
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะแมเราะ 

ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะแมเราะ  พ.ศ.๒๕๕5 

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

  ประมวลจริยธรรมนี้จัดทําข้ึนตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  
๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
  ๑.  เป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วน
ตําบลตาเนาะแมเราะ  ท่ีสร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 
  ๒.  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ  และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการ
ทํางานด้านต่างๆ  ท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคล  เพ่ือให้การดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  ๓.  ทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือเกิดความม่ันใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  ๔.  ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทุกระดับ  ให้ใช้อํานาจในขอบเขตสร้างระบบ
ความรับผิดชอบต่อตนเอง  ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชาต่อองค์กร  ต่อประชาชนและต่อสังคม  ตามลําดับ 
  ๕.  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน  รวมท้ัง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
  ท้ังนี้   รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมสําหรับองค์กรและบุคคล  พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไป
กับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ  อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
  อาศัยอํานาจตามระเบียบว่าด้วยการประชุมสภาท้องถ่ิน  พ.ศ.๒๕๔๗  ลงวันท่ี  ๑๗  กันยายน  
๒๕๔๗  ข้อ  ๑๖  องค์การบริหารสว่นตําบลตาเนาะแมเราะ  จึงออกประกาศไว้ดังต่อไปนี้   
 

หมวด  ๑ 
บทท่ัวไป 

 
 

  ข้อ  ๑  ระเบียบนี้  เรียกว่า  “ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายสภา
ท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะแมเราะ  อําเภอเบตง  จังหวัดยะลา  พ.ศ.๒๕๕5” 
  ข้อ  ๒  ประกาศ  นี้ให้ใช้บังคับตั้งแตว่ันท่ี  23  มีนาคม  พ.ศ.๒๕๕5 
  ข้อ  ๓  ระเบียบนี้ 
  “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายสภาท้องถ่ิน
ขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะแมเราะ   
  “ข้าราชการการเมืองท้องถ่ิน” หมายถึง  ข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายสภาท้องถ่ิน (ประธานสภาฯ  
รองประธานสภาฯ  เลขานุการสภาฯ  สมาชิกสภาท้องถ่ิน)  รวมท้ังบุคคลท่ีฝ่ายสภาท้องถ่ินแต่งตั้งตามท่ีบัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติท่ีจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น 
  “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถ่ิน           
ฝ่ายสภาท้องถ่ินขององค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะแมเราะ   

/ข้อ  4.... 



  ข้อ  ๔  ใหป้ระธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล  เป็นผู้รกัษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด  ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนท่ี  ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

 
 

  ข้อ  ๕  ข้าราชการการเมืองท้องถ่ิน  มีหน้าท่ีดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์
ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้อง
ยึดหม่ันในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  ๙  ประการ  ดังนี ้
   ๑)  การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
   ๒)  การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
   ๓)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน 
   ๔)  การยืนหยัดทําให้สิ่งท่ีถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
   ๕)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
   ๖)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
   ๗)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
   ๘)  การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
   ๙)  การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

ส่วนท่ี  ๒ 
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 

 
 

  ข้อ  ๖  ข้าราชการการเมืองท้องถ่ินต้องจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  ตลอดจน
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ข้อ  ๗  ข้าราชการการเมืองท้องถ่ินต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
  ข้อ  ๘  ข้าราชการการเมืองท้องถ่ินต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดี  เคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  ข้อ  ๙  ข้าราชการการเมืองท้องถ่ินต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม  คุณธรรมและศีลธรรม                 
ท้ังโดยส่วนตัวและโดยหน้าท่ีรับผิดชอบต่อสาธารณชน  ท้ัง  ต้องวางตนให้เป็นท่ีเชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
  ข้อ  ๑๐  ข้าราชการการเมืองท้องถ่ินต้องเคารพสิทธิ  เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อ่ืนโดยไม่แสดงกิริยา  
หรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ  อาฆาตมาดร้าย  หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด 
  ข้อ  ๑๑  ข้าราชการการเมืองท้องถ่ินต้องมีอุดมการณ์ในการทํางานเพ่ือประเทศชาติและต้องถือเอา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด 
  ข้อ  ๑๒  ข้าราชการการเมืองท้องถ่ินต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยความรับผิดชอบ  
ซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ  เป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัต ิ และปราศจากอคต ิ
 
 

/ข้อ  13.... 

