
                                                                                          

ขอบังคับ 
วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น  

องคการบริหารสวนตําบลสามพระยา พ.ศ. ๒๕๕๘ 
************************************** 

  ประมวลจริยธรรมนี้จัดทําข้ึนตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
  ๑.   เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายสภาทองถ่ิน 
องคการบริหารสวนตําบลสามพระยา ท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปน
สากล 
  ๒.  ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ และเปนเครื่องมือการตรวจสอบ
การทํางานดานตางๆ ท้ังในระดับองคกร และระดับบุคคล เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๓.  ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก
ผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
  ๔.  ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและบุคคลในทุกระดับ ใหใชอํานาจในขอบเขตสราง
ระบบความรับผิดชอบตอตนเอง ตอผูบังคับบัญชาหรือผูใตบังคับบัญชา ตอองคกร ตอประชาชน และตอ
สังคม ตามลําดับ 
  ๕.  ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจ
เกิดข้ึน รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
  ท้ังนี้ รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและบุคคล พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ
ควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
  อาศัยอํานาจตาม รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙  
จึงออกขอบังคับ ไวดังตอไปนี้ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 
  ขอ  ๑   ขอบังคับนี้เรียกวา “ขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมือง
ทองถ่ินฝายสภาทองถ่ินของ องคการบริหารสวนตําบลสามพระยา พ.ศ.2553” 
  ขอ  ๒   ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแต วันท่ีประกาศใชเปนตนไป 

ขอ  ๓   ใน ขอบังคับวาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ิน นี้ 
  “ประมวลจริยธรรม ”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถ่ินฝาย
สภาทองถ่ินขององคการบริหารสวนตําบลสามพระยา 
  “ขาราชการการเมืองทองถ่ิน”  หมายถึง  ขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายสภาทองถ่ิน 
( ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาทองถ่ิน ) รวมท้ังบุคคลท่ีฝายสภาทองถ่ิน
แตงตั้ง ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติท่ีจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น *** 
  “คณะกรรมการจริยธรรม ” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการการเมือง
ทองถ่ินฝายสภาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลสามพระยา 
  ขอ  ๔    ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลสามพระยา เปนผูรักษาการตาม
ระเบียบนี้ 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

สวนท่ี ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

 

  ขอ  ๕   ขาราชการการเมืองทองถ่ินมีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษา
ประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิ
บาล โดยจะตองยึดม่ันในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้ 

๑) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒) การจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย และรับผิดชอบ 
๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี

ประโยชนทับซอน 
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน

ขอเท็จจริง 
๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบ

ได 
๘) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
 
 
 



 
สวนท่ี ๒ 

มาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่น 
 

  ขอ  ๖   ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย 
ตลอดจนเปนแบบอยางท่ีดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปน
ประมุข 
  ขอ  ๗   ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไวและปฏิบัติตาม
ซ่ึงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
  ขอ  ๘    ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองเปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองดี เคารพ
และปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 
  ขอ  ๙    ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และ
ศีลธรรม ท้ังโดยสวนตัวและโดยหนาท่ีรับผิดชอบตอสาธารณชน ท้ังตองวางตนใหเปนท่ีเชื่อถือศรัทธาของ
ประชาชน 
  ขอ  ๑๐  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองเคารพสิทธิ เสรีภาพสวนบุคคลของผูอ่ืนโดยไม
แสดงกิริยา หรือใชวาจาอันไมสุภาพ อาฆาตมาดราย หรือใสรายหรือเสียดสีบุคคล 
  ขอ  ๑๑  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองมีอุดมการณในการทํางานเพ่ือประเทศชาติ และ
ตองถือเอาผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสิ่งสูงสุด 
  ขอ  ๑๒   ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองรับใชประชาชนอยางเต็มความสามารถดวย
ความรับผิดชอบ ซ่ือสัตย สุจริต เสียสละ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ 
  ขอ  ๑๓   ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติ
ตนเปนพลเมืองท่ีดี รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดลอมในพ้ืนท่ี
รับผิดชอบ 
  ขอ  ๑๔  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมใชหรือยินยอมใหผูอ่ืนใชสถานะหรือตําแหนง
การเปนขาราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชนท่ีมิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน 
ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม 
  ขอ  ๑๕   ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนขาราชการ
การเมืองเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงการบรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนข้ันเงินเดือนของ
ขาราชการซ่ึงมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวย
ราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถ่ิน หรือใหบุคคล
ดังกลาวพนจากตําแหนง ท้ังนี้เวนแตเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 

