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ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเด่นเหลก็ 
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น 

องค์การบริหารส่วนตําบลเด่นเหลก็  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
*************** 

 

  ประมวลจริยธรรมน้ีจดัทาํข้ึนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช  ๒๕๕๐  

มาตรา  ๒๗๙  โดยมีวตัถุประสงคเ์พ่ือ 
 

  ๑.  เป็นเคร่ืองมือกาํกบัความประพฤติของขา้ราชการการเมืองทอ้งถ่ินฝ่ายสภาทอ้งถ่ินองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเด่นเหลก็  ท่ีสร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐานในการปฏิบติังานท่ีชดัเจนและเป็นสากล 
 

  ๒.  ยึดถือเป็นหลกัการและแนวทางปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอและเป็นเคร่ืองมือการตรวจสอลการทาํงานดา้น

ต่าง ๆ  ทั้งในระดบัองคก์รและระดบับุคคล  เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามหลกัคุณธรรมจริยธรรมอยา่งมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผล 
 

  ๓.  ทาํใหเ้กิดรูปแบบองคก์รอนัเป็นท่ียอมรับ  เพ่ิมความน่าเช่ือถือเกิดความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการและ

ประชาชนทัว่ไป  ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 

  ๔.  ใหเ้กิดพนัธผกูพนัระหวา่งองคก์รและบุคคลในทุกสระดบั  ใหใ้ชอ้าํนาจในขอบเขต  สร้างระบบความ

รับผิดชอบต่อตนเอง  ต่อผูบ้งัคบับญัชาหรือผูใ้ตบ้งัคบับญัชา  ต่อองคก์ร  ต่อประชาชน  และต่อสงัคม  ตามลาํดบั 
 

  ๕.  ป้องกนัการแสงหาประโยชนโ์ดยมิชอบ  และความขดัแจง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจเกิดข้ึน  รวมทั้ง

เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบติังาน 
  ทั้งน้ี  รวมถึงเพ่ือใชเ้ป็นค่านิยมร่วมสาํหรับองคก์รและบุคคล  พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบติัควบคู่ไปกบั

ระเบียบและกฎขอ้บงัคบัอ่ืน  ๆ  อยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ 
 

  อาศยัอาํนาจรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  ๒๕๕๐  ขอ้  ๒๗๙  จึงออกประกาศองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลเด่นเหลก็  วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมของขา้ราชการการเมืองทอ้งถ่ินฝ่ายสภาทอ้งถ่ิน  องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเด่นเหลก็  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ไวด้งัต่อไปน้ี 
 

หมวดที่  1 
บททั่วไป 

 

  ขอ้  ๑  ประกาศองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเด่นเหลก็  น้ี  เรียกวา่  “ประกาศองคก์ารบริหารส่วนตาํบล   

เด่นเหลก็  วา่ดว้ยประมวลจริยธรรมของขา้ราชการการเมืองทอ้งถ่ินฝ่ายสภาทอ้งถ่ิน  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเด่นเหลก็  

พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

  ขอ้  ๒  ประกาศน้ีใหใ้ชบ้งัคบัตั้งแต่  วนัท่ี  ๒๖  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 



๒ 
 
  ขอ้  ๓  ในประกาศวา่ดว้ยประมวลจริยธรรมของขา้ราชการการเมืองทอ้งถ่ินฝ่ายสภาทอ้งถ่ิน  องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลเด่นเหลก็  พ.ศ.  ๒๕๕๓  น้ี 
  “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการการเมืองทอ้งถ่ินฝ่ายสภาทอ้งถ่ินของ

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเด่นเหลก็ 
  “ขา้ราชการการเมืองทอ้งถ่ิน”  หมายถึง  ขา้ราชการการเมืองทอ้งถ่ินฝ่ายสภาทอ้งถ่ิน  (ประธานสภาฯ  

รองประธานสภาฯ  เลขานุการสภาฯ  สมาชิกสภาทอ้งถ่ิน)  รวมทั้งบุคคลท่ีฝ่ายสภาทอ้งถ่ินแต่งตั้งตามท่ีบญัญติัไวใ้น