-๒- 



  ข้อ  ๑๓  ข้าราชการการเมืองท้องถ่ินต้องสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในท้องถ่ินประพฤติตนเป็น
พลเมืองท่ีดี  ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม  และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในพ้ืนท่ีรับผิดชอบ 
  ข้อ  ๑๔  ข้าราชการการเมืองท้องถ่ินต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้สถานะหรือตําแหน่งการเป็น
ข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ท่ีมิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน  ไม่ว่าจะเป็น
ประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม 
  ข้อ  ๑๕  ข้าราชการการเมืองท้องถ่ินต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งการเป็นข้าราชการการเมืองเข้าไป
ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุ  แต่งตั้ง  ย้าย  โอน  เลื่อนตําแหน่ง  และเลื่อนข้ันเงินเดือนของข้าราชการซึ่งมี 
ตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา  และมิใช่ข้าราชการการเมือง  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ  หน่วยงานของ
รัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการท่ีรัฐถือหุ้นใหญ่  หรือราชการส่วนท้องถ่ินหรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตําแหน่ง  ท้ังนี้  เว้นแต่
เป็นการปฏิบัติตามอํานาจหน้าท่ีตามกฎหมาย 
  ข้อ  ๑๖  ข้าราชการการเมืองท้องถ่ินต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส  ญาติสนิทบุคคลในครอบครัวหรือ         
ผู้ใกล้ชิดก้าวก่าย  หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าท่ีของตนหรือของผู้อ่ืนและต้องไม่ยินยอมให้ผู้อ่ืนใช้อํานาจหน้าท่ีของ
ตนโดยมิชอบ 
  ข้อ  ๑๗  ข้าราชการการเมืองท้องถ่ินต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ  อาชีพหรือการงานอ่ืน
ใดของคู่สมรส  ญาติสนิท  หรือบุคคลในครอบครัวของตนท่ีมีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธา
ของประชาชนในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน 
  ข้อ  ๑๘  ข้าราชการการเมืองท้องถ่ินต้องรักษาความลับของทางราชการ  เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตาม
อํานาจหน้าท่ีตามกฎหมาย 
  ข้อ  ๑๙  ข้าราชการการเมืองท้องถ่ินต้องยึดม่ันในกฎหมายและคํานึงถึงระบบคุณธรรมในการแต่งตั้ง
ผู้สมควรดํารงตําแหน่งต่าง ๆ 
  ข้อ  ๒๐  ข้าราชการการเมืองท้องถ่ินเม่ือพ้นจากตําแหน่งแล้ว  ต้องไม่นําข้อมูลข่าวสารอันเป็น
ความลับของทางราชการซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในตําแหน่งไปใช้เพ่ือเกิดประโยชน์แก่องค์กรเอกชน  ท้ังนี้  ภายใน
กําหนดระยะเวลาสองป ี นับจากวันท่ีพ้นจากตําแหน่ง 
  ข้อ  ๒๑  ข้าราชการการเมืองท้องถ่ินต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต  การใช้อํานาจในทางท่ีผิด             
การฉ้อฉล  หลอกลวง  หรือกระทําการอ่ืนใดทําให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบ 
  ข้อ  ๒๒  ข้าราชการการเมืองท้องถ่ินต้องไม่เรียกร้องของขวัญ  ของกํานัล  หรือประโยชน์อ่ืนใดจาก
บุคคลอ่ืน  เพ่ือประโยชน์ต่างๆ  อันอาจเกิดจากปฏิบัติหน้าท่ีของตน  และจะต้องดูแลให้คู่สมรส  ญาติสนิท  หรือบุคคล
ในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย 
  ข้อ  ๒๓  ข้าราชการการเมืองท้องถ่ินต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจกับหน่วยของรัฐตามระเบียบ  และ
ข้ันตอนอย่างเท่าเทียมกัน  โดยไม่เลือกปฏิบัต ิ
  ข้อ  ๒๔  ข้าราชการการเมืองท้องถ่ินพึงพบปะเยี่ยมประชาชนอย่างสมํ่าเสมอเอาใจใส่ทุกข์สุข  และ
รับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน  และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน  อย่างเท่าเทียมกัน  โดยไม่เลือกปฏิบัต ิ
  ข้อ  ๒๕  ข้าราชการการเมืองท้องถ่ิน  ต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการเพ่ือให ้       
เกิดความเข้าใจผิด  หรือเพ่ือผลประโยชน์สําหรับตนเองและผู้อ่ืน 
  ข้อ  ๒๖  ข้าราชการการเมืองท้องถ่ินต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆ  เท่านั้น 
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  ข้อ  ๒๗  ข้าราชการการเมืองท้องถ่ินต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิ
ของชาต ิ
  ข้อ  ๒๘  ข้าราชการการเมืองท้องถ่ินต้องไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย  
หรือผู้ ท่ีมีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย  เช่น  ผู้เปิดบ่อนการพนัน  หรือผู้ ท่ีข้องเก่ียวกับยาเสพติด  อันอาจ
กระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าท่ีของตน 
  ข้อ  ๒๙  ข้าราชการการเมืองท้องถ่ินต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณีเม่ือปฏิบัติหน้าท่ี
บกพร่องหรือปฏิบัติหน้าท่ีผิดพลาดร้ายแรง 
 

