
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองมว่ง 
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบรหิาร 

องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองม่วงอ าเภอโคกสูง จังหวัดสระแก้ว พ.ศ. ๒๕63 

----------------------------- 

  ประมวลจริยธรรมนี้จัดท ำขึ้นตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 
๒๕๕๐ มำตรำ ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
  ๑. เป็นเครื่องมือก ำกับควำมประพฤติของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยบริหำรองค์กำรบริหำร
ส่วนต ำบลหนองม่วง ที่สร้ำงควำมโปร่งใส มีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนและเป็นสำกล 
  ๒.ยึดถือเป็นหลักกำรและแนวทำงปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ และเป็นเครื่องมือกำรตรวจสอบกำร
ท ำงำนด้ำนต่ำงๆ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล เพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมหลักคุณธรรมจริยธรรม
อย่ำงมีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
  ๓. ท ำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มควำมน่ำเชื่อถือเกิดควำมมั่นใจแก่ผู้รับบริกำร
และประชำชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  ๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่ำงองค์กรและบุคคลในทุกระดับ ให้ใช้อ ำนำจในขอบเขตสร้ำงระบบ
ควำมรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชำหรือผู้ ใต้บังคับบัญชำ ต่อองค์กร ต่อประชำชน และต่อสังคม 
ตำมล ำดับ 
  ๕. ป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ และควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 
  ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่ำนิยมร่วมส ำหรับองค์กรและบุคคล พึงยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัตคิวบคู่ไป
กับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ 
  อำศัยอ ำนำจตำมพระรำชบัญญัติสภำต ำบลและองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่
แก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ ๖ พ.ศ. ๒๕๕๒ ข้อ ๕๙ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง จึงออกประกำศไว้ดังต่อไปน้ี 
 

หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

 
  ข้อ  ๑ ประกำศนี้ เรียกว่ำ “ ว่ำด้วยประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่น 
ฝ่ำยบริหำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วงพ.ศ. ๒๕63 ” 
  ข้อ ๒ ประกำศนี้ให้ใช้บังคับตัง้แต่บัดนี้เป็นต้นไป 
ข้อ ๓ ในประกำศน้ี 
  “ ประมวลจริยธรรม ” หมำยถึง ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยบริหำร
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง 
  “ ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่น ” หมำยถึง ขำ้รำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยบริหำร (นำยกฯ 
รองนำยกฯ เลขำนุกำรนำยกฯ ที่ปรึกษำนำยกฯ) รวมทั้งบคุคลที่ฝ่ำยบริหำรแต่งตั้งตำมที่บัญญัติไวใ้น
พระรำชบัญญัติที่จัดต้ังองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นน้ัน 



-๒- 
 “ คณะกรรมกำรจริยธรรม ” หมำยถึง คณะกรรมกำรจรยิธรรมของข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำย
บริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง 
  ข้อ ๔ ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง เป็นผู้รักษำกำรตำมระเบียบนี้ 
 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 
ส่วนที่ ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเปน็ค่านิยมหลัก 
 

ข้อ ๕ ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่น มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมกฎหมำย เพื่อรักษำ 
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลำงทำงกำรเมือง อ ำนวยควำมสะดวกและให้บริกำรแก่ประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล 
โดยจะต้องยึดมั่นในมำตรฐำนทำงจริยธรรมอันเป็นค่ำนิยมหลัก ๙ ประกำร ดังนี ้
   ๑) กำรยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
   ๒) กำรมีจิตส ำนึกที่ดี ซื่อสัตย ์และรับผิดชอบ 
   ๓) กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน 
   ๔) กำรยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมำย 
   ๕) กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
   ๖) กำรให้ข้อมลูข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
   ๗) กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได ้
   ๘) กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   ๙) กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๓- 
 