พระราชบญัญติัท่ีจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น 
 

  “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมของขา้ราชการการเมืองทอ้งถ่ินฝ่ายสภา

ทอ้งถ่ินองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเด่นเหลก็ 
 

  ขอ้  ๔  ใหป้ระธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเด่นเหลก็  เป็นผูรั้กษาการตามระเบียบน้ี 
 

หมวด  ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่  ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอนัเป็นค่านิยมหลกั 

 
  ขอ้  ๕  ขา้ราชการการเมืองทอ้งถ่ิน  มีหนา้ท่ีดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์

ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อาํนวยความสะดวกและใหบ้ริการแก่ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล  โดยจะตอ้งยึดมัน่

ในมาตรฐานทางจริยธรรมอนัเป็นค่านิยมหลกั  ๙  ประการ  ดงัน้ี 
๑)  การยึดมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒)   การมีจิตสาํนึกท่ีดี  ซ่ือสตัย ์ และรับผิดชอบ 
๓)  การยึดถือประโยชนข์องประเทศชาติเหนือกวา่ประโยชนส่์วนตน  และไม่มี 

ผลประโยชนท์บัซอ้น  
   ๔)  การยืนหยดัทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้ง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
   ๕)  การใหบ้ริการแก่ประชาชนดว้ยความรวดเร็ว  มีอธัยาศยั  และไม่เลือกปฏิบติั 
   ๖)  การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้น  ถูกตอ้ง  และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง 
   ๗)  การมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได ้
   ๘)  การยึดมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัเป็นพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
   ๙)  การยึดมัน่ในหลกัจรรยาวิชาชีพขององคก์ร 
 
 
 
 
 
 



๓ 
 

ส่วนที่  ๒ 
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 

 
  ขอ้  ๖  ขา้ราชการการเมืองทอ้งถ่ินตอ้งจงรักภกัดีต่อชาติ  ศาสนา  และพระมหากษตัริย ์  ตลอดจนเป็น

แบบอยา่งท่ีดีในการเครารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
 

  ขอ้  ๗  ขา้ราชการการเมืองทอ้งถ่ินตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการรักษาไวแ้ละปฏิบติัตามซ่ึงรัฐธรรมนูญ 

แห่งราชอาณาจกัรไทยทุกประการ 
 

  ขอ้  ๘  ขอ้ราชการการเมืองทอ้งถ่ินถ่ินตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการเป็นพลเมืองดี         เคารพและปฏิบติั

ตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
 

  ขอ้  ๙  ขา้ราชการการเมืองทอ้งถ่ินตอ้งปฏิบติัตนอยูใ่นกรอบจริยธรรม  คุณธรรมและศีลธรรม  ทั้งโดย

ส่วนตวัและโดยหนา้ท่ีรับผิดชอบต่อสาธารณชน  ทั้งตอ้งวางตนใหเ้ป็นท่ีเช่ือถือศรัทธาของประชาชน 
 

  ขอ้  ๑๐  ขา้ราชการการเมืองทอ้งถ่ินตอ้งเคารพสิทธิ    เสรีภาพส่วนบุคคลของผูอ่ื้น  โดยไม่แสดงกิริยา  

หรือวาจาอนัไม่สุภาพ  อาฆาตมาดร้าย  หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด 
 

  ขอ้  ๑๑  ขา้ราชการการเมืองทอ้งถ่ินตอ้งมีอุดมการณ์ในการทาํงานเพ่ือประเทศชาติและตอ้งถือเอา

ผลประโยชนข์องประเทศชาติและประชาชนเป็นส่ิงสูงสุด 
 

  ขอ้  ๑๒  ขา้ราชการการเมืองถ่ินตอ้งรับใชป้ระชาชนอยา่งเตม็ความสามารถ  ดว้ยความรับผิดชอบ  

ซ่ือสตัย ์ สุจริต  เสียสละ  เป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบติั  และปราศจากอคติ 
 

  ขอ้  ๑๓  ขา้ราชการการเมืองทอ้งถ่ินตอ้งสร้างจิตสาํนึกใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ี

