
 

 
 
 
 
 

ประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลโนนทัน 
เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของข!าราชการการเมืองฝ$ายบริหารขององค
การบริหารส�วนตําบลโนนทัน  

พ.ศ. ๒๕60 
---------------- 

 
  ประมวลจริยธรรมของข�าราชการการเมืองฝ�ายบริหารขององค�การบริหารส�วนตําบลโนนทันนี้จัดทํา
เจตนารมณ�ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา ๗6 วรรคสาม  โดยมีวัตถุประสงค�
เพื่อ 
  ๑.  เป8นเคร่ืองมือกํากับความประพฤติของข�าราชการ ที่สร�างความโปร�งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป8นสากล 

๒. ยึดถือเป8นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย�างสมํ่าเสมอ ทั้งในระดับองค�กรและระดับบุคคลและ
เป8นเคร่ืองมือการตรวจสอบการทํางานด�านต�าง ๆ ขององค�การบริหารส�วนตําบลโนนทัน เพื่อให�ดําเนินงานเป8นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ทําให�เกิดรูปแบบองค�กรอันเป8นท่ียอมรับเพิ่มความน�าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก�ผู�รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู�มีส�วนได�เสีย 

๔. ให�เกิดพันธะผูกพันระหว�างองค�กรและข�าราชการในทุกระดับ โดยให�ฝ�ายบริหารใช�อํานาจใน
ขอบเขต สร�างระบบความรับผิดชอบของข�าราชการต�อตนเอง ต�อองค�กร ต�อผู�บังคับบัญชา ต�อประชาชน และต�อ
สังคม ตามลําดับ 

๕. ปBองกันการแสวงหาประโยชน�โดยมิชอบและความขัดแย�งทางผลประโยชน�ท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง
เสริมสร�างความโปร�งใสในการปฏิบัติงาน 
                   ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช�เป8นค�านิยมร�วมสําหรับองค�กรและข�าราชการการเมืองฝ�ายบริหารขององค�การ
บริหารส�วนตําบลโนนทัน พึงยึดถือเป8นแนวทางปฏิบัติควบคู�ไปกับระเบียบและกฎข�อบังคับอ่ืน ๆ อย�างท่ัวถึงและมี
ประสิทธิภาพ องค�การบริหารส�วนตําบลโนนทัน จึงออกประกาศดังต�อไปนี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
 ข!อ ๑ ประกาศน้ี เรียกว�า “ว�าด�วยประมวลจริยธรรมของข�าราชการการเมืองท�องถ่ินฝ�ายบริหารของ
องค�การบริหารส�วนตําบลโนนทัน พ.ศ. 2560”  
 
 ข!อ 2 ประกาศน้ีให�ใช�บังคับตั้งแต� วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
 
 ข!อ 3 ในประกาศน้ี 
         “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข�าราชการการเมืองท�องถ่ินฝ�ายบริหารขององค�การ
บริหารส�วนตําบลโนนทัน  
        “ข�าราชการการเมืองท�องถ่ิน” หมายถึง ข�าราชการการเมืองท�องถ่ินฝ�ายบริหาร ได�แก� นายกองค�การบริหาร
ส�วนตําบลโนนทัน รองนายกองค�การบริหารส�วนตําบลโนนทัน เลขานุการนายกองค�การบริหารส�วนตําบลโนนทัน ที่



 ๒

ปรึกษานายกองค�การบริหารส�วนตําบลโนนทัน รวมทั้ง บุ ค ค ล ที่ ฝ� า ย บ ริ ห า ร แ ต� ง ตั้ ง ต า ม ที่ บั ญ ญั ติ ไ ว� ใ น
พระราชบัญญัติที่ต้ังองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน นั้น 
         “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของข�าราชการการเมืองท�องถ่ินฝ�ายบริหาร
องค�การบริหารส�วนตําบลโนนทัน 
 
        ข!อ 4 ให�นายกองค�การบริหารส�วนตําบลโนนทัน เป8นผู�รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 
ส�วนที่ ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป4นค�านิยมหลัก 
 