ส่วนที่ ๒ 
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 

 
ข้อ ๖ ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์ ตลอดจน

เป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรเคำรพและรักษำระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ข้อ ๗ ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรรักษำไว้และปฏิบัติ ตำมซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยทุกประกำร 
  ข้อ ๘ ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรเป็นพลเมืองที่ดี เคำรพและปฏิบัติ
ตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด 
  ข้อ ๙  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม ทั้ง
โดยส่วนตัวและโดยหน้ำที่รับผิดชอบต่อสำธำรณชน ทั้งต้องวำงตนให้เป็นที่เช่ือถือศรัทธำของประชำชน 
  ข้อ ๑๐ ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องเคำรพสิทธิ เสรีภำพส่วนบุคคลของผู้อื่น โดยไม่แสดง
กิริยำ หรือใช้วำจำอันไม่สุภำพ อำฆำตมำดร้ำย หรือใส่ร้ำยหรือเสียดสีบุคคลใด 
  ข้อ ๑๑ ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องมีอุดมกำรณ์ในกำรท ำงำนเพื่อประเทศชำติ และต้อง
ถือเอำผลประโยชน์ของประเทศชำติและประชำชนเป็นสิ่งสูงสุด 
  ข้อ ๑๒ ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องรับใช้ประชำชนอย่ำงเต็มควำมสำมำรถด้วยควำม
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปรำศจำกอคต ิ
  ข้อ ๑๓ ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องสร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็น
พลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนำชุมชนให้น่ำอยู่คู่คุณธรรม และดูแลรักษำสภำพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ 
  ข้อ ๑๔ ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถำนะหรือต ำแหน่งกำรเป็น
ข้ำรำชกำรกำรเมืองไปแสวงหำผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมำยส ำหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่ำจะเป็น
ประโยชน์ในทำงทรัพย์สินหรือไม่ก็ตำม 
  ข้อ ๑๕ ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้สถำนะหรือต ำแหน่งกำรเป็นข้ำรำชกำรกำรเมืองเข้ำ
ไปก้ำวก่ำยหรือแทรกแซงกำรบรรจุ แต่งตั้ง ย้ำย โอน เลื่อนต ำแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้ำรำชกำรซึ่งมี
ต ำแหน่งหรือเงินเดือนประจ ำ และมิใช่ข้ำรำชกำรกำรเมือง พนักงำน หรือลูกจ้ำงของหน่วยรำชกำร หน่วยงำนของ
รัฐ รัฐวิสำหกิจ กิจกำรที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือรำชกำรส่วนท้องถิ่น หรือให้บุคคลดังกล่ำวพ้นจำกต ำแหน่ง ทั้งนี้ เว้น
แต่เปน็กำรปฏิบัติตำมอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 
  ข้อ  ๑๖  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญำติสนิท บุคคลในครอบครัวหรือ
ผู้ใกล้ชิดก้ำวก่ำยหรือแทรกแซงกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตนหรือของผู้อื่นและต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้อ ำนำจหน้ำที่
ของตนโดยมิชอบ 
  ข้อ  ๑๗  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องระมัดระวังมิให้กำรประกอบวิชำชีพ อำชีพ หรือกำร
งำนอื่นใดของคู่สมรส ญำติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเป็นกำรกระทบกระเทือนต่อควำม
เชื่อถือศรัทธำของประชำชนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน 
 
 
 
 



-๔- 
 

  ข้อ  ๑๘  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องรักษำควำมลับของทำงรำชกำร เว้นแต่เป็นกำรปฏิบัติ
ตำมอ ำนำจหน้ำที่ตำมกฎหมำย 
  ข้อ  ๑๙  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องยึดมั่นในกฎหมำยและค ำนึงถึงระบบคุณธรรมในกำร
แต่งต้ังผู้สมควรด ำรงต ำแหน่งต่ำงๆ  
  ข้อ  ๒๐  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นเมื่อพ้นจำกต ำแหน่งแล้ว ต้องไม่น ำข้อมูลข่ำวสำรอันเป็น
ควำมลับของทำงรำชกำรซึ่งตนได้มำในระหว่ำงอยู่ในต ำแหน่งไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่องค์กรเอกชน ทั้งนี้ ภำยใน
ก ำหนดระยะเวลำสองปี นับจำกวันที่พ้นจำกต ำแหน่ง 
  ข้อ  ๒๑  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูลกำรทุจริต กำรใช้อ ำนำจในทำงที่ผิด กำร
ฉ้อฉล หลอกลวง หรือกระท ำกำรอื่นใดที่ท ำให้รำชกำรเสียหำยต่อเจ้ำหน้ำที่ผู้รับผิดชอบ 
  ข้อ  ๒๒  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องไม่เรียกร้องของขวัญ ของก ำนัล หรือประโยชน์ อื่นใด
จำกบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ต่ำงๆ อันอำจเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน และจะต้องดูแลให้คู่สมรส ญำติสนิท 
หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย 
  ข้อ  ๒๓  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อท ำธุรกิจกับหน่วยงำน
ของรัฐตำมระเบียบ และขั้นตอนอย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  ข้อ  ๒๔  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นพึงพบปะเยี่ยมเยือนประชำชนอย่ำงสม่ ำเสมอเอำใจใส่ทุกข์
สุข และรับฟังเรื่องรำวร้องทุกข์ของประชำชน และรีบหำทำงช่วยเหลืออย่ำงเร่งด่วน อย่ำงเท่ำเทียมกัน โดยไม่
เลือกปฏิบัต ิ
  ข้อ  ๒๕  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่ำวสำรของรำชกำร เพื่อให้
เกิดควำมเข้ำใจผิด หรือเพ่ือผลประโยชน์ส ำหรับตนเองและผู้อื่น 
  ข้อ  ๒๖  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องรักษำทรัพย์สินของทำงรำชกำรและใช้ทรัพย์สินของ
ทำงรำชกำรให้เป็นไปตำมวัตถุประสงค์นั้นๆ เท่ำนั้น 
  ข้อ  ๒๗  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องไม่ประพฤติตนอันอำจก่อให้เกิดควำมเสื่อมเสียต่อ
เกียรติภูมิของชำต ิ
  ข้อ  ๒๘  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องไม่คบหำหรือให้กำรสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิดกฎหมำย 
หรือผู้ที่มีควำมประพฤติในทำงเสื่อมเสีย เช่น ผู้เปิดบ่อนกำรพนัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยำเสพติด อันอำจ
กระทบกระเทือนต่อควำมเช่ือถือศรัทธำของประชำชนในกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน 
  ข้อ  ๒๙  ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นต้องแสดงควำมรับผิดชอบตำมควรแก่กรณี เมื่อปฏิบัติ
หน้ำที่บกพร่องหรือปฏิบัติหน้ำที่ผิดพลำดร้ำยแรง 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