ดี  ร่วมกนัพฒันาชุมชนใหน่้าอยูคู่่คุณธรรม  และดูแลรักษาสภาพส่ิงแวดลอ้มในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
 

  ขอ้  ๑๔  ขา้ราชการการเมืองทอ้งถ่ินตอ้งไม่ใชห้รือยินยอมใหผู้อ่ื้นใชส้ถานะหรือตาํแหน่งการเป็น

ขา้ราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชนท่ี์มิควรไดโ้ดยชอบดว้ยกฎหมายสาํหรับตนเอง 
 

  ขอ้  ๑๕  ขา้ราชการการเมืองทอ้งถ่ินตอ้งไม่ใชส้ถานะหรือตาํแหน่งการเป็นขา้ราชการการเมืองเขา้ไปกา้ว

ก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุ  แต่งตั้ง  ยา้ย  โอน  เล่ือนตาํแหน่ง  และเล่ือนขั้นเงินเดือนของขา้ราชการซ่ึงเป็นตาํแหน่งหรือ

เงินเดือนประจาํ  และมิใชข้า้ราชการการเมือง  พนกังาน  หรือลูกจา้งของหน่วยราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  

กิจการท่ีรัฐถือหุน้ใหญ่  หรือราชการทอ้งถ่ิน  หรือใหบุ้คคลดงักล่าวพน้จากตาํแหน่ง  ทั้งน้ี  เวน้แต่เป็นการปฏิบติัตาม

กฎหมาย 
 

  ขอ้  ๑๖  ขา้ราชการการเมืองทอ้งถ่ินตอ้งไม่ยินยอมใหคู่้สมรส  ญาติสนิท  บุคคลในครอบครัวหรือผู ้

ใกลชิ้ดกา้วก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบติัหนา้ท่ีของตนหรือของผูอ่ื้น  และตอ้งไม่ยินยอมใหผู้อ่ื้นใชอ้าํนาจหนา้ท่ีของตนโดย

มิชอบ 
 
 



๔ 
 
  ขอ้  ๑๗  ขา้ราชการการเมืองทอ้งถ่ินตอ้งระมดัระวงัมิใหก้ารประกอบวิชาชีพ  อาชีพ  หรือการงานออ่ืนใด

ของคู่สมรส  ญาติสนิท  หรือบุคคลในครอบครัวของตนท่ีมีลกัษณะเป็นการกระทบกระเทียบต่อความเช่ือถือศรัทธาของ

ประชาชนในการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน 
 

  ขอ้  ๑๘  ขา้ราชการการเมืองทอ้งถ่ินตอ้งรักษาความลบัของทางราชการเวน้แต่เป็นการปฏิบติัตามอาํนาจ

หนา้ท่ีตามกฎหมาย 
 

  ขอ้  ๑๙  ขา้ราชการการเมืองทอ้งถ่ินตอ้งยึดมัน่ในกฎหมายและคาํนึงถึงระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งผู ้

สมควรดาํรงตาํแหน่งต่าง ๆ 
 

  ขอ้  ๒๐  ขา้ราชการการเมืองทอ้งถ่ินเม่ือพน้จากตาํแหน่งแลว้  ตอ้งไม่นาํขอ้มูลข่าวสารอนัเป็นความลบั

ของทางราชการซ่ึงตนไดม้าในระหวา่งอยูใ่นตาํแหน่งไปใชเ้พ่ือเกิดประโยชนแ์ก่องคก์รเอกชน  ทั้งน้ี  ภายในกาํหนด

ระยะเวลาสองปี  นบัจากวนัท่ีพน้จากตาํแหน่ง 
 

  ขอ้  ๒๑  ขา้ราชการการเมืองทอ้งถ่ินตอ้งเปิดเผยขอ้มูลการทุจริต  การใชอ้าํนาจในทางท่ีผิด        การ ฉอ้

ฉล  หลอกลวง  หรือกระทาํการอ่ืนใดท่ีทาํใหร้าชการเสียหายต่อเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผิดชอบ 
 

