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ระเบียบวาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการทองถิ่นฝายบริหาร 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา  

ประจําป งบประมาณ 256๕ 
--------------------- 

  ประมวลจริยธรรมนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  
2550 มาตรา 279 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1. เปนเคร่ืองมือกํากับความประพฤติของขาราชการการเมืองฝายบริหารขององคการ 
บริหารสวนตําบลวังทอง  ที่สรางความโปรงใส  มีมาตรฐาน  ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล 

2. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ  และเปนเคร่ืองมือการตรวจสอบ 
การทํางานดานตางๆ  ทั้งในองคกรและระดับบุคคล  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรมจรยิธรรม  มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ  เพิ่มความนาเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแกผูรับ 
บรกิารและประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

4. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทกุระดับ  โดยใหฝายบริหารใช 
อํานาจในขอบเขต  สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอ  ตนเอง  ตอองคกร  ตอผูบังคับบัญชาตอ
ประชาชน  และตอสังคม  ตามลําดับ 

5. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  และความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิด 
ขึ้น  รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
  ทั้งนี้  รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน  พึงยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ  อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ   

อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตาํบล  พ.ศ.2537 
แกไขเพิ่มเติมถึง  (ฉบับที่  6)  พ.ศ.2552 ขอ 59  (องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร)  จึงออกระเบียบไว
ดังตอไปนี้ 

หมวด  1 
บทท่ัวไป 

 
  ขอ  1  ระเบียบนี้  เรียกวา  “ประมวลจริยธรรมของขาราชการของ  ขาราชการการเมืองทองถ่ิน
ฝายบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  ประจําป งบประมาณ  256๕” 
  ขอ  2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
  ขอ  3  ในระเบียบนี้ 
   “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของขาราชการของ  ขาราชการ
การเมืองทองถ่ินฝายบริหารขององคการบรหิารสวนตําบลเมืองเกษตร 
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   “ขาราชการการเมืองทองถิ่น”  หมายถึง  นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  
รองนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  เลขานุการนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  รวมทั้ง
บุคคลที่ฝายบริหารแตงตั้งตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติที่จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจรยิธรรม  ของขาราชการการเมือง
ทองถ่ินฝายบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
  ขอ  4  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  2 
มาตรฐานจริยธรรม 

สวนท่ี  1 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

  ขอ  5  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ิน  มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวมเปนกลางทางการเมืองอํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดย
จะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก 9 ประการ  ดังนี้ 

(1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตรยิทรงเปนประมุข 
(2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(3) การมีจิตสํานึกที่ดี  ซื่อสัตย  และรับผิดชอบ 
(4) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมี

ผลประโยชนทับซอน 
(5) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
(6) การใหบรกิารแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 
(7) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบิดเบือน

ขอเท็จจริง 
(8) การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปรงใส  และตรวจสอบได 
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร  