          ข!อ 5 ข�าราชการการเมืองท�องถ่ิน มีหน�าที่ดําเนินการให�เป8นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน�ส�วนรวม 
เป8นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให�บริการแก�ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล   โดยจะต�องยึดม่ันใน
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป8นค�านิยมหลัก  10  ประการ ดังนี้ 

(๑) การยึดม่ันในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป8นประมุข 
(๒) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย� และรับผิดชอบ 
(๔) การยึดถือประโยชน�ของประเทศชาติเหนือกว�าประโยชน�ส�วนตน และไม�มี 

ผลประโยชน�ทับซ�อน 
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต�อง เป8นธรรมและถูกกฎหมาย 
(๖) การให�บริการแก�ประชาชนด�วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไม�เลือกปฏิบัติ 
(๗) การให�ข�อมูลข�าวสารแก�ประชาชนอย�างครบถ�วนถูกต�อง และไม�บิดเบือน 

ข�อเท็จจริง 
(๘) การมุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร�งใส และตรวจสอบได� 
(๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชพีขององค�กร 
(๑๐) การสร�างจิตสํานึกให�ประชาชนในท�องถ่ินประพฤติตนเป8นพลเมืองท่ีดีร�วมกัน 

พัฒนาชุมชนให�น�าอยู�คู�คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล�อมให�สอดคล�องรัฐธรรมนูญฉบับปUจจุบัน 
 
 

ส�วนที่ ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององค
กร 

 
ข!อ 6  ข�าราชการการเมืองท�องถ่ิน ต�องจงรักภักดีต�อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย� ตลอดจนเป8น

แบบอย�างที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป8นประมุข 
 

 ข!อ 7  ข�าราชการการเมืองท�องถ่ินต�องเป8นแบบอย�างท่ีดีในการรักษาไว�และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห�ง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
 
 ข!อ 8  ข�าราชการการเมืองท�องถ่ินต�องเป8นแบบอย�างท่ีดีในการเป8นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายอย�างเคร�งครัด 



 ๓

 
ข!อ ๙ ข�าราชการการเมืองท�องถ่ินต�องปฏิบัติตนอยู�ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม ทั้งโดยส�วนตัว

และโดยหน�าท่ีรับผิดชอบต�อสาธารณชน ท้ังต�องวางตนให�เป8นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
 
ข!อ ๑๐ ข�าราชการการเมืองท�องถ่ิน ต�องเคารพสิทธิ เสรีภาพส�วนบุคคลของผู�อ่ืนโดยไม�แสดงกิริยา หรือใช�

วาจาอันไม�สุภาพ อาฆาตมาดร�าย หรือใส�ร�ายหรือเสียดสีบุคคลใด 
 
ข!อ ๑๑ ข�าราชการการเมืองท�องถ่ินต�องมีอุดมการณ�ในการทํางานเพื่อประเทศชาติ และต�องถือเอาผลประ

โยชน�ของประเทศชาติและประชาชนเป8นสิ่งสูงสุด 
 
ข!อ ๑๒ ข�าราชการการเมืองท�องถ่ินต�องรับใช�ประชาชนอย�างเต็มความสามารถด�วยความรับผิดชอบ ซ่ือ

สัตย� สุจริต เสียสละ เป8นธรรม ไม�เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ 
 
ข!อ ๑๓ ข�าราชการการเมืองท�องถ่ินต�องสร�างจิตสํานึกให�ประชาชนในท�องถ่ินประพฤติตนเป8นพลเมืองที่ดี   

ร�วมกันพัฒนาชุมชนให�น�าอยู�คู�คุณธรรม และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล�อมในพื้นท่ีรับผิดชอบ 
 
ข!อ ๑๔ ข�าราชการการเมืองท�องถ่ินต�องไม�ใช�หรือยินยอมให�ผู�อ่ืนใช�สถานะหรือตําแหน�งการเป8นข�าราชการ