  ขอ้  ๒๒  ขา้ราชการการเมืองทอ้งถ่ินตอ้งไม่เรียกร้องของขวญั  ของกาํนลั  หรือประโยชนอ่ื์นใดจาก

บุคคลอ่ืน  เพ่ือประโยชนต่์าง ๆ  อนัอาจเกิดจากาการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน  และจะตอ้งดูแลใหคู่้สมรส  ญาติสนิท  หรือบุคคล

ในครอบครัวของตนปฏิบติัเช่นเดียวกนัดว้ย 
 

  ขอ้  ๒๓  ขา้ราชการการเมืองทอ้งถ่ินตอ้งปฏิบติัต่อองคก์รธุรการท่ีติดต่อทาํธุรกิจกบัหน่วยงานของรัฐตาม

ระเบียบ  และขั้นตอนอยา่งเท่าเทียมกนั  โดยไม่เลือกปฏิบติั 
 

  ขอ้  ๒๔  ขา้ราชการการเมืองทอ้งถ่ินพึงพลปะเยี่ยมเยียนประชาชนอยา่งสมํ่าเสมอเอาใจใส่ทุกขสุ์ข  และ

รับฟังเร่ืองราวร้องทุกขข์องประชาชน  และรีบหาทางช่วยเหลืออยา่งเร่งด่วนอยา่งเท่าเทียมกนั  โดยไม่เลือกปฏิบติั 
   

  ขอ้  ๒๕  ขา้ราชการการเมืองทอ้งถ่ิน  ตอ้งไม่ใชห้รือบิดเบือนขอ้มูลข่าวสารของราชการ  เพ่ือใหเ้กิดความ

เขา้ใจผิด  หรือเพ่ือผลประโยชนส์าํหรับตนเองและผูอ่ื้น 
 

  ขอ้  ๒๖  ขา้ราชการการเมืองทอ้งถ่ินตอ้งรักษาทรัพยสิ์นของทางราชการและใชท้รัพยสิ์นของทางราชการ

ใหเ้ป็นไปตามวตัถุประสงคน์ั้น ๆ  เท่านั้น 
 

  ขอ้  ๒๗  ขา้ราชการการเมืองทอ้งถ่ินตอ้งไม่ประพฤติตนอนัอาจก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสียต่อเกียรติภูมิ 
ของชาติ 
   

  ขอ้  ๒๘  ขา้ราชการการเมืองทอ้งถ่ินตอ้งไม่คบหาหรือใหก้ารสนบัสนุนแก่ผูป้ระพฤติผิดกฎหมาย  หรือผู ้

ท่ีมีความประพฤติในทางเส่ือมเสีย  เช่น  ผูเ้ปิดบ่อนการพนนั  หรือผูท่ี้ขอ้งเก่ียวกบัยาเสพติด  อนัอาจกระทบกระเทือนต่อ

ความเช่ือถือศรัทธาของประชาชน 
 
 



๕ 
 
  ขอ้  ๒๙  ขา้ราชการการเมืองทอ้งถ่ินตอ้งแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณีเม่ือปฏิบติัหนา้ท่ีบกพร่อง

หรือปฏิบติัหนา้ท่ีผิดพลาดร้ายแรง 
 

หมวด  ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ส่วนที่  ๑ 

กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 
 
  ขอ้  ๓๐  ใหน้ายกองคก์รบริหารส่วนตาํบลเด่นเหลก็  มีหนา้ท่ีกาํกบัดูแลใหมี้การปฏิบติัตามประมวล

จริยธรรมน้ีอยา่งทัว่ถึงและเคร่งครัด  โดยมีอาํนายหนา้ท่ีดงัน้ี 
   ๑)  ดาํเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกยอ่งขา้ราชการการเมืองทอ้งถ่ินท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดี  

และติดตามสอดส่องการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอยา่งสมํ่าเสมอ 
   ๒)  ใหค้วามช่วยเหลือ  ดูแล  และคุม้ครอบขา้ราชการการเมืองทอ้งถ่ินซ่ึงปฏิบติัตามประมวล

