ำเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

 ๔)  เรียกผู้ถูกกล่ำวหำหรือข้ำรำชกำรของหน่วยงำนมำชี้แจง  หรือให้ถ้อยค ำ

หรอืให้ส่งเอกสำรและหลักฐำนเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

 ๕)  พิจำรณำวินจิฉัยชีข้ำดปัญหำอันเกิดจำกกำรใชบ้ังคับประมวลจรยิธรรมนี้ 

 ๖)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจกำรแผ่นดินพิจำรณำวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่ำเรื่องนั้นเป็น

เรื่องส ำคัญหรอืมีผลกระทบในวงกว้ำงหลำยองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 
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๗)  ด ำเนินกำรอื่นตำมประมวลจริยธรรมนี้  หรือตำมที่ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน

มอบหมำย 

ในกำรประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำง

ปกครองมำใช้บังคับโดยอนุโลม 

 

ส่วนที่ ๒ 

ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

  ข้อ  ๓๓  กรณีมีกำรร้องเรียนหรือปรำกฏเหตุว่ำมีกำรปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม

ให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันกลำง ส่งเรื่องให้คณะกรรมกำรจริยธรรมเป็นผู้รับผิดชอบ

พิจำรณำด ำเนินกำร  โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง  สืบสวนหำข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนกำรฝ่ำฝืน

จริยธรรมนี้   และให้มีค ำวินิจฉัยโดยเร็ว  และให้คณะกรรมกำรจริยธรรมส่งผลค ำวินิจฉัยให ้ 

ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันกลำง  มีค ำสั่งลงโทษผูฝ้ำ่ฝนืประมวลจรยิธรรม 

   กรณีมีกำรรอ้งเรียนหรือปรำกฏเหตุว่ำ ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

สันกลำง  ปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม  ให้คณะกรรมกำรจริยธรรมที่เหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบ

ด ำเนินกำร และให้เลือกกันเองเป็นประธำนคณะกรรมกำร  โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง  สืบสวนหำ

ข้อเท็จจริงหรือสอบสวนกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมนี้   และให้มีค ำวินิจฉัยโดยเร็ว  และให้คณะกรรมกำร

จรยิธรรมสง่ผลค ำวินิจฉัยให้ผูว้่ำรำชกำรจังหวัดเชยีงใหม่ มีค ำสั่งลงโทษผูฝ้ำ่ฝนืประมวลจรยิธรรม 

  ข้อ  ๓๔  หำกกำรด ำเนินกำรไต่สวน  สืบสวน  สอบสวนตำมข้อ ๓๓ แล้ว ไม่ปรำกฏ

ข้อเท็จจริงว่ำมีกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่งยุติเรื่อง  แต่หำกปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำเป็นกำรฝ่ำฝืน

ประมวลจรยิธรรม  ให้สั่งลงโทษผูฝ้ำ่ฝนืตำมข้อ ๓๗  

ข้อ  ๓๕ กำรด ำเนินกำรไต่สวน  สบืสวน สอบสวนทำงจรยิธรรมและกำรลงโทษผูฝ้ำ่ฝนื 

ตำมส่วนที่ ๒ นี้  ให้น ำแนวทำงและวิธีกำรสอบสวนตำมมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และกำรรักษำ

วินัยและกำรด ำเนินกำรทำงวินัยขององคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น  มำบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ  ๓๖  ค ำวนิิจฉัยของคณะกรรมกำรจรยิธรรมให้ถอืเป็นที่สุด  เว้นแต่ 

                          ๑) ปรำกฏข้อเท็จจริงในภำยหลังที่อำจท ำให้ผลของค ำวินจิฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

๒) กรณีผูถู้กลงโทษตำมข้อ ๓๗ เห็นว่ำตนเองไม่ได้รับควำมเป็นธรรมใหส้ำมำรถ  

ร้องเรียนต่อผู้ตรวจกำรแผน่ดินได้ภำยใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่ได้รับทรำบค ำสั่งลงโทษ 

หมวด ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 

 

  ข้อ  ๓๗  กำรปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี้ให้ด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณีเพื่อให้มี

กำรแก้ไขหรอืด ำเนนิกำรที่ถูกต้อง  หรือตักเตือน  หรือน ำไปประกอบกำรพิจำรณำในกำรเข้ำสู่ต ำแหน่ง  

กำรพ้นจำกต ำแหน่ง  หรอืกำรสั่งใหผู้ฝ้ำ่ฝนืนั้นปรับปรุงตนเอง  หรอืได้รับกำรพัฒนำแล้วแต่กรณี 
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ข้อ  ๓๘  กำรปฏิบัติฝ่ำฝนืประมวลจรยิธรรมนี้  จะเป็นกำรฝ่ำฝืนจรยิธรรมร้ำยแรง

หรอืไม่  ให้พิจำรณำจำกพฤติกรรมของผูฝ้่ำฝืน  ควำมจงใจหรอืเจตนำ  มูลเหตุจูงใจ  ควำมส ำคัญและ

ระดับต ำแหน่ง  ตลอดจนหน้ำที่ควำมรับผดิชอบของผู้ฝำ่ฝนื  อำยุ  ประวัติ  และควำมประพฤติในอดีต  

สภำพแวดล้อมแหง่กรณี  ผลร้ำยอันเกิดจำกกำรฝำ่ฝนืและเหตุอื่นอันควรน ำมำประกอบกำรพิจำรณำ  
ข้อ  ๓๙  ให้คณะกรรมกำรจริยธรรมส่งผลค ำวินิจฉัยให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลสันกลำง  มีค ำสั่งลงโทษผู้ฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี้ตำมค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำร

จริยธรรมและเมื่อมีค ำสั่งลงโทษแล้วให้ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันกลำง แจ้งผู้ว่ำ

รำชกำรจังหวัดเชียงใหม่และแจ้งคณะกรรมกำรจริยธรรม  เพื่อรำยงำนให้ผู้ตรวจรำชกำรแผ่นดิน   

ทรำบต่อไป 

  ข้อ  ๔๐  กรณีเกิดปัญหำในกำรปฏิบัติตำมระเบียบนี้  ให้ผู้ตรวจรำชกำรแผ่นดิน              

เป็นผู้วนิิจฉัยชีข้ำด 

  ข้อ ๔๑  ให้คณะกรรมกำรพิจำรณำปรับปรุงประมวลจริยธรรมให้มีควำมเหมำะสมโดย

จัดให้มีกำรประเมินกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้หรือด ำเนินกำรปรับปรุงประมวลจริยธรรมให้มี

ควำมเหมำะสมตำมค ำแนะน ำของผู้ตรวจรำชกำรแผ่นดนิ 

 

ทั้งนี ้ ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 

ประกำศ  ณ  วันที่  7  เดือน  มกรำคม  พ.ศ. 2558 

 
 
 

           (นายภทัราวธุ  ชุม่อินจกัร) 
       ประธำนสภำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลสันกลำง 

 

 
 

 
 