การเมืองไปแสวงหาผลประโยชน�ที่มิควรได�โดยชอบด�วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู�อ่ืน ไม�ว�าจะเป8นประโยชน�ใน
ทางทรัพย�สินหรือไม�ก็ตาม 
 

ข!อ ๑๕ ข�าราชการการเมืองท�องถ่ินต�องไม�ใช�สถานะหรือตําแหน�งการเป8นข�าราชการการเมืองเข�าไปก�าว    
ก�ายหรือแทรกแซงการบรรจุแต�งตั้ง ย�าย โอน เลื่อนตําแหน�ง และเลื่อนข้ันเงินเดือนของข�าราชการซ่ึงมีตําแหน�งหรือ
เงินเดือนประจํา และมิใช�ข�าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ�างของหน�วยราชการ หน�วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
กิจการท่ีรัฐถือหุ�นใหญ� หรือราชการส�วนท�องถ่ิน หรือให�บุคคลดังกล�าวพ�นจากตําแหน�ง ทั้งนี้เว�นแต�เป8นการปฏิบัติ
ตามอํานาจหน�าที่ตามกฎหมาย 
 

ข!อ ๑๖ ข�าราชการการเมืองท�องถ่ินต�องไม�ยินยอมให�คู�สมรสญาติสนิทบุคคลในครอบครัวหรือผู�ใกล�ชิดก�าว 
ก�าย หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน�าท่ีของตนหรือของผู�อ่ืน และต�องไม�ยินยอมให�ผู�อ่ืนใช�อํานาจหน�าที่ของตนโดย      
มิชอบ 

 
ข!อ ๑๗ ข�าราชการการเมืองท�องถ่ิน ต�องระมัดระวังมิให�การประกอบวิชาชีพอาชีพหรือการงานอ่ืนใดของ   

คู�สมรสญาติสนิทหรือบุคคลในครอบครัวของตนท่ีมีลักษณะเป8นการกระทบกระเทือนต�อความเชื่อถือศรัทธาของ
ประชาชนในการปฏิบัติหน�าที่ของตน 

 
ข!อ ๑๘ ข�าราชการการเมืองท�องถ่ินต�องรักษาความลับของทางราชการเว�นแต�เป8นการปฏิบัติตามอํานาจ   

หน�าท่ีตามกฎหมาย 
 
ข!อ ๑๙ ข�าราชการการเมืองท�องถ่ินต�องยึดม่ันในกฎหมาย และคํานึงถึงระบบคุณธรรมในการแต�งตั้ง        

ผู�สมควรดํารงตําแหน�งต�าง ๆ 
 



 ๔

ข!อ ๒๐ ข�าราชการการเมืองท�องถ่ินเม่ือพ�นจาก ตําแหน�งแล�ว ต�องไม�นําข�อมูลข�าวสารอันเป8นความลับ
ของทางราชการซ่ึงตนได�มาในระหว�างอยู�ในตําแหน�งไปใช�เพื่อเกิดประโยชน�แก�องค�กรเอกชนทั้งนี้ภายในกําหนด
ระยะเวลาสองปW นับจากวันท่ีพ�นจากตําแหน�ง 

 
ข!อ ๒๑ ข�าราชการการเมืองท�องถ่ินต�องเปXดเผยข�อมูลการทุจริตการใช�อํานาจในทางที่ผิดการฉ�อฉล 

หลอกลวง หรือกระทําการอ่ืนใดที่ทําให�ราชการเสียหายต�อเจ�าหน�าที่ผู�รับผิดชอบ 
 
ข!อ ๒๒ ข�าราชการการเมืองท�องถ่ินต�องไม�เรียกร�องของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน�อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืน 

เพื่อประโยชน�ต�าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน�าที่ของตน และจะต�องดูแลให�คู�สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลใน
ครอบครัวของตนปฏิบัติเช�นเดียวกันด�วย 

 
ข!อ ๒๓ ข�าราชการการเมืองท�องถ่ินต�องปฏิบัติต�อองค�กรธุรกิจที่ติดต�อทําธุรกิจกับหน�วยงานของรัฐตาม