สวนที่  2 
มาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่น 

  ขอ  6  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ินตองจงรกัภักดีตอ  ชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย  
ตลอดจนแบบอยางท่ีดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  ขอ  7  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ิน  ตอง  เปนแบบอยางที่ดีในการ  รักษาไวและปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
  ขอ  8  ขาราชการการเมืองทองถ่ิน  ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองดี  เคารพและปฏิบัติ
ตามกฎหมายอยางเครงครัด 
  ขอ  9  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ินตองปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม  คุณธรรมและศีลธรรม  
ทั้งโดยสวนตัวและโดยหนาที่รับผิดชอบตอสาธารณชน  ทั้งตองวางตนใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
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  ขอ  10  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ิน  ตองเคารพสิทธิ  เสรีภาพสวนบุคคลของผูอื่นโดยไมแสดง
กริยา  หรือใชวาจาอันไมสุภาพ  อาฆาตมาดราย  หรือใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด 
  ขอ  11  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ิน  ตองมีอุดมการณในการทํางานเพื่อประเทศชาติและตอง
ถือเอาผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสิ่งสูงสดุ 
  ขอ  12  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ิน  ตองรับใชประชาชนอยางเตม็ความสามารถดวยความ
รับผิดชอบ  ซื่อสัตย  สุจริต  เสียสละ  เปนธรรม  ไมเลือกปฏิบัติ  และปราศจากอคติ 
  ขอ  13  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ิน  ตองสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปน
พลเมืองที่ดี  รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคณุธรรม  และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่รับผิดชอบ 
  ขอ  14  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ิน  ตองไมใชหรือยินยอมใหผูอ่ืนใชสถานะหรือตําแหนงการ
เปนขาราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน  ที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย  สําหรับตนเองหรือผูอ่ืน  ไมวาจะ
เปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม 
  ขอ  15  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ิน  ตองไมใชสถานะหรือตําแหนง  การเปนขาราชการ
การเมืองเขาไปกาวกายหรอืแทรกแซงการบรรจุ  แตงตั้ง  ยาย  โอน  เล่ือนตําแหนง  และเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเงินเดือนประจํา  และมิใชขาราชการการเมือง  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวย
ราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการท่ีรัฐถือหุนใหญ  หรือราชการสวนทองถ่ินหรือใหบุคคลดังกลาวพน
จากตําแหนง  ทั้งน้ี  เวนแตเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 
  ขอ  16  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ิน  ตองไมยินยอมใหคูสมรส  ญาติสนิทบุคคลในครอบครัว
หรอืผูใกลชิดกาวกาย  หรือแทรกแซงการปฏิบัติการปฏิบัติหนาที่ของตนหรือของผูอ่ืนและตองไมยินยอมใหผูอ่ืนใช
อํานาจของตนโดยมิชอบ 
  ขอ  17  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ินตองระมัดระวังมิใหการประกอบวิชาชีพ  อาชีพหรือการงาน
อ่ืนใดของคูสมรส  ญาติสนิท  หรือบุคคลในครอบครวัของตนท่ีมีลักษณะเปนการกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน 
  ขอ  18  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ินตองรักษาความลับของทางราชการเวนแตเปนการปฏิบัติ
ตามอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 
  ขอ  19  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ิน  ตองยึดมั่นในกฎหมายและคํานึงถึงระบบคุณธรรมในการ
แตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงตางๆ 
  ขอ  20  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ิน  เมื่อพนจากตําแหนงแลว  ตองไมนําขอมูลขาวสารอันเปน
ความลับของทางราชการซึ่งตนไดมาในระหวางอยูในตําแหนงไปใชเพื่อเกิดประโยชนแกองคกรเอกชน  ทั้งนี้  ภายใน
กําหนดระยะเวลาสองป  นับจากวันที่พนจากตําแหนง 
  ขอ  21  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ิน  ตองเปดเผยขอมูลการทุจริต  การใชอํานาจในทางท่ีผิด  
การฉอฉล  หลอกลวง  หรือกระทาํการอื่นใดท่ีทําใหราชการเสียหายตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
  ขอ  22  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ิน  ตองไมเรียกรองของขวัญ  ของกํานัล  หรือประโยชนอื่นใด
จากบุคคลอื่น  เพื่อประโยชนตางๆ  อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน  และจะตองดูแลใหคูสมรส  ญาติสนิท  
หรอืบุคคลในครอบครวัของตนปฏิบัติเชนเดียวกันดวย 
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  ขอ  23  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ิน  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองปฏิบัติตอองคกรธุรกิจที่
ติดตอทําธุรกิจกับหนวยงานของรฐัตามระเบียบ  และขั้นตอนอยางเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ 
  ขอ  24  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ิน  พึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอยางสมํ่าเสมอเอาใจใส
ทุกขสุข  และรับฟงเร่ืองราวรองทุกขของประชาชน  และรีบหาทางชวยเหลืออยางเรงดวนอยางเทาเทียมกัน  โดยไม
เลือกปฏิบัติ 
  ขอ  25  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ิน  ตองไมใชหรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการ  เพ่ือให
เกิดความเขาใจผิด  หรือเพ่ือผลประโยชนสําหรับตนเองและผูอื่น 
  ขอ  26  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ิน  ตองรักษาทรัพยสินของทางราชการและใชทรัพยสินของ
ทางราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้นๆ  เทานั้น 
  ขอ  27  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ิน  ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอ
เกียรติภูมิของชาติ 
  ขอ  28  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ิน  ตองไมคบหาหรือใหการสนับสนุนแกผูประพฤติผิด
กฎหมาย  หรือผูที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย  เชน  ผูเปดบอนการพนัน  หรือผูท่ีเก่ียวของกับยาเสพติด  อัน
อาจกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน 
  ขอ  29  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ิน  ตองแสดงความรับผิดชอบตามควรแกกรณี  เมื่อปฏิบัติ
หนาที่บกพรองหรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาด 
 