-๕- 
 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใชป้ระมวลจริยธรรม 

 
ส่วนที่ ๑ 

กลไกการบงัคับใชป้ระมวลจริยธรรม 
 

  ข้อ  ๓๐  ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง มีหน้ำที่ก ำกับดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 
   ๑) ด ำเนินกำรเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นที่เป็น
แบบอย่ำงที่ดี และติดตำมสอดส่องกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงสม่ ำเสมอ 
   ๒) ให้ควำมช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตำม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงตรงไปตรงมำ มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ ำนำจโดยไม่เป็นธรรม 
   ๓) กำรด ำเนินกำรต่อข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นที่อยู่ระหว่ำงถูกกล่ำวหำว่ำไม่ปฏิบัติ
ตำมประมวลจริยธรรมนี้อันมีผลกระทบต่อสิทธิหน้ำที่ของผู้นั้นจะกระท ำมิได้   เว้นแต่จะได้รับควำมเห็นชอบจำก
คณะกรรมกำรจริยธรรมแล้ว 
   ๔) ด ำเนินกำรอ่ืนตำมที่ก ำหนดในประมวลจริยธรรมนี ้

  ข้อ  ๓๑  ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจริยธรรมของ
ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง ขึ้นเพื่อควบคุมก ำกับให้มีกำรปฏิบัติ
ตำมประมวลจริยธรรมนี้ ประกอบด้วย 
   ๑) นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วงเป็นประธำนคณะกรรมกำรจริยธรรม 
   ๒) ตัวแทนฝ่ำยบริหำรทีน่ำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง แต่งต้ัง จ ำนวน ๑ คน
เป็นคณะกรรมกำร 
   ๓) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอกจ ำนวน ๓ คน ที่ผู้ก ำกับดูแลตำมพระรำชบัญญัติ
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เป็นผู้เลือก  เป็นคณะกรรมกำร 
   ๔) หัวหน้ำส ำนักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำร ทั้งนี้ 
หัวหน้ำส ำนักงำนปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่ำวต้องไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยมำก่อน หำกเคยถูกลงโทษ
ทำงวินัยมำก่อนให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง พิจำรณำแต่งตั้งข้ำรำชกำรจำกต ำแหน่งในฝ่ำยบริหำร
ที่เหมำะสม 
  ข้อ  ๓๒  คณะกรรมกำรจริยธรรมมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังน้ี 
   ๑) ควบคุม ก ำกับ ส่งเสริม และให้ค ำแนะน ำในกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๒) สอดส่องดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยอำจมีผู้ร้องขอหรือตำมที่คณะกรรมกำรจริยธรรมเห็นเองก็ได้ 
   ๓) ขอควำมร่วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนอื่นของ
รัฐ หรือห้ำงหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง  ส่งเอกสำรและหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมำ
ชี้แจงหรือให้ถ้อยค ำเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 