ขอ  ๑๖  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมยินยอมใหคูสมรส ญาติสนิท บุคคลใน
ครอบครัวหรือ ผูใกลชิดกาวกาย หรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาท่ีของตน หรือของผูอ่ืน และตองไมยินยอมให
ผูอ่ืนใชอํานาจหนาท่ีของตนโดยมิชอบ 
  ขอ  ๑๗  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองระมัดระวังมิใหการปกครองวิชาชีพ อาชีพหรือ
การงานอ่ืนใดของคูสมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนท่ีมีลักษณะเปนการกระทบกระเทือนตอ
ความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาท่ีของตน 
  ขอ  ๑๘  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองรักษาความลับของทางราชการ เวนแตเปนการ
ปฏิบัติตามอํานาจหนาท่ีตามกฎหมาย 
   



 
ขอ  ๑๙   ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองยึดม่ันในกฎหมาย และคํานึงถึงระบบคุณธรรม 

ในการแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงตางๆ 
  ขอ  ๒๐  ขาราชการการเมืองทองถ่ินเม่ือพนจากตําแหนงแลว ตองไมนําขอมูลขาวสารอัน
เปนความลับของทางราชการซ่ึงตนไดมาในระหวางอยูในตําแหนงไปใชเพ่ือเกิดประโยชนแกองคกรเอกชน 
ท้ังนี้ ภายในกําหนดระยะเวลาสองป นับจากวันท่ีพนจากตําแหนง 
  ขอ  ๒๑  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองเปดเผยขอมูลการทุจริต การใชอํานาจในทางท่ี
ผิด การฉอฉล หลอกลวง หรือกระทําการอ่ืนใดท่ีทําใหราชการเสียหายตอเจาหนาท่ีผูรับผิดชอบ 
  ขอ  ๒๒  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมเรียกรองของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน
อ่ืนใดจากบุคคลอ่ืน เพ่ือประโยชนตางๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน และจะตองดูแลใหคูสมรส 
ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเชนเดียวกันดวย 
  ขอ  ๒๓   ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองปฏิบัติตอองคกรธุรกิจท่ีติดตอทําธุรกิจกับ
หนวยงานของรัฐ ตามระเบียบ และข้ันตอนอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ 
  ขอ  ๒๔  ขาราชการการเมืองทองถ่ินพึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอยางสมํ่าเสมอ เอาใจ
ใสทุกขสุข และรับฟงเรื่องราวรองทุกขของประชาชน และรีบหาทางชวยเหลืออยางเรงดวนอยางเทาเทียม
กัน โดยไมเลือกปฏิบัติ 
  ขอ  ๒๕   ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมใชหรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการ
เพ่ือใหเกิดความเขาใจผิด หรือเพ่ือผลประโยชนสําหรับตนเองและผูอ่ืน 
  ขอ  ๒๖  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองรักษาทรัพยสินของทางราชการและใชทรัพยสิน
ของทางราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้นๆเทานั้น 
  
  ขอ  ๒๗  ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสีย
ตอเกียรติภูมิของชาติ 
  ขอ  ๒๘   ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองไมคบหาหรือใหการสนับสนุนแกผูประพฤติผิด
กฎหมาย หรือผูท่ีมีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เชน ผูเปดบอนการพนัน หรือผูท่ีของเก่ียวกับยาเสพติด 
อันอาจกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาท่ีของตน  

ขอ  ๒๙   ขาราชการการเมืองทองถ่ินตองแสดงความรับผิดชอบตามควรแกกรณีเม่ือ
ปฏิบัติหนาท่ีบกพรองหรือปฏิบัติหนาท่ีผิดพลาดรายแรง 
 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

สวนท่ี ๑ 
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

  ขอ  ๓๐  ใหประธานองคการบริหารสวนตําบลมีหนาท่ีกํากับดูแลการใหมีการปฏิบัติตาม
ประมวลผลจริยธรรมนี้อยางท่ังถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
   ๑)  ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการการเมืองทองถ่ินท่ีเปน
แบบอยางท่ีดีและติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสมํ่าเสมอ 
   ๒)  ใหความชวยเหลือ ดูแล และคุมครองขาราชการการเมืองทองถ่ินซ่ึงปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม 



    
 