หมวด  3 
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 
สวนที่  1 

กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 
 
  ขอ  30  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  มีหนาที่กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด  โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

1) ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง  สงเสริม  ยกยองขาราชการการเมืองทองถ่ินท่ี 
เปนแบบอยางที่ดี  และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 

2) ใหความชวยเหลือ  ดูแล  และคุมครองขาราชการการเมืองทองถ่ินซึ่งปฏิบัติ 
ตามตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา  มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม 

3) การดาํเนินการตอขาราชการการเมืองทองถ่ิน  ที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไม 
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอันมีผลกระทบตอสิทธิ  หนาที่ของผูนั้นจะกระทํามิไดเวนแตจะไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจรยิธรรมแลว 

4) ดําเนินการอ่ืนตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ 
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ขอ  31  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของ 
ขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหารขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรขึ้น  เพ่ือควบคุมกํากับใหมีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี  ประกอบดวย 

1) นายกองคการบริหารสวนตําบล  เปนประธานคณะกรรมการ 
2) ตัวแทนฝายบริหารที่นายกองคการบริหารสวนตําบล  แตงตั้งจํานวน 1 คน 

เปนกรรมการ 
3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก  จํานวน 3 คน เปนผูกํากับดูแลตาม 

พระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ  เปนผูเลือก  เปนคณะกรรมการ 
4) หัวหนาสํานักงานปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนเลขานุการ 

คณะกรรมการ  ท้ังนี้  หัวหนาสํานักงานปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังกลาวตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมา
กอน  หากเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอนใหนายกองคการบริหารสวนตําบล  พิจารณาแตงตั้งขาราชการจากตําแหนง
ในฝายบริหารที่เหมาะสม 
  ขอ  32  คณะกรรมการจรยิธรรมมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

1) ควบคุม  กํากับ  สงเสริม  และใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ 
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

2) สอดสอง  ดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน  โดยอาจมีผูรองขอหรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได 

3) ขอความรวมมือใหกระทรวง  กรม  หนวยราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง   
หรอืใหถอยคาํหรือใหสงเอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

4) เรยีกผูถูกกลาวหา  หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง  หรือใหถอยคาํ 
หรอืใหสงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเร่ืองท่ีสอบสวน 

5) พิจารณาวินิจฉัย  ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคบัประมวลจรยิธรรมนี้ 
6) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณทีี่เห็นวาเร่ืองนั้นเปนเร่ือง 

สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
7) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรอืตามท่ีผูตรวจการแผนดิน 

มอบหมาย 
   ในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีการปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม 

สวนที่  2 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

  ขอ  33  กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีการปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  สงเร่ืองใหคณะกรรมการจริยธรรมเปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ  โดย
จะตองไตสวนขอเท็จจริง  สืบสวนหาขอเท็จจริง  หรือสอบสวน  การฝาฝนจริยธรรมนี้  และใหมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว  
และใหคณะกรรมการการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  มีคําสั่งลงโทษ
ผูฝาฝนประมวลจริยธรรม 
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   กรณีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวา  นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  ปฏิบัติ
ฝาฝนประมวลจริยธรรม  ใหคณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยูเปนผูรับผิดชอบดําเนินการและใหเลือกกันเองเปน
ประธานคณะกรรมการ  โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริง  สืบสวนหาขอเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้  
และใหมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว  และใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
องคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ  มีคําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม 
  ขอ  34  หากการดาํเนินการไตสวน  สืบสวน  สอบสวนตามขอ 33 แลว ไมปรากฏขอเท็จจรงิวา
มีการฝาฝนประมวลจรยิธรรมใหสั่งยุติเร่ือง  แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม  ใหสั่ง
ลงโทษผูฝาฝนตามขอ  37 
  ขอ  35  การดําเนินการไตสวน  สืบสวน  สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามสวน
ที่  2  นี้  ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัย  และการรักษาวินัยและการดําเนินการ
ทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มาบังคับใชโดยอนุโลม 
  ขอ  36  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจรยิธรรมใหถือเปนที่สุด  เวนแต 

1) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของคาํวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
2) กรณีผูถูกลงโทษตามขอ  37  เห็นวาตนเองไมไดรบัความเปนธรรมใหสามารถ 

รองเรียนตอผูตรวจการแผนดินไดภายใน  30  วัน  นับแตวันที่รบัทราบคาํสั่งการลงโทษ 
 

หมวด  4 
ข้ันตอนการลงโทษ 

 
  ขอ  37  การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ใหดําเนินการตามควรแกกรณี  เพ่ือใหมีการแกไข
หรอืดําเนินการที่ถูกตอง  หรือตักเตือน  หรือนําไปประกอบการพิจารณาในการเขาสูตําแหนง  การพนจากตําแหนง  
หรอืการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรงุตนเอง  หรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 
  ขอ  38  การปฏิบัติฝาฝนประมวลจรยิธรรมนี้  จะถือเปนการฝาฝนจรยิธรรมรายแรงหรือไม  ให
พิจารณาจากพฤติกรรมของผูฝาฝน  ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ  ความสาํคัญ  และระดับตําแหนง  
ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน  อายุ  ประวัติ  และความประพฤติในอดีต  สภาพแวดลอมแหงกรณี  
ผลรายอันเกิดจากการฝาฝนและเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 
  ขอ  39  ใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลวินิจฉัยใหนายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  
หรอืผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ  แลวแตกรณีมีคําสั่งลงโทษผูฝาฝน
ประมวลจริยธรรมนี้ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมและเมื่อมีคําสั่งลงโทษแลวให  นายกองคการบริหาร
สวนตําบลเมืองเกษตร  หรือผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ  แลวแตกรณี  
แจงคณะกรรมการจรยิธรรม  เพื่อรายงานใหผูตรวจการแผนดินทราบตอไป 
  ขอ  40  กรณีเกิดปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหผูตรวจการแผนดินเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 
 
 
 
 
 
 



 
-7- 

 
 
  ขอ  41  ใหคณะกรรมการจริยธรรม  พิจารณาปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรมใหมคีวาม
เหมาะสม  โดยจัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ  1  ป  หรือใหดําเนินการปรบัปรุงแกไข
ประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสมตามคาํแนะนําของผูตรวจการแผนดินตอไป 

  ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

ประกาศ ณ วันที่        เดือน มกราคม  พ.ศ.256๕ 
 
 
 

     (ลงชื่อ) 
                 (นายฉัตรธรรม   หรายกลาง) 

                   นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
เร่ือง  ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหาร   

ประจําป งบประมาณ 256๕ 
--------------------- 

  เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  มาตรา 279  บัญญัติใหมี
ประมวลจริยธรรมเพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองขาราชการ  หรือ  เจาหนาที่
ของรัฐแตละประเภท  โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั่งกําหนดข้ันตอนการ
ลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา  ทั้งนี้  การฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว  ให
ถือวาเปนการกระทาํผิดวินัย 

  เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279  
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร จัดทําเปนประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหารของ
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายบริหาร
ในสังกัด ตามประมวลจรยิธรรมแนบทายนี้ 

  ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

   ประกาศ ณ วันที่         เดือน มกราคม  พ.ศ.256๕  

 

 

      (ลงชื่อ)  
                   (นายฉัตรธรรม   หรายกลาง) 
               นายกองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
ระเบียบวาดวยประมวลจริยธรรมของ 

ขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น 
ประจําป งบประมาณ  256๕ 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
อําเภอขามสะแกแสง  จังหวัดนครราชสีมา 

 



 
 

 
 
 
 

ระเบียบวาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น 
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  อําเภอขามสะแสง จังหวัดนครราชสีมา  

ประจําป งบประมาณ 256๕ 
--------------------- 

  ประมวลจริยธรรมนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  
2550 มาตรา 279  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

1. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการการเมืองฝายสภาทองถ่ินองคการ 
บรหิารสวนตําบลวังทอง  ที่สรางความโปรงใส  มีมาตรฐาน ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล 

2. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และเปนเคร่ืองมือการตรวจสอบ 
การทํางานดานตางๆ  ทั้งในองคกรและระดับบุคคล  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม  มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ  เพิ่มความนาเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแกผูรบั 
บรกิารและประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

4. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ  โดยใหฝายบริหารใช 
อํานาจในขอบเขต  สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอ ตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชน  
และตอสังคม ตามลําดับ 

5. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิด 
ขึ้น  รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
  ทั้งนี้  รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและบุคคล  พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไป
กับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ  อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ   
  อาศัยอํานาจตามระเบียบวาดวยการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 ลงวันที่ 17 เดือนกันยายน  
พ.ศ.2547 ขอ 16  องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  จึงออกระเบียบไวดังตอไปนี ้

 
หมวด  1 
บทท่ัวไป 

 
  ขอ  1  ระเบียบนี้  เรียกวา  “ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายสภาทองถ่ิน
ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  งบประมาณ 256๕” 
  ขอ  2  ระเบียบนี้ใหใชบังคับต้ังแต วันถัดจากวันประกาศในระเบียบเปนตนไป 
  ขอ  3  ในระเบียบนี้ 
   “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝาย
สภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
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   “ขาราชการการเมืองทองถิ่น”  หมายถึง  ขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถ่ิน  
(ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  รองประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร   
เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  สมาชิกสภาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร) 
รวมท้ังบุคคลที่ฝายสภาทองถิ่นแตงตั้ง  ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติท่ีจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น 
   “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจรยิธรรม  ของขาราชการการเมือง
ทองถ่ินฝายสภาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
  ขอ  4  ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด  2 
มาตรฐานจริยธรรม 

 
สวนที่  1 

มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 
 
  ขอ  5  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ิน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือรกัษา
ประโยชนสวนรวม  เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  
โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก 9 ประการ ดังน้ี 

(10) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(11) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ 
(12) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี

ผลประโยชนทับซอน 
(13) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
(14) การใหบรกิารแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
(15) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน

ขอเท็จจริง 
(16) การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส  และตรวจสอบได 
(17) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร  
(18) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
 

