
ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการการเมือง

องค์การบริหารส่วนตําบลนาคูณใหญ่
อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม



ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลนาคูณใหญ่ อําเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม พ.ศ.2564

---------------------
ประมวลจริยธรรมนี้จัดทําตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช

2560 มาตรา 76 ประกอบกับพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และท่ีแก้ไข
เพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2546 มาตรา 59 (4) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการการเมืองฝ่ายสภาท้องถ่ินองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาคูณใหญ่ท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐาน ในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล

2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบ
การทํางานด้านต่างๆ ท้ังในองค์กรและระดับบุคคล เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอย่าง
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับ
บริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย

4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อํานาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อ ตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน
และต่อสังคม ตามลําดับ

5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิด
ข้ึน รวมท้ังเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ท้ังนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมสําหรับองค์กรและบุคคล พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไป
กับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ

อาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 ประกอบ
กับพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. 2537 และแก้ไขเพิ่มเติม(ฉบับที่ 5) พ.ศ. จึงออก
ระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

หมวด 1
บทท่ัวไป

ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายสภาท้องถ่ิน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาคูณใหญ่ พ.ศ.2563”

ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันถัดจากวันประกาศในระเบียบเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้

“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่าย
สภาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลนาคูณใหญ่
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“ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น” หมายถึง ข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายสภาท้องถ่ิน

(ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาคูณใหญ่ รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาคูณใหญ่
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาคูณใหญ่ สมาชิกสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบลนาคูณใหญ่)
รวมท้ังบุคคลท่ีฝ่ายสภาท้องถิ่นแต่งตั้ง ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติที่จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรม ของข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบลนาคูณใหญ่

ข้อ 4 ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาคูณใหญ่ เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

หมวด 2
มาตรฐานจริยธรรม

ส่วนที่ 1
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก

ข้อ 5 ข้าราชการ การเมืองท้องถ่ิน มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้

(1) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม
(2) การมีจิตสํานึกที่ดี ซ่ือสัตย์ และรับผิดชอบ
(3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อน
(4) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(7) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(8) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(9) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

ส่วนที่ 2
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น

ข้อ 6 ข้าราชการ การเมืองท้องถ่ินต้องจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ตลอดจนแบบอย่างท่ีดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
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ข้อ 7 ข้าราชการ การเมืองท้องถ่ิน ต้อง เป็นแบบอย่างที่ดีในการ รักษาไว้และปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ

ข้อ 8 ข้าราชการการเมืองท้องถ่ิน ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ข้อ 9 ข้าราชการ การเมืองท้องถ่ินต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม
ท้ังโดยส่วนตัวและโดยหน้าท่ีรับผิดชอบต่อสาธารณชน ท้ังต้องวางตนให้เป็นท่ีเชื่อถือศรัทธาของประชาชน

ข้อ 10 ข้าราชการ การเมืองท้องถ่ิน ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่แสดง
กริยา หรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด

ข้อ 11 ข้าราชการ การเมืองท้องถ่ิน ต้องมีอุดมการณ์ในการทํางานเพื่อประเทศชาติและต้อง
ถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นส่ิงสูงสุด

ข้อ 12 ข้าราชการ การเมืองท้องถ่ิน ต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยความ
รับผิดชอบ ซ่ือสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ

ข้อ 13 ข้าราชการ การเมืองท้องถ่ิน ต้องสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็น
พลเมืองท่ีดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นท่ีรับผิดชอบ

ข้อ 14 ข้าราชการ การเมืองท้องถ่ิน ต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานะหรือตําแหน่งการ
เป็นข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สําหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะ
เป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม

ข้อ 15 ข้าราชการ การเมืองท้องถ่ิน ต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่ง การเป็นข้าราชการ
การเมืองเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ข้าราชการซ่ึงมีตําแหน่งหรือเงินเงินเดือนประจํา และมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้บุคคลดังกล่าวพ้น
จากตําแหน่ง ท้ังนี้ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย

ข้อ 16 ข้าราชการ การเมืองท้องถ่ิน ต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิทบุคคลในครอบครัว
หรือผู้ใกล้ชิดก้าวก่าย หรือแทรกแซงการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าท่ีของตนหรือของผู้อื่นและต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้
อํานาจของตนโดยมิชอบ

ข้อ 17 ข้าราชการ การเมืองท้องถ่ินต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ อาชีพหรือการงาน
อื่นใดของคู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนท่ีมีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน

ข้อ 18 ข้าราชการ การเมืองท้องถ่ินต้องรักษาความลับของทางราชการเว้นแต่เป็นการปฏิบัติ
ตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย

ข้อ 19 ข้าราชการ การเมืองท้องถ่ิน ต้องยึดม่ันในกฎหมายและคํานึงถึงระบบคุณธรรมในการ
แต่งตั้งผู้สมควรดํารงตําแหน่งต่างๆ

ข้อ 20 ข้าราชการ การเมืองท้องถ่ิน เม่ือพ้นจากตําแหน่งแล้ว ต้องไม่นําข้อมูลข่าวสารอันเป็น
ความลับของทางราชการซ่ึงตนได้มาในระหว่างอยู่ในตําแหน่งไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่องค์กรเอกชน ท้ังนี้ ภายใน
กําหนดระยะเวลาสองปี นับจากวันที่พ้นจากตําแหน่ง
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ข้อ 21 ข้าราชการ การเมืองท้องถ่ิน ต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อํานาจในทางที่ผิด
การฉ้อฉล หลอกลวง หรือกระทําการอื่นใดที่ทําให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ

ข้อ 22 ข้าราชการ การเมืองท้องถ่ิน ต้องไม่เรียกร้องของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อื่นใด
จากบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของตน และจะต้องดูแลให้คู่สมรส ญาติสนิท
หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย

ข้อ 23 ข้าราชการ การเมืองท้องถ่ิน ข้าราชการการเมืองท้องถ่ินต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่
ติดต่อทําธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐตามระเบียบ และข้ันตอนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ

ข้อ 24 ข้าราชการ การเมืองท้องถ่ิน พึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างสม่ําเสมอเอาใจใส่
ทุกข์สุข และรับฟังเร่ืองราวร้องทุกข์ของประชาชน และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่
เลือกปฏิบัติ

ข้อ 25 ข้าราชการ การเมืองท้องถ่ิน ต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้
เกิดความเข้าใจผิด หรือเพ่ือผลประโยชน์สําหรับตนเองและผู้อ่ืน

ข้อ 26 ข้าราชการ การเมืองท้องถ่ิน ต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆ เท่านั้น

ข้อ 27 ข้าราชการ การเมืองท้องถ่ิน ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ
เกียรติภูมิของชาติ

ข้อ 28 ข้าราชการ การเมืองท้องถ่ิน ต้องไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิด
กฎหมาย หรือผู้ที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เช่น ผู้เปิดบ่อนการพนัน หรือผู้ที่เก่ียวข้องกับยาเสพติด อัน
อาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน

ข้อ 29 ข้าราชการ การเมืองท้องถ่ิน ต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณี เม่ือปฏิบัติ
หน้าท่ีบกพร่องหรือปฏิบัติหน้าท่ีผิดพลาด

หมวด 3
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม

ส่วนที่ 1
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม

ข้อ 30 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาคูณใหญ่ มีหน้าที่กํากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างท่ัวถึงและเคร่งครัด โดยมีอํานาจหน้าท่ีดังนี้

1) ดําเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการการเมืองท้องถ่ินที่
เป็นแบบอย่างที่ดี และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสมํ่าเสมอ

2) ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองข้าราชการการเมืองท้องถิ่นซ่ึงปฏิบัติ
ตามตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม
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3) การดําเนินการต่อข้าราชการการเมืองท้องถ่ิน ท่ีอยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อันมีผลกระทบต่อสิทธิ หน้าท่ีของผู้นั้นจะกระทํามิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว

4) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้
ข้อ 31 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาคูณใหญ่แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม

ของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายสภาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนตําบลโนนเมืองพัฒนาขึ้น เพื่อควบคุมกํากับให้มี
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ประกอบด้วย

1) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นประธานคณะกรรมการ
2) ตัวแทนฝ่ายบริหารที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล แต่งตั้งจํานวน 1 คน

เป็นคณะกรรมการ
3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน3 คน เป็นผู้กํากับดูแลตาม

พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นๆ เป็นผู้เลือก เป็นคณะกรรมการ
4) หัวหน้าสํานักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน เป็นเลขานุการ

คณะกรรมการ ท้ังนี้ หัวหน้าสํานักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ดังกล่าวต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน
หากเคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อนให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลพิจารณาแต่งตั้งข้าราชการจากตําแหน่งในฝ่าย
บริหารท่ีเหมาะสม

ข้อ 32 คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้
1) ควบคุม กํากับ ส่งเสริม และให้คําแนะนําในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สอดส่อง ดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น โดยอาจมีผู้ร้องขอหรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้
3) ขอความร่วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง

หรือให้ถ้อยคําหรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน
4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคํา

หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน
5) พิจารณาวินิจฉัย ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้
6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่อง

สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
7) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดิน

มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีการปฏิบัติราชการทาง

ปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
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ส่วนที่ 2
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม

ข้อ 33 กรณีมีการ้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตําบลนาคูณใหญ่ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ โดย
จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวน การฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ และให้มีคําวินิจฉัยโดยเร็ว
และให้คณะกรรมการการจริยธรรมส่งผลคําวินิจฉัยให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาคูณใหญ่มีคําสั่ง
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม

กรณีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาคูณใหญ่
ปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้คณะกรรมการจริยธรรมท่ีเหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการและให้เลือกกันเอง
เป็นประธานคณะกรรมการ โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรม
นี้ และให้มีคําวินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคําวินิจฉัยให้ผู้กํากับดูแลตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ มีคําสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม

ข้อ 34 หากการดําเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนตามข้อ 33 แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า
มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้สั่ง
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 37

ข้อ 35 การดําเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามส่วน
ท่ี 2 นี้ ให้นําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย และการรักษาวินัยและการดําเนินการ
ทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม

ข้อ 36 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่
1) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําให้ผลของคําวินิจฉัยนั้นเปล่ียนแปลงไป
2) กรณีผู้ถูกลงโทษตามข้อ 37 เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมให้สามารถ

ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันท่ีรับทราบคําสั่งการลงโทษ

หมวด 4
ข้ันตอนการลงโทษ

ข้อ 37 การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ให้ดําเนินการตามควรแก่กรณี เพื่อให้มีการแก้ไข
หรือดําเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาในการเข้าสู่ตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง
หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี

ข้อ 38 การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้
พิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญ และระดับตําแหน่ง
ตลอดจนหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี
ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนและเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา
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ข้อ 39 ให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลวินิจฉัยให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลนาคูณ
ใหญ่หรือผู้กํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่กรณีมีคําสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมนี้ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมและเมื่อมีคําสั่งลงโทษแล้วให้ ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตําบลนาคูณใหญ่หรือผู้กํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นๆ แล้วแต่
กรณี แจ้งคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อรายงานให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป

ข้อ 40 กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 41 ให้คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความ

เหมาะสม โดยจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ 1 ปี หรือให้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสมตามคําแนะนําของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป

ท้ังนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันท่ี 1 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)
(นายชาญชัย แมดม่ิงเหง้า)

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลนาคูณใหญ่



ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลนาคูณใหญ่
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น

ประจําปี พ.ศ.2563
---------------------

เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรมเพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองข้าราชการ หรือ เจ้าหน้าที่
ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท่ังกําหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา ท้ังนี้ การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้
ถือว่าเป็นการกระทําผิดวินัย

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279
องค์การบริหารส่วนตําบลนาคูณใหญ่จัดทําเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตําบลนาคูณใหญ่เพื่อเป็นเครื่องกํากับความประพฤติของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายสภา
ท้องถิ่นในสังกัด ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้

ท้ังนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563

(ลงชื่อ)
(นายชาญชัย แมดม่ิงเหง้า)

นายองค์การบริหารส่วนตําบลนาคูณใหญ่