จริยธรรมน้ีอยา่งตรงไปตรงมา  มิใหถู้กกลัน่แกลง้หรือถูกใชอ้าํนาจโดยไม่เป็นธรรม 
   ๓)  การดาํเนินการต่อขา้ราชการการเมืองทอ้งถ่ินท่ีอยูร่ะหวา่งถูกกล่าวหาวา่ไม่ปฏิบติัตาม

ประมวลจริยธรรมน้ีอนัมีผลกระทบต่อสิทธิหนา้ท่ีของผูน้ั้นจะกระทาํมิได ้ เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

จริยธรรมแลว้ 
   ๔)  ดาํเนินการอ่ืนตามท่ีกาํหนดในประมวลจริยธรรมน้ี 
 

  ขอ้  ๓๑  ใหป้ระธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเด่นเหลก็  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของ

ขา้ราชการการเมืองทอ้งถ่ินฝ่ายสภาทอ้งถ่ินองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเด่นเหลก็ข้ึน  เพ่ือควบคุมกาํกบัใหมี้การปฏิบติัตาม

ประมวลจริยธรรมน้ี  ประกอบดว้ย 
   ๑)  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  เป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรม 
   ๒)  สมาชิกสภาทอ้งถ่ินท่ีสภามอ้งถ่ินคดัเลือก  จาํนวน  2  คน  เป็น  คณะกรรมการ 
   ๓)  กรรมการผูท้รงคุณวฒิุภายนอกจาํนวน  ๖  คน  ท่ีผูก้าํกบัดูแลตามพระราชบญัญติัจดัตั้ง

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น  ๆ  เป็นผูเ้ลือก  เป็นคณะกรรมการ 
   ๔)  หวัหนา้สาํนกังานปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เป็นเลขานุการคณะกรรมการ  ทั้งน้ี  

หวัหนา้สาํนกังานปลดัองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินดงักล่าวตอ้งไม่เคยถูกลงโทษทางวินยัมาก่อน  หากเคยถูกลงโทษทาง

วินยัมาก่อนใหป้ระธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล พิจารณาแต่งตั้งขา้ราชการจากตาํแหน่งในฝ่ายสภาทอ้งถ่ินท่ีเหมาะสม 
 
 
 
 
 
 



๖ 
 
    

  ขอ้  ๓๒  คณะกรรมการจริยธรรมมีอาํนาจหนา้ท่ี  ดงัน้ี 
 

   ๑)  ควบคุม  กาํกบั  ส่งเสริม  และใหค้าํแนะนาํในการใชบ้งัคบัประมวลจริยธรรมน้ีในองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   ๒)  สอดส่องดูแลใหมี้การปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  โดยอาจ

มีผูร้้องขอหรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองกไ็ด 
   ๓)  ขอความร่วมมือใหก้ระทรวง  กรม  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  

หรือหา้งหุน้ส่วน  บริษทั  ช้ีแจงขอ้เทจ็จริง  ส่งเอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  ส่งผูแ้ทนหรือบุคคลในสงักดัมาช้ีแจงหรือ

ใหถ้อ้ยคาํเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอบสวน 
   ๔)  เรียกผูถู้กกล่าวหา  หรือขา้ราชการของหน่วยงานน้ีมาช้ีแจง  หรือใหถ้อ้ยคาํหรือใหส่้ง

เอกสารและหลกัฐานเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอบสวน 
   ๕)  พิจารณาวินิจฉยัช้ีขาดปัญหาอนัเกิดจากการใชบ้งัคบัประมวลจริยธรรมน้ี 
   ๖)  ส่งเร่ืองใหผู้ต้รวจการแผน่ดินพิจารณาวินิจฉยัในกรณีท่ีเห็นวา่เร่ืองนั้นเป็นเร่ืองสาํคญัหรือมี

ผลกระทบในวงกวา้งหลายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
   ๗)  ดาํเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมน้ี  หรือตามท่ีผูต้รวจการแผน่ดินมอบหมาย 
 

  ในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหน้าํกฎหมายวา่ดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองมาใชบ้งัคบั

โดยอนุโลม 

 
 