หมวด  ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนท่ี  ๑ 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
 

  ข้อ  ๓๐  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะแมเราะ  มีหน้าท่ีกํากับดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างท่ัวถึงและเคร่งครัด  โดยมีอํานาจหน้าท่ีดังนี ้
   ๑)  ดําเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้าราชการการเมืองท้องถ่ิน  ท่ีเป็น
แบบอย่างท่ีดี  และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสมํ่าเสมอ 
   ๒)  ให้ความช่วยเหลือ  ดูแล  และคุ้มครองข้าราชการการเมืองท้องถ่ินซึ่งปฏิบัต ิ             
ตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม 
   ๓)  การดําเนินการต่อข้าราชการการเมืองท้องถ่ินท่ีอยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าท่ีของผู้นั้นจะกระทํามิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 
   ๔)  ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ 
  ข้อ  ๓๑  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะแมเราะ  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
ของข้าราชการการเมืองท้องถ่ินฝ่ายสภาท้องถ่ินองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะแมเราะข้ึน เพ่ือควบคุมกํากับให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ประกอบด้วย 

๑)  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะแมเราะ  เป็นประธานคณะกรรมการ
จริยธรรม 

๒)  สมาชิกสภาท้องถ่ินท่ีสภาท้องถ่ินคัดเลือก  จํานวน  ๒  คน  เป็นคณะกรรมการ 
๓)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  จํานวน  ๖  คน  ท่ีผู้กํากับดูแลตามพระราชบัญญัติ

จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นๆ  เป็นผู้เลือก  เป็นคณะกรรมการ 
๔)  หัวหน้าสํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน  เป็นเลขานุการคณะกรรมการ  ท้ังนี้  

หัวหน้าสํานักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินดังกล่าวต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน  หากเคยถูกลงโทษทาง
วินัยมาก่อนให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะแมเราะ  พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการจากตําแหน่งในฝ่ายบริหารท่ี
เหมาะสม 
  ข้อ  ๓๒  คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหน้าท่ี  ดังนี้ 
   ๑)  ควบคุม  กํากับ  ส่งเสริม  และให้คําแนะนําในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