ระเบียบ และข้ันตอนอย�างเท�าเทียมกัน โดยไม�เลือกปฏิบัติ 
 
ข!อ ๒๔ ข�าราชการการเมืองท�องถ่ินพึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย�างสมํ่าเสมอเอาใจใส�ทุกข�สุข และรับ  

ฟUงเร่ืองราวร�องทุกข�ของประชาชน และรีบหาทางช�วยเหลืออย�างเร�งด�วน อย�างเท�าเทียมกัน โดยไม�เลือกปฏิบัติ 
 
ข!อ ๒๕ ข�าราชการการเมืองท�องถ่ิน ต�องไม�ใช�หรือบิดเบือนข�อมูลข�าวสารของราชการเพื่อให�เกิดความเข�าใจ

ผิด หรือเพื่อผลประโยชน�สําหรับตนเองและผู�อ่ืน 
 
ข!อ ๒๖ ข�าราชการการเมืองท�องถ่ินต�องรักษาทรัพย�สินของทางราชการและใช�ทรัพย�สินของทางราชการให�

เป8นไปตามวัตถุประสงค�นั้น ๆ เท�านั้น 
 
ข!อ ๒๗ ข�าราชการการเมืองท�องถ่ินต�องไม�ประพฤติตนอันอาจก�อให�เกิดความเสื่อมเสียต�อเกียรติภูมิ      

ของชาติ  
 
ข!อ ๒๘ ข�าราชการการเมืองท�องถ่ินต�องไม�คบหาหรือให�การสนับสนุนแก�ผู�ประพฤติผิดกฎหมาย หรือผู�ที่มี

ความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เช�น ผู�เปXดบ�อนการพนัน หรือผู�ที่ข�องเก่ียวกับยาเสพติด อันอาจกระทบกระเทือน    
ต�อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน�าท่ีของตน 

 
ข!อ ๒๙ ข�าราชการการเมืองท�องถ่ินต�องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก�กรณี เม่ือปฏิบัติหน�าท่ีบกพร�อง

หรือปฏิบัติหน�าท่ีผิดพลาดร�ายแรง 
  

หมวด  ๓ 
กลไกและระบบบงัคับใช!ประมวลจริยธรรม 

ส�วนที่ ๑ 
กลไกการบังคับใช!ประมวลจริยธรรม 

 ข!อ 30 ให�นายกเทศมนตรีตําบลจอมทอง มีหน�าท่ีควบคุมกํากับการให�มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อย�างทั่วถึงและเคร�งครัด โดยมีอํานาจหน�าที่ดังน้ี 
 
 



 ๕

 
(1) ดําเนินการเผยแพร� ปลูกฝUงส�งเสริม ยกย�องข�าราชการที่เป8นแบบอย�างท่ีดีและติดตามสอดส�อง

การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย�างสมํ่าเสมอ 
(๒) ให�ความช�วยเหลือ ดูแล และคุ�มครองข�าราชการการเมืองท�องถ่ินซ่ึงปฏิบัติตามประมวล 

       จริยธรรมนี้อย�างตรงไปตรงมา มิให�ถูกกลั่นแกล�งหรือถูกใช�อํานาจโดยไม�เป8นธรรม 
(๓) การดาํเนินการต�อข�าราชการการเมืองท�องถ่ินท่ีอยู�ระหว�างถูกกล�าวหาว�าไม�ปฏิบัติตาม 

       ประมวลจริยธรรมนี้อันมีผลกระทบต�อสิทธิหน�าที่ของผู�นั้นจะกระทํามิได�เว�นแต�จะได�รับความ 
       เห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล�ว 

(๔) ดําเนินการอ่ืนตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมน้ี 
 

ข!อ ๓๑ ให�นายกองค�การบริหารส�วนตาํบลโนนทัน แต�งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข�าราชการการเมือง 
ท�องถ่ินฝ�ายบริหารเทศบาลตําบลสบเตี๊ยะ ข้ึนเพื่อควบคุมกํากับให�มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี  
ประกอบด�วย 