-๖- 
 

   ๔) เรียกผู้ถูกกล่ำวหำ หรือข้ำรำชกำรของหน่วยงำนนี้มำชี้แจง หรือให้ถ้อยค ำหรือให้ส่ง
เอกสำรและหลักฐำนเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
   ๕) พิจำรณำวินิจฉัยช้ีขำดปัญหำอันเกิดจำกกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ 
   ๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจกำรแผ่นดินพิจำรณำวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่ำเรื่องนั้นเป็นเรื่องส ำคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกว้ำงหลำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   ๗) ด ำเนินกำรอ่ืนตำมประมวลจริยธรรมนี้ หรือตำมที่ผู้ตรวจกำรแผ่นดินมอบหมำย 
   ในกำรประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำง
ปกครองมำใช้บังคับโดยอนุโลม 
 

ส่วนที่ ๒ 
ระบบบงัคับใชป้ระมวลจริยธรรม 

 
  ข้อ  ๓๓ กรณีมีกำรร้องเรียนหรือปรำกฏเหตุว่ำมีกำรปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม ให้ นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง ส่งเรื่องให้คณะกรรมกำรจริยธรรมเป็นผู้รับผิดชอบพิจำรณำด ำเนินกำร โดย
จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหำข้อเท็จจริง หรือสอบสวนกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมนี้ และให้มีค ำวินิจฉัยโดยเร็ว และ
ให้คณะกรรมกำรจริยธรรมส่งผลค ำวินิจฉัยให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง มีค ำสั่งลงโทษผู้ฝ่ำฝืน
ประมวลจริยธรรม 
  กรณีมีกำรร้องเรียนหรือปรำกฏเหตุว่ำ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง  ปฏิบัติฝ่ำฝืน
ประมวลจริยธรรม ให้คณะกรรมกำรจริยธรรมที่เหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบด ำเนินกำร และให้เลือกกันเองเป็น
ประธำนคณะกรรมกำร โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหำข้อเท็จจริง หรือสอบสวนกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมนี้ 
และให้มีค ำวินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมกำรจริยธรรมส่งผลค ำวินิจฉัยให้ผู้ก ำกับดูแลตำมพระรำชบัญญัติจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ มีค ำสั่งลงโทษผู้ฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม 
  ข้อ  ๓๔  หำกกำรด ำเนินกำรไต่สวน สืบสวน สอบสวนตำมข้อ  ๓๓  แล้ว  ไม่ปรำกฏข้อเท็จจริง
ว่ำมีกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่งยุติเรื่อง  แต่หำกปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำเป็นกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม ให้สั่ง
ลงโทษผู้ฝ่ำฝืนตำมข้อ ๓๗  
  ข้อ  ๓๕  กำรด ำเนินกำรไต่สวน สืบสวน สอบสวนทำงจริยธรรมและกำรลงโทษผู้ฝ่ำฝืน ตำมส่วน
ที่ ๒ นี้ ให้น ำแนวทำงและวิธีกำรสอบสวนตำมมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และกำรรักษำวินัย และกำรด ำเนินกำร
ทำงวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มำบังคับใช้โดยอนุโลม 
  ข้อ  ๓๖  ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรจริยธรรมให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต ่
   ๑) ปรำกฏข้อเท็จจริงในภำยหลังที่อำจท ำให้ผลของค ำวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
   ๒) กรณีถูกลงโทษตำมข้อ ๓๗ เห็นว่ำตนเองไม่ได้รับควำมเป็นธรรมให้สำมำรถร้องเรียน
ต่อผู้ตรวจกำรแผ่นดินได้ภำยใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับทรำบค ำสั่งกำรลงโทษ 
 
 
 
 
 