/2)  สอดส่อง.... 
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   ๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินโดย
อาจมีผู้ร้องขอหรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได ้
   ๓)  ขอความร่วมมือให้กระทรวง  กรม  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของ
รัฐ  หรือห้างหุ้นส่วน  บริษัท  ชี้แจงข้อเท็จจริง  ส่งเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด          
มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคําเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
   ๔)  เรียกผู้ถูกกล่าวหา  หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง  หรือให้ถ้อยคําหรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
   ๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี ้
   ๖)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสําคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
   ๗)  ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย 
   ในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัตริาชการทางปกครองมา
ใช้บังคับโดยอนุโลม 

 
ส่วนท่ี  ๒ 

ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
 

  ข้อ  ๓๓  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า มีการปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให ้                   
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะแมเราะ  ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณา
ดําเนินการ  โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง  สืบสวนหาข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้  และให้มีคํา
วินิจฉัยโดยเร็ว  และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคําวินิจฉัยให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล                       
ตาเนาะแมเราะ   มีคําสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่าประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะแมเราะ ปฏิบัติ
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  ให้คณะกรรมการจริยธรรมท่ีเหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ  และให้เลือกกันเองเป็น
ประธานคณะกรรมการ  โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง  สืบสวนหาข้อเท็จจริงหรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้  และ
ให้มีคําวินิจฉัยโดยเร็ว  และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคําวินิจฉัยให้ผู้กํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นๆ   มีคําสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
  ข้อ  ๓๔  หากการดําเนินการไต่สวน  สืบสวน  สอบสวนตามข้อ  ๓๓  แล้ว   ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า
มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่งยุติเรื่อง  แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  ให้สั่งลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตามข้อ  ๓๗   
  ข้อ  ๓๕  การดําเนินการไต่สวน  สืบสวน  สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามส่วนท่ี  
๒  นี้  ให้นําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย  และการรักษาวินัยและการดําเนินการทาง
วินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
  ข้อ  ๓๖  คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นท่ีสดุ  เว้นแต ่
   ๑)  ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําให้ผลของคําวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
   ๒)  กรณีผู้ถูกลงโทษตามข้อ  ๓๗  เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมให้สามารถร้องเรียน
ต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ภายใน  ๓๐  วันนับแต่วันท่ีรับทราบคําสั่งการลงโทษ 
 
 

/หมวด  4.... 
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หมวด  ๔ 
ข้ันตอนการลงโทษ 

 
 

  ข้อ  ๓๗  การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ไห้ดําเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือ
ดําเนินการท่ีถูกต้อง  หรือตักเตือน  หรือนําไปประกอบการพิจารณาในการเข้าสู่ตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  หรือ
การสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง  หรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
  ข้อ  ๓๘  การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ให้
พิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืน  ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ  ความสําคัญและระดับตําแหน่ง  ตลอดจน
หน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน  อายุ  ประพฤติ  และความประพฤติในอดีตสภาพแวดล้อมแห่งกรณีผลร้ายอันเกิด
จากการฝ่าฝืน  และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 
  ข้อ  ๓๙  ให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคําวินิจฉัยให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล                    
ตาเนาะแมเราะ  หรือผู้กํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้นๆ  แล้วแต่กรณีมีคําสั่ง
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมและเม่ือมีคําสั่งลงโทษแล้วให้
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะแมเราะ  หรือผู้กํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ินนั้นๆ  แล้วแต่กรณี  แจ้งคณะกรรมการจริยธรรม  เพ่ือรายงานให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 
  ข้อ  ๔๐  กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้  ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
  ข้อ  ๔๑  ให้คณะกรรมการจริยธรรม  พิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม  
โดยจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ  ๑  ปี  หรือให้ดําเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวล
จริยธรรมให้มีความเหมาะสมตามคําแนะนําของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป 
 

  ท้ังนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี    23    มีนาคม   พ.ศ.๒๕๕5 
 
 
 

(นายบุญธรรม  เลิศศุภศาสตร์) 
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลตาเนาะแมเราะ 
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