๑) นายกเทศมนตรีตําบลจอมทอง เป8นประธานคณะกรรมการจริยธรรม 
๒) ตัวแทนฝ�ายบริหารที่นายกเทศมนตรี/แต�งตั้งจํานวน ๑ คน เป8นคณะกรรมการ 
๓) กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๓ คน ที่ผู�กํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง 

องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินนั้น ๆ เป8นผู�เลือกเป8นคณะกรรมการ 
๔) หัวหน�าสํานักปลัด องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินเป8นเลขานุการคณะกรรมการ ทั้งน้ี  

หัวหน�าสํานักปลัดองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินดังกล�าวต�องไม�เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก�อน หากเคยถูกลงโทษทาง
วินัยมาก�อนให�นายกเทศมนตรี พิจารณาแต�งตั้งข�าราชการจากตําแหน�งในฝ�ายบริหารที่เหมาะสม 
 

ข!อ ๓๒ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหน�าที่ ดังน้ี 
๑) ควบคุม กํากับ ส�งเสริม และให�คําแนะนําในการใช�บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค�กร 

ปกครองส�วนท�องถ่ิน 
๒) สอดส�องดูแลให�มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน โดย 

อาจมีผู�ร�องขอหรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได� 
๓) ขอความร�วมมือให�กระทรวง กรม หน�วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน�วยงานอ่ืนของรัฐ  

หรือห�างหุ�นส�วน บริษัท ชี้แจงข�อเท็จจริง ส�งเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวข�อง ส�งผู�แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจง
หรือให�ถ�อยคําเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

๔) เรียกผู�ถูกกล�าวหา หรือข�าราชการของหน�วยงานนี้มาชี้แจง หรือให�ถ�อยคําหรือให�ส�ง 
เอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปUญหาอันเกิดจากการใช�บังคับประมวลจริยธรรมน้ี 
๖) ส�งเรื่องให�ผู�ตรวจการแผ�นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว�าเร่ืองนั้น  เป8นเร่ืองสําคัญ 

หรือมีผลกระทบในวงกว�างหลายองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
๗) ดาํเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู�ตรวจการแผ�นดินมอบหมาย 
 

ในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให�นํากฎหมายว�าด�วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 
มาใช�บังคับโดยอนุโลม 
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                                                         ส�วนทื่ 2 
ระบบบังคับใช!ประมวลจริยธรรม 

 
 ข!อ 33 กรณีมีการร�องเรียนหรือปรากฏเหตุว�ามีเจ�าหน�าที่ประพฤติปฏิบัติฝ�าฝ\นประมวลจริยธรรม   ให�
นายกองค�การบริหารส�วนตําบลโนนทัน เป8นผู�รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ โดยจะต�องไต�สวนข�อเท็จจริง สืบสวน
หาข�อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ�าฝ\นจริยธรรม และให�มีคําวินิจฉัยโดยเร็ว และให�คณะกรรมการจริยธรรมส�งผล   
คําวินิจฉัยให�นายกเทศมนตรีมีคําสั่งลงโทษผู�ฝ�าฝ\นประมวลจริยธรรม 
 

กรณีมีการร�องเรียน หรือปรากฏเหตุว�านายกเทศมนตรีปฏิบัติฝ�าฝ\นประมวลจริยธรรม ให�คณะกรรมการ
จริยธรรมที่เหลืออยู�เป8นผู�รับผิดชอบดําเนินการ และให�เลือกกันเองเป8นประธานคณะกรรมการ โดยจะต�องไต�สวน   
ข�อเท็จจริง สืบสวนหาข�อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ�าฝ\นจริยธรรมนี้  และให�มีคําวินิจฉัยโดยเร็ว และให�
คณะกรรมการจริยธรรมส�งผลคําวินิจฉัยให�ผู�กํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินน้ัน ๆ มี
คําสั่งลงโทษผู�ฝ�าฝ\นประมวลจริยธรรม 