๓)  การดําเนินการตอขาราชการการเมืองทองถ่ินท่ีอยูระหวางถูกกลาวหาวาไม
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอสิทธิหนาท่ีของผูนั้นจะกระทํามิได เวนแตจะไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 
   ๔)  ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้  
  ขอ  ๓๑   ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของ
ขาราชการการเมืองทองถ่ินฝายสภาทองถ่ินองคการบริหารสวนตําบลสามพระยาข้ึน เพ่ือควบคุม กํากับใหมี
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ประกอบดวย 
   ๑)  ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เปนประธานคณะกรรมการจริยธรรม
   ๒)  สมาชิกสภาทองถ่ินท่ีสภาทองถ่ินคัดเลือก จํานวน ๒ คน  เปน คณะกรรมการ  
   ๓)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๖ คน  ท่ีผูกํากับดูแลตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ๆ เปนผูเลือก เปน คณะกรรมการ 
   ๔)  หัวหนาสํานักงานปลัดองคการบริหารสวนตําบลสามพระยา เปน เลขานุการ
คณะกรรมการ ท้ังนี้ หัวหนาสํานักงานปลัดองคกรปกครองสวนทองถ่ินดังกลาวตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัย
มากอน หากเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอนให นายกองคการบริหารสวนตําบลพิจารณาแตงตั้งขาราชการ
จากตําแหนงในฝายบริหาร 
 

  ขอ  ๓๒  คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้ 
   ๑)  ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   ๒)  สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน โดยอาจมีผูรองขอหรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได 
   ๓)  ขอความรวมมือใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงาน
อ่ืนของรัฐ หรือ หางหุนสวน บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ สงผูแทนหรือ
บุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือใหถอยคําเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
   ๔)  เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคํา
หรือใหสงเอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
   ๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้  
   ๖)  สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้นเปน
เรื่องสําคัญ หรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
   ๗)  ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดิน
มอบหมาย 
   การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฎิบัติราชการทาง
ปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

 
 
 
 
 



 
 

สวนท่ี ๒ 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

  ขอ  ๓๓   กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีการปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมให
ประธานองคการบริหารสวนตําบล สงเรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรม เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 
โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริง สืบสวนหาขอเท็จจริงหรือ สอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ และใหมีคําวินิจฉัย
โดยเร็ว และใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัย ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่ง
ลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม 
  กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวา ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล ปฏิบัติฝา
ฝนประมวลจริยธรรม ใหคณะกรรมการจริยธรรมท่ีเหลืออยูเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ และใหเลือกกันเอง
เปนประธานคณะกรรมการ โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริง สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวน 
การฝาฝนจริยธรรมนี้ และใหมีคําวินิจฉัยโดยเร็วและใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหผูกํากับ
ดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ มีคําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม 
  ขอ  ๓๔   หากการดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนตามขอ ๓๓ แลว ไมปรากฏ
ขอเท็จจริงวามีการฝาฝนประมวลจริยธรรมใหสั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวล
จริยธรรมใหสั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๓๗ 

ขอ  ๓๕   การดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝน
ตามสวนท่ี ๒ นี้ ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย และการรักษาวินัย และ
การดําเนินการทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ  ๓๖  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมใหถือเปนท่ีสุด เวนแต 
 ๑)  ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําใหผลของคําวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป  

   ๒)  กรณีผูถูกลงโทษตามขอ ๓๗ เห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมใหสามารถ
รองเรียนตอผูตรวจการแผนดินไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันท่ีรับทราบคําสั่งการลงโทษ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

หมวด ๔ 
ข้ันตอนการลงโทษ 

 

  ขอ  ๓๗  การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการ
แกไขหรือดําเนินการท่ีถูกตอง หรือตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาในการเขาสูตําแหนง การพน
จากตําแหนง หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 
  ขอ  ๓๘   การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรง
หรือไม ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของผูฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับ
ตําแหนง ตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต 
สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝนและเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 
  ขอ  ๓๙   ใหคณะกรรมการจริยธรรม ดําเนินการตามขอ ๓๕ และสงผลคําวินิจฉัยให
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล หรือผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวน
ทองถ่ินนั้นๆ แลวแตกรณีมีคําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
จริยธรรม และเม่ือมีคําสั่งใหลงโทษแลวใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลหรือผูกํากับดูแลตาม 
 
 
พระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้นๆ แลวแตกรณี แจงคณะกรรมการจริยธรรม เพ่ือ
รายงานใหผูตรวจการแผนดินทราบตอไป 
  ขอ  ๔๐  กรณีเกิดปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหผูตรวจการแผนดินเปนผูวินิจฉัยชี้
ขาด 
  ขอ  ๔๑  ใหคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรมใหมีความ
เหมาะสม โดยจัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ ๑ ป หรือใหดําเนินการปรับปรุง
แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสมตามคําแนะนําของผูตรวจการแผนดินตอไป 

 

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

 ประกาศ ณ วันท่ี ๕ กุมภาพันธ พ.ศ.๒๕๕๙ 
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         ( นายชัยยา  มีมาก )  
          ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลสามพระยา  

 
 
 
 


