
 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลชีบน 
เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลชีบน  

พ.ศ. ๒๕61 
---------------- 

 
  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลชีบนนี้จัดท า
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา ๗6 วรรคสาม  โดยมีวัตถุประสงค์
เพ่ือ 
  ๑.  เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลชีบน เพ่ือให้ด าเนินงานเป็นไปตาม
หลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับเพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อ
สังคม ตามล าดับ 

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
                   ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการการเมืองฝ่ายบริหารขององค์การ
บริหารส่วนต าบลชีบน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนต าบลชีบน จึงออกประกาศดังต่อไปนี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
 ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลชีบน พ.ศ. 2561”  
 
 ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 
 
 ข้อ 3 ในประกาศนี้ 
           “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลชีบน  



 ๒ 

          “ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น” หมายถึง ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ได้แก่ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลชีบน รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชีบน เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
ชีบน ที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนต าบลชีบน รวมทั้งบุคคลที่ฝ่ายบริหารแต่งตั้งตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติที่ตัง้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นั้น 
           “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่าย
บริหารองค์การบริหารส่วนต าบลชีบน 
 
        ข้อ 4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชีบน เป็นผู้รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 
ส่วนที่ ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
 

          ข้อ 5 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม 
เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล   โดยจะต้องยึดมั่นใน
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก  10  ประการ ดังนี้ 

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ 

ทับซ้อน 
(๕) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
(๑๐) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนา 

ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 

ส่วนที่ ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 
ข้อ 6  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็น

แบบอย่างที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 



 ๓ 

 ข้อ 7  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
 
 ข้อ 8  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 

ขอ ๙ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม ทั้งโดยสวนตัว
และโดยหนาที่รับผิดชอบตอสาธารณชน ทั้งตองวางตนใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 

 
ขอ ๑๐ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองเคารพสิทธิ เสรีภาพสวนบุคคลของผูอ่ืนโดยไมแสดงกิริยา หรือใช

วาจาอันไมสุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใสร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด 
 
ขอ ๑๑ ขาราชการการเมืองท องถิ่นตองมีอุดมการณในการท างานเพ่ือประเทศชาติ และตองถือ            

เอาผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสิ่งสูงสุด 
 
ขอ ๑๒ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรับใชประชาชนอยางเต็มความสามารถดวยความรับผิดชอบ ซื่อ

สัตย สุจริต เสียสละ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ 
 
ขอ ๑๓ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองสรางจิตส านึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี   

รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรม และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดลอมในพ้ืนที่รับผิดชอบ 
 
ขอ ๑๔ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมใชหรือยินยอมใหผูอ่ืนใชสถานะหรือต าแหนงการเปนขาราชการ

การเมืองไปแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายส าหรับตนเองหรือผูอ่ืน ไมวาจะเปนประโยชนใน
ทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม 
 

ขอ ๑๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมใชสถานะหรือต าแหนงการเปนขาราชการการเมืองเขาไปกาว    
กายหรือแทรกแซงการบรรจุแตงตั้ง ยาย โอน เลื่อนต าแหนง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการซึ่งมีต าแหนงหรือ
เงินเดือนประจ า และมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ 
กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่น หรือใหบุคคลดังกลาวพนจากต าแหนง ทั้งนี้เวนแตเปนการปฏิบัติ
ตามอ านาจหนาที่ตามกฎหมาย 

 
ขอ ๑๖ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมยินยอมใหคูสมรสญาติสนิทบุคคลในครอบครัวหรือผู ใกลชิด      

กาวกาย หรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของตนหรือของผูอ่ืน และตองไมยินยอมใหผูอ่ืนใชอ านาจหนาที่ของตนโดย
มิชอบ 

 
ขอ ๑๗ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองระมัดระวังมิใหการประกอบวิชาชีพอาชีพหรือการงานอ่ืนใดของคู

สมรสญาติสนิทหรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเปนการกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของ
ประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน 



 ๔ 

ขอ ๑๘ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรักษาความลับของทางราชการเวนแตเปนการปฏิบัติตามอ านาจ  
หนาที่ตามกฎหมาย 