 
ข!อ ๓๔ หากการดําเนินการไต�สวน สืบสวน สอบสวนตามข�อ ๓๓ แล�ว ไม�ปรากฏข�อเท็จจริงว�ามีการ         

ฝ�าฝ\นประมวลจริยธรรมให�สั่งยุติเร่ือง แต�หากปรากฏข�อเท็จจริงว�าเป8นการฝ�าฝ\น ประมวลจริยธรรม ให�สั่งลงโทษ    
ผู�ฝ�าฝ\นตามข�อ ๓๗ 

 
ข!อ ๓๕ การดําเนินการไต�สวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู�ฝ�าฝ\นตามส�วนที่ ๒ น้ีให�นํา

แนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย และการรักษาวินัย  และการดําเนินการทางวินัยของ
องค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน มาบังคับใช�โดยอนุโลม 

 
ข!อ ๓๖ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให�ถือเป8นที่สุด เว�นแต� 
๑) ปรากฏข�อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําให�ผลของคําวินิจฉัยน้ันเปลี่ยนแปลงไป 
๒) กรณีผู�ถูกลงโทษตามข�อ ๓๗ เห็นว�าตนเองไม�ได�รับความเป8นธรรมให�สามารถร�องเรียนต�อผู�ตรวจการ   

แผ�นดินได�ภายใน ๓๐ วันนับแต�วันที่รับทราบคําสั่งการลงโทษ 
 
 

หมวด  ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
 ข!อ ๓๗ การปฏิบัติฝ�าฝ\นประมวลจริยธรรมนี้ให�ดําเนินการตามควรแก�กรณี เพื่อให�มีการแก�ไขหรือ
ดําเนินการท่ีถูกต�อง หรือตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณา  ในการเข�าสู�ตําแหน�ง การพ�นจากตําแหน�ง หรือ
การสั่งให�ผู�ฝ�าฝ\นนั้นปรับปรุงตนเอง หรือได�รับการพัฒนาแล�วแต�กรณี 
 

ข!อ ๓๘ การปฏิบัติฝ�าฝ\นประมวลจริยธรรมน้ี จะถือเป8นการฝ�าฝ\นจริยธรรมร�ายแรงหรือไม� ให�พิจารณาจาก
พฤติกรรมของผู�ฝ�าฝ\น ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหน�ง ตลอดจนหน�าที่ความ
รับผิดชอบของผู�ฝ�าฝ\น อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีตสภาพแวดล�อมแห�งกรณีผลร�ายอันเกิดจากการ         
ฝ�าฝ\นและเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 

 
ข!อ ๓๙ ให�คณะกรรมการจริยธรรมส�งผลคําวินิจฉัยให�นายกองค�การบริหารส�วนตําบลโนนทัน หรือผู�กํากับ

ดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินนั้น ๆ แล�วแต�กรณีมีคําสั่งลงโทษผู�ฝ�าฝ\นประมวลจริยธรรม



 ๗

นี้ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม และเม่ือมี คําสั่งลงโทษแล�วให�นายกองค�การบริหารส�วนตําบลโนน
ทัน  หรือผู�กํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินนั้น ๆ แล�วแต�กรณีแจ�งคณะกรรมการ
จริยธรรม เพื่อรายงานให�ผู�ตรวจการแผ�นดินทราบต�อไป 

 
ข!อ ๔๐ กรณีเกิดปUญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให�ผู�ตรวจการแผ�นดินเป8นผู�วินิจฉัยชี้ขาด 
 
ข!อ ๔๑ ให�คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแก�ไขประมวลจริยธรรมให�มีความเหมาะสม  โดย

จัดให�มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีทุก ๆ ๑ ปW หรือให�ดําเนินการปรับปรุงแก�ไขประมวลจริยธรรม
ให�มีความเหมาะสมตามคําแนะนําของผู�ตรวจการแผ�นดินต�อไป 
 

ทั้งนี้  ต้ังแต�บัดนี้เป8นต�นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่  1  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2560 
 

 
 

     ( นายขนบ   หวานเสร็จ) 
           นายกองค�การบริหารส�วนตําบลโนนทัน 
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