สวนที่  2 
มาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่น 

 
  ขอ  6  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ินตองจงรกัภักดีตอ  ชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย  
ตลอดจนแบบอยางท่ีดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
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  ขอ  7  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ิน  ตอง  เปนแบบอยางที่ดีในการ  รักษาไวและปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
  ขอ  8  ขาราชการการเมืองทองถ่ิน  ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองดี  เคารพและปฏิบัติ
ตามกฎหมายอยางเครงครัด 
  ขอ  9  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ินตองปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม  คุณธรรมและศีลธรรม  
ทั้งโดยสวนตัวและโดยหนาที่รับผิดชอบตอสาธารณชน  ทั้งตองวางตนใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
  ขอ  10  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ิน  ตองเคารพสิทธิ  เสรีภาพสวนบุคคลของผูอื่นโดยไมแสดง
กริยา  หรือใชวาจาอันไมสุภาพ  อาฆาตมาดราย  หรือใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด 
  ขอ  11  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ิน  ตองมีอุดมการณในการทํางานเพื่อประเทศชาติและตอง
ถือเอาผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสิ่งสูงสดุ 
  ขอ  12  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ิน  ตองรับใชประชาชนอยางเตม็ความสามารถดวยความ
รับผิดชอบ  ซื่อสัตย  สุจริต  เสียสละ  เปนธรรม  ไมเลือกปฏิบัติ  และปราศจากอคติ 
  ขอ  13  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ิน  ตองสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปน
พลเมืองที่ดี  รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรม  และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
  ขอ  14  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ิน  ตองไมใชหรือยินยอมใหผูอ่ืนใชสถานะหรือตําแหนงการ
เปนขาราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน  ที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมาย  สําหรับตนเองหรือผูอ่ืน  ไมวาจะ
เปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม 
  ขอ  15  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ิน  ตองไมใชสถานะหรือตําแหนง  การเปนขาราชการ
การเมืองเขาไปกาวกายหรอืแทรกแซงการบรรจุ  แตงตั้ง  ยาย  โอน  เล่ือนตําแหนง  และเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเงินเดือนประจํา  และมิใชขาราชการการเมือง  พนักงาน  หรือลูกจางของหนวย
ราชการ  หนวยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการท่ีรัฐถือหุนใหญ  หรือราชการสวนทองถ่ินหรือใหบุคคลดังกลาวพน
จากตําแหนง  ทั้งน้ี  เวนแตเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย 
  ขอ  16  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ิน  ตองไมยินยอมใหคูสมรส  ญาติสนิทบุคคลในครอบครัว
หรอืผูใกลชิดกาวกาย  หรือแทรกแซงการปฏิบัติการปฏิบัติหนาที่ของตนหรือของผูอ่ืนและตองไมยินยอมใหผูอ่ืนใช
อํานาจของตนโดยมิชอบ 
  ขอ  17  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ินตองระมัดระวังมิใหการประกอบวิชาชีพ  อาชีพหรือการงาน
อ่ืนใดของคูสมรส  ญาติสนิท  หรือบุคคลในครอบครวัของตนท่ีมีลักษณะเปนการกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน 
  ขอ  18  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ินตองรักษาความลับของทางราชการเวนแตเปนการปฏิบัติ
ตามอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 
  ขอ  19  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ิน  ตองยึดมั่นในกฎหมายและคํานึงถึงระบบคุณธรรมในการ
แตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงตางๆ 
  ขอ  20  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ิน  เมื่อพนจากตําแหนงแลว  ตองไมนําขอมูลขาวสารอันเปน
ความลับของทางราชการซึ่งตนไดมาในระหวางอยูในตําแหนงไปใชเพื่อเกิดประโยชนแกองคกรเอกชน  ทั้งนี้  ภายใน
กําหนดระยะเวลาสองป  นับจากวันที่พนจากตําแหนง 
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  ขอ  21  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ิน  ตองเปดเผยขอมูลการทุจริต  การใชอํานาจในทางท่ีผิด  
การฉอฉล  หลอกลวง  หรือกระทาํการอื่นใดท่ีทําใหราชการเสียหายตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
  ขอ  22  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ิน  ตองไมเรียกรองของขวัญ  ของกํานัล  หรือประโยชนอื่นใด
จากบุคคลอื่น  เพื่อประโยชนตางๆ  อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน  และจะตองดูแลใหคูสมรส  ญาติสนิท  
หรอืบุคคลในครอบครวัของตนปฏิบัติเชนเดียวกันดวย 
  ขอ  23  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ิน  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองปฏิบัติตอองคกรธุรกิจที่
ติดตอทําธุรกิจกับหนวยงานของรฐัตามระเบียบ  และขั้นตอนอยางเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ 
  ขอ  24  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ิน  พึงพบปะเย่ียมเยียนประชาชนอยางสมํ่าเสมอเอาใจใส
ทุกขสุข  และรับฟงเร่ืองราวรองทุกขของประชาชน  และรีบหาทางชวยเหลืออยางเรงดวนอยางเทาเทียมกัน  โดยไม
เลือกปฏิบัติ 
  ขอ  25  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ิน  ตองไมใชหรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการ  เพ่ือให
เกิดความเขาใจผิด  หรือเพ่ือผลประโยชนสําหรับตนเองและผูอื่น 
  ขอ  26  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ิน  ตองรักษาทรัพยสินของทางราชการและใชทรัพยสินของ
ทางราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้นๆ  เทานั้น 
  ขอ  27  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ิน  ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอ
เกียรติภูมิของชาติ 
  ขอ  28  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ิน  ตองไมคบหาหรือใหการสนับสนุนแกผูประพฤติผิด
กฎหมาย  หรือผูที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย  เชน  ผูเปดบอนการพนัน  หรือผูที่เกี่ยวของกับยาเสพติด  อัน
อาจกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน 
  ขอ  29  ขาราชการ  การเมืองทองถ่ิน  ตองแสดงความรับผิดชอบตามควรแกกรณี  เมื่อปฏิบัติ
หนาที่บกพรองหรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาด 
 