-๗- 
 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
  ข้อ  ๓๗  กำรปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี้ให้ด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณี เพื่อให้มีกำรแก้ไข
หรือด ำเนินกำรที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือน ำไปประกอบกำรพิจำรณำในกำรเข้ำสู่ต ำแหน่ง กำรพ้นจำกต ำแหน่ง 
หรือกำรสั่งให้ผู้ฝ่ำฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือได้รับกำรพัฒนำแล้วแต่กรณี 
  ข้อ  ๓๘  กำรปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมร้ำยแรงหรือไม่ ให้
พิจำรณำจำกพฤติกรรมของผู้ฝ่ำฝืน ควำมจงใจหรือเจตนำ มูลเหตุจูงใจ ควำมส ำคัญและระดับต ำแหน่ง ตลอดจน
หน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ฝ่ำฝืน อำยุ ประวัติ และควำมประพฤติในอดีต สภำพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ำยอันเกิด
จำกกำรฝ่ำฝืนและเหตุอื่นอันควรน ำมำประกอบกำรพิจำรณำ 
  ข้อ  ๓๙  ให้คณะกรรมกำรจริยธรรมส่งค ำวินิจฉัยให้ นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง 
หรือผู้ก ำกับดูแลตำมพระรำชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่กรณีมีค ำสั่งลงโทษผู้ฝ่ำฝืน
ประมวลจริยธรรมนี้ตำมค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรจริยธรรม และเมื่อมีค ำสั่งลงโทษแล้วให้ นำยกองค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง หรือผู้ก ำกับดูแลตำมพระรำชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่
กรณี แจ้งคณะกรรมกำรจริยธรรม เพื่อรำยงำนให้ผู้ตรวจกำรแผ่นดินทรำบต่อไป 
  ข้อ ๔๐  กรณีเกิดปัญหำในกำรปฏิบัติตำมระเบียบน้ี ให้ผูต้รวจกำรแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัยช้ีขำด 
  ข้อ  ๔๑  ให้คณะกรรมกำรจริยธรรม พิจำรณำปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีควำม
เหมำะสม โดยจัดให้มีกำรประเมินกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ ๑ ปี หรือให้ด ำเนินกำรปรับปรุงแก้ไข
ประมวลจริยธรรมให้มีควำมเหมำะสมตำมค ำแนะน ำของผู้ตรวจกำรแผ่นดินต่อไป 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

    ประกำศ  ณ  วันที่   2  เดือนตุลำคม  พ.ศ. ๒๕62 
 
   
 

(นำยเทอดศักดิ์   อำศัยกลำง) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ค าสั่งองคก์ารบริหารส่วนต าบลหนองม่วง 
ที่   423/๒๕62 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบรหิาร 
องค์การบรหิารส่วนต าบลหนองม่วง 

 --------------------- 
 อำศัยอ ำนำจตำมข้อ ๓๑ แห่งประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วงว่ำด้วยประมวลจริยธรรมของ
ข้ำรำชกำรกำรเมืองท้องถิ่นฝ่ำยบริหำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วงลงวันที่ ๘  มิถุนำยน ๒๕๕๕ นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรจริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม ก ำกับให้มีกำรปฏิบัติ
ตำมประมวลจริยธรรมนี้ ซึ่งคณะกรรมกำรจริยธรรมฝ่ำยบริหำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง  ประกอบด้วย 

๑. นำยเทอดศักด์ิ   อำศัยกลำง  นำยก อบต.หนองม่วง  ประธำนกรรมกำรฯ 
๒. นำยสนั่น       นพทัน  รองนำยก อบต.หนองม่วง   กรรมกำรฯ 
๓. นำยจักรพงษ์     นนตำนอก  รองนำยก อบต.หนองม่วง   กรรมกำรฯ 
๔.นำงดวงทิวำ      นิตุธร  ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง   กรรมกำรฯ 
๕.นำยรินญำ      เหล่ำหวำยนอก ผู้อ ำนวยกำรกองช่ำง   กรรมกำรฯ 
๖. นำยทิวำ        นำดี   หัวหน้ำส ำนักปลัด    เลขำนุกำรฯ 
คณะกรรมกำรจริยธรรมมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี ้

  ๑) ควบคุม ก ำกับ ส่งเสริม และให้ค ำแนะน ำในกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๒) สอดส่องดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอำจมีผู้
ร้องขอหรือตำมที่คณะกรรมกำรจริยธรรมเห็นเองก็ได้ 
  ๓) ขอควำมร่วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือ
ห้ำงหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริงส่งเอกสำรและหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมำชี้แจงหรือ
ให้ถ้อยค ำเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
  ๔) เรียกผู้ถูกกล่ำวหำ หรือข้ำรำชกำรของหน่วยงำนนี้มำชี้แจง หรือให้ถ้อยค ำหรือให้ส่งเอกสำร
และหลักฐำนเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
  ๕) พิจำรณำวินิจฉัยช้ีขำดปัญหำอันเกิดจำกกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ 
 
 
 
 
 
 
 

/๖) ส่งเรื่อง... 
 



-๒- 
 

  ๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจกำรแผ่นดินพิจำรณำวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่ำเรื่องนั้นเป็นเรื่องส ำคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว้ำงหลำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  ๗) ด ำเนินกำรอ่ืนตำมประมวลจริยธรรมนี้ หรือตำมที่ผู้ตรวจกำรแผ่นดินมอบหมำย 

  ทั้งนี้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  
    สั่ง  ณ  วันที ่ 2  เดือนตุลำคม  พ.ศ. ๒๕62 
 

 

(นำยเทอดศักดิ์   อำศัยกลำง) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองม่วง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