ส่วนที่  ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
  ขอ้  ๓๓  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุวา่มีการปฏิบติัฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมใหป้ระธานสภา

องคก์ารบริหารส่วนตาํบล  ส่งเร่ืองใหค้ณะกรรมการจริยธรรมเป็นผูรั้บผิดชอบพิจารณาดาํเนินการ  โดยจะตอ้งไต่สวน

ขอ้เทจ็จริง  สืบสวนหาขอ้เทจ็จริง  หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมน้ี  และใหมี้คาํวินิจฉยัโดยเร็ว  และใหค้ณะกรรมการ

จริยธรรมส่งผลคาํวินิจฉยัใหป้ระธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลมีคาํสัง่ลงโทษผูฝ่้าฝืนประมวลจริยธรรม 
   กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุวา่  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล ปฏิบติัฝ่าฝืน

ประมวลจริยธรรม  ใหค้ณะกรรมการจริยธรรมท่ีเหลืออยูเ่ป็นผูรั้บผิดชอบการดาํเนินการ  และใหเ้ลือกกนัเองเป็นประธาน

คณะกรรมการ  ยาจะตอ้งไต่สวนขอ้เทจ็จริง  สืบสวนหาขอ้เทจ็จริงหรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมน้ี  และใหมี้คาํวินิจฉยั

โดยเร็วและใหค้ณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคาํวินิจฉยัใหผู้ดู้แลตามพระราชบญัญติัจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ๆ  

มีคาํสัง่ลงโทษผูฝ่้าฝืนประมวลจริยธรรม 
 
 
 
 
 



๗ 
 
 
  ขอ้  ๓๔  หากการดาํเนินการไต่สวน  สืบสวน  สอบสวนตามขอ้  ๓๓  แลว้  ไม่ปรากฏขอ้เท็จจริงวา่มีการ

ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมใหส้ัง่ยติุเร่ือง  แต่หากปรากฏขอ้เท็จจริงวา่เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  ใหส้ั่งลงโทษผูฝ่้าฝืน

ตามขอ้  ๓๗ 
 
  ขอ้  ๓๕  การดาํเนินการไต่สวน  สืบสวน  สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝ่้าฝืนตามส่วนท่ี  ๒  

น้ี  ใหน้าํแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัวินยั  และการรักษาวินยั  และการดาํเนินการทางวินยัของ

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 
 
  ขอ้  ๓๖  คาํวินิจฉยัของคณะกรรมการจริยธรรมใหถื้อเป็นท่ีสุด  เวน้แต่ 
   ๑)  ปรากฏขอ้เทจ็จริงในภายหลงัท่ีอาจทาํใหผ้ลของคาํวินิจฉยันั้นเปล่ียนแปลงไป 
   ๒)  กรณีผูถู้กลงโทษตามขอ้  ๓๗  เห็นวา่ตนเองไม่ไดรั้บความเป็นธรรมใหส้ามารถร้องเรียนต่อ

ผูต้รวจการแผน่ดินไดภ้ายใน  ๓๐  วนันบัแต่วนัท่ีรับทราบคาํสัง่การลงโทษ  
 

หมวด  ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
  ขอ้  ๓๗  การปฏิบติัฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมน้ีใหด้าํเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือใหมี้การแกไ้ขหรือ

ดาํเนินการท่ีถูกตอ้ง  หรือตกัเตือน  หรือนาํไปประกอบการพิจารณาในการเขา้สู่ตาํแหน่ง  การพน้จากตาํแหน่ง  หรือการสัง่

ใหผู้ฝ่้าฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง  หรือไดรั้บการพฒันาแลว้แต่กรณี 
 
  ขอ้  ๓๘  กรปฏิบติัฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมน้ี  จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ใหพิ้จารณา

จากพฤติกรรมของผูฝ่้าฝืน  ความจนใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ  ความสาํคญัและระดบัตาํแหน่ง  ตลอดจนหนา้ท่ีความ

รับผิดชอบของผูฝ่้าฝืน  อายปุระวติั  และความประพฤติในอดีตสภาพแวดลอ้มแห่งกรณี  ผลร้ายอนัเกิดจากการฝ่าฝืนและ