หมวด  3 
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 
สวนที่  1 

กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 
 
  ขอ  30  ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  มีหนาที่กํากับดูแลใหมีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด  โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้ 

5) ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง  สงเสริม  ยกยองขาราชการการเมืองทองถ่ินท่ี 
เปนแบบอยางที่ดี  และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 

6) ใหความชวยเหลือ  ดูแล  และคุมครองขาราชการการเมืองทองถ่ินซึ่งปฏิบัติ 
ตามตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา  มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม 
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7) การดาํเนินการตอขาราชการการเมืองทองถ่ิน  ที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไม 
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอันมีผลกระทบตอสิทธิ  หนาที่ของผูนั้นจะกระทํามิไดเวนแตจะไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจรยิธรรมแลว 

8) ดําเนินการอ่ืนตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ 
ขอ  31  ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  แตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรม 

ของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายสภาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตรข้ึน  เพื่อควบคุมกํากับใหมีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี  ประกอบดวย 

5) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล  เปนประธานคณะกรรมการ 
6) สมาชิกสภาทองถ่ินที่สภาทองถ่ินคัดเลือก  แตงตั้งจํานวน  2  คน 

เปนคณะกรรมการ 
7) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก  จํานวน 6 คน  เปนผูกํากับดูแลตาม 

พระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ  เปนผูเลือก  เปนคณะกรรมการ 
8) หัวหนาสํานักงานปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เปนเลขานุการ 

คณะกรรมการ  ท้ังนี้  หัวหนาสํานักงานปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังกลาวตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมา
กอน  หากเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอนใหนายกองคการบริหารสวนตําบล  พิจารณาแตงตั้งขาราชการจากตําแหนง
ในฝายบริหารที่เหมาะสม 
  ขอ  32  คณะกรรมการจรยิธรรมมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

8) ควบคุม  กํากับ  สงเสริม  และใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ 
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

9) สอดสอง  ดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน  โดยอาจมีผูรองขอหรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได 

10) ขอความรวมมือใหกระทรวง  กรม  หนวยราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง   
หรอืใหถอยคาํหรือใหสงเอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

11) เรยีกผูถูกกลาวหา  หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง  หรือใหถอยคาํ 
หรอืใหสงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเร่ืองท่ีสอบสวน 

12) พิจารณาวินิจฉัย  ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคบัประมวลจรยิธรรมนี้ 
13) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณทีี่เห็นวาเร่ืองนั้นเปนเร่ือง 

สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
14) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรอืตามท่ีผูตรวจการแผนดิน 

มอบหมาย 
   การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีการปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม 
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สวนที่  2 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 
  ขอ  33  กรณีมีการองเรียนหรอืปรากฏเหตุวามีการปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมใหประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  สงเร่ืองใหคณะกรรมการจริยธรรมเปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ  โดย
จะตองไตสวนขอเท็จจริง  สืบสวนหาขอเท็จจริง  หรือสอบสวน  การฝาฝนจริยธรรมนี้  และใหมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว  
และใหคณะกรรมการการจรยิธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  มีคําสั่ง
ลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม 
   กรณีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวา ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  
ปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม  ใหคณะกรรมการจรยิธรรมที่เหลืออยูเปนผูรับผิดชอบดําเนินการและใหเลือกกันเอง
เปนประธานคณะกรรมการ  โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริง  สืบสวนหาขอเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรม
นี้  และใหมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว  และใหคณะกรรมการจรยิธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ  มีคาํสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม 
  ขอ  34  หากการดาํเนินการไตสวน  สืบสวน  สอบสวนตามขอ 33 แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวา
มีการฝาฝนประมวลจรยิธรรมใหสั่งยุติเร่ือง  แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม  ใหสั่ง
ลงโทษผูฝาฝนตามขอ  37 
  ขอ  35  การดําเนินการไตสวน  สืบสวน  สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามสวน
ที่  2  นี้  ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัย  และการรักษาวินัยและการดําเนินการ
ทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มาบังคับใชโดยอนุโลม 
  ขอ  36  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจรยิธรรมใหถือเปนที่สุด  เวนแต 

3) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของคาํวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
4) กรณีผูถูกลงโทษตามขอ 37 เห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมใหสามารถ 

รองเรียนตอผูตรวจการแผนดินไดภายใน 30 วัน นับแตวันที่รับทราบคําสั่งการลงโทษ 
 

หมวด  4 
ข้ันตอนการลงโทษ 

 
  ขอ  37  การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ใหดําเนินการตามควรแกกรณี  เพ่ือใหมีการแกไข
หรอืดําเนินการที่ถูกตอง  หรือตักเตือน  หรือนําไปประกอบการพิจารณาในการเขาสูตําแหนง  การพนจากตําแหนง  
หรอืการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเอง  หรอืไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 
  ขอ  38  การปฏิบัติฝาฝนประมวลจรยิธรรมนี้  จะถือเปนการฝาฝนจรยิธรรมรายแรงหรือไม  ให
พิจารณาจากพฤติกรรมของผูฝาฝน  ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ  ความสาํคัญ  และระดับตําแหนง  
ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน  อายุ  ประวัติ  และความประพฤติในอดีต  สภาพแวดลอมแหงกรณี  
ผลรายอันเกิดจากการฝาฝนและเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 
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  ขอ  39  ใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลวินิจฉัยใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเมือง
เกษตร  หรือผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันๆ  แลวแตกรณีมีคําสั่งลงโทษ
ผูฝาฝนประมวลจริยธรรมน้ีตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมและเมื่อมีคาํสั่งลงโทษแลวให  ประธานสภา
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  หรือผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดต้ังองคกรปกครองสวนทองถ่ินน้ันๆ  
แลวแตกรณี  แจงคณะกรรมการจรยิธรรม  เพ่ือรายงานใหผูตรวจการแผนดินทราบตอไป 
  ขอ  40  กรณีเกิดปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ใหผูตรวจการแผนดินเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 
  ขอ  41  ใหคณะกรรมการจริยธรรม  พิจารณาปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรมใหมคีวาม
เหมาะสม  โดยจัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ 1 ป หรือใหดําเนินการปรับปรุงแกไข
ประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสมตามคาํแนะนําของผูตรวจการแผนดินตอไป 
 
  ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ ณ  วันที่       เดือน มกราคม  พ.ศ.256๕ 
 
 
 

     (ลงชื่อ)    
                 (นายบรรจง    มุงกลาง) 

            ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น   

ประจําป งบประมาณ 256๕ 
--------------------- 

  เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  มาตรา 279  บัญญัติใหมี
ประมวลจริยธรรมเพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองขาราชการ หรือ เจาหนาที่
ของรัฐแตละประเภท  โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ  รวมทั่งกําหนดข้ันตอนการ
ลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา  ทั้งนี้  การฝาฝน  หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว  ให
ถือวาเปนการกระทาํผิดวินัย 

  เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279  
องคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  จัดทําเปนประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายสภาทองถ่ิน
ขององคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร  เพื่อเปนเคร่ืองกํากับความประพฤติของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝาย
สภาทองถ่ินในสังกัด  ตามประมวลจรยิธรรมแนบทายนี้ 

  ทั้งนี้  ต้ังแตบัดนี้เปนตนไป 

   ประกาศ ณ วันที่       เดือน มกราคม พ.ศ.256๕ 

 

 

      (ลงชื่อ)      
                       (นายบรรจง   มุงกลาง) 
              ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลเมืองเกษตร 
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