เหตุอ่ืนอนัควรนาํมาประกอบการพิจารณา 
 
  ขอ้  ๓๙  ใหค้ณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคาํวินิจฉยัใหป้ระธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล หรือผู ้

กาํกบัดูแลตามพระราชบญัญติัจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น ๆ  แลว้แต่กรณีมีคาํสัง่ลงโทษผูฝ่้าฝืนประมวลจริยธรรม

น้ี  ตามคาํวินิจฉยัของคณะกรรมการจริยธรรมและเม่ือมีคาํสัง่ลงโทษแลว้ใหป้ระธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบล  หรือผู ้

กาํกบัดูแลตามพระราชบญัญติัจดัตั้งองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินนั้น  ๆ  แลว้แต่กรณี  แจง้คณะกรรมการจริยธรรม  เพ่ือ

รายงานใหผู้ต้รวจการแผน่ดินทราบต่อไป 
 
 
 
 
 
 



๘ 
 
 
  ขอ้  ๔๐  กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบติัตามระเบียบน้ี  ใหผู้ต้รวจการแผน่ดินเป็นผูวิ้นิจฉยัช้ีขาด 
 
  ขอ้  ๔๑  ใหค้ณะกรรมการจริยธรรม  พิจารณาปรับปรุงแกไ้ขประมวลจริยธรรมใหมี้ความเหมาะสม  โดย

จดัใหมี้การประเมินการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีทุก  ๆ  ๑  ปี  หรือใหด้าํเนินการปรับปรุงแกไ้ขประมวลจริยธรรมให้

มีความเหมาะสมตามคาํแนะนาํของผูต้รวจการแผน่ดินต่อไป 
 
  ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 
   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๕  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
        
               (นายบญัทึก  ผากิม) 
      ตาํแหน่ง  ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเด่นเหลก็ 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 

ประกาศสภาองค์การบริหารส่วนตําบลเด่นเหลก็ 
เร่ือง  ประกาศจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น 

ขององค์การบริหารส่วนตําบลเด่นเหลก็  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
............................................... 

 

  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙  บญัญติัใหมี้ประมวล

จริยธรรมเพื่อกาํหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง  ขา้ราชการหรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐ     

แต่ละประเภท  โดยใหมี้กลไกลและระบบในการบงัคบัใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งกาํหนดขั้นตอนการลงโทษ

ตามความร้ายแรงแห่งการกระทาํ  ทั้งน้ีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรมดงักล่าว  ใหถื้อวา่เป็น

การกระทาํผดิทางวินยั 
 

  ดงันั้น  สภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเด่นเหล็ก  จึงมีมติเห็นชอบการใชป้ระกาศสภาองคก์าร

บริหารส่วนตาํบลเด่นเหล็ก  เร่ือง  ประกาศจริยธรรมของขา้ราชการทางการเมืองฝ่ายสภาทอ้งถ่ิน  องคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลเด่นเหล็ก  พ.ศ.  ๒๕๕๓  ในการประชุมสมยัวสิามญั  สมยัท่ี  ๑  คร้ังท่ี  ๑/๒๕๕๓  เม่ือวนัท่ี  ๑๙  เมษายน  

พ.ศ.  ๒๕๕๓  เพื่อเป็นเคร่ืองกาํกบัคามประพฤติของขา้ราชการการเมืองทอ้งถ่ินฝ่ายสภาทอ้งถ่ิน  ใหมี้มาตรฐานทาง

จริยธรรมและกลไกในการดาํเนินงานอยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 
 

  ทั้งน้ี  ใหมี้ผลบงัคบัใชต้ั้งแต่วนัท่ี  ๒๖  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓  เป็นตน้ไป 
 

   ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๒๕  เดือน  เมษายน  พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 
 
       
          (นายบญัทึก    ผากิม) 
           ประธานสภาองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเด่นเหล็ก 
        

 

 

…………………ร่าง 
............................พิมพ/์ทาน 

............................หวัหนา้ส่วน 

............................ปลดั 