 
ขอ ๑๙ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองยึดมั่นในกฎหมาย และค านึงถึงระบบคุณธรรมในการแต่งตั้ง         

ผูสมควรด ารงต าแหนงตาง ๆ 
 
ขอ ๒๐ ขาราชการการเมืองทองถิ่นเมื่อพนจากต าแหนงแลว ตองไมน าขอมูลขาวสารอันเปนความลับของ

ทางราชการซึ่งตนไดมาในระหวางอยู ในต าแหนงไปใชเพ่ือเกิดประโยชนแกองคกรเอกชนทั้งนี้ภายในก าหนด
ระยะเวลาสองป นับจากวันที่พนจากต าแหนง 

 
ขอ ๒๑ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเปดเผยขอมูลการทุจริตการใชอ านาจในทางที่ผิดการฉอฉล 

หลอกลวง หรือกระท าการอื่นใดท่ีท าใหราชการเสียหายตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ 
 
ขอ ๒๒ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมเรียกรองของขวัญ ของก านัล หรือประโยชนอ่ืนใดจากบุคคลอ่ืน 

เพ่ือประโยชนตาง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน และจะตองดูแลใหคูสมรส ญาติสนิท หรือบุคคลใน
ครอบครัวของตนปฏิบัติเชนเดียวกันดวย 

 
ขอ ๒๓ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองปฏิบัติตอองคกรธุรกิจที่ติดตอท าธุรกิจกับหนวยงานของรัฐตาม

ระเบียบ และข้ันตอนอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ 
 
ขอ ๒๔ ขาราชการการเมืองทองถิ่นพึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอยางสม่ าเสมอเอาใจใสทุกขสุข และรับ 

ฟงเรื่องราวรองทุกขของประชาชน และรีบหาทางชวยเหลืออยางเรงดวน อยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ 
 
ขอ ๒๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองไมใชหรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการเพ่ือใหเกิดความเขาใจ

ผิด หรือเพ่ือผลประโยชนส าหรับตนเองและผูอ่ืน 
 
ขอ ๒๖ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรักษาทรัพยสินของทางราชการและใชทรัพยสินของทางราชการให

เปนไปตามวัตถุประสงคนั้น ๆ เทานั้น 
 
ขอ ๒๗ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิ      

ของชาติ  
 
ขอ ๒๘ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมคบหาหรือใหการสนับสนุนแกผูประพฤติผิดกฎหมาย หรือผูที่มี

ความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เชน ผูเปดบอนการพนัน หรือผูที่ของเกี่ยวกับยาเสพติด อันอาจกระทบกระเทือน    
ตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน 

 
ขอ ๒๙ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองแสดงความรับผิดชอบตามควรแกกรณี เมื่อปฏิบัติหนาที่บกพรอง

หรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดรายแรง 



 ๕ 

หมวด  ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

 ข้อ 30 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลต าบลชีบน มีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(๑) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝังส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตามสอดส่อง 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 

(๒) ใหความชวยเหลือ ดูแล และคุมครองขาราชการการเมืองทองถิ่นซึ่งปฏิบัติตามประมวล 
จริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอ านาจโดยไมเปนธรรม 

(๓) การด าเนินการตอขาราชการการเมืองทองถิ่นที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตาม 
ประมวลจริยธรรมนี้อันมีผลกระทบต่อสิทธิหน าที่ของผูนั้นจะกระท ามิได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแลว 

(๔) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้ 
 

ขอ ๓๑ ใหนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชีบน แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการการเมือง 
ทองถิ่นฝายบริหารองค์การบริหารส่วนต าบลชีบน ขึ้นเพ่ือควบคุมก ากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
ประกอบ ดวย 

๑) นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชีบน เปนประธานคณะกรรมการจริยธรรม 
๒) ตัวแทนฝายบริหารที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล/แตงตั้งจ านวน ๑ คน เปนคณะกรรมการ 
๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก จ านวน ๓ คน ที่ผูก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง 

องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ เปนผูเลือกเปนคณะกรรมการ 
๔) หัวหนาส านักปลัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเปนเลขานุการคณะกรรมการ ทั้งนี้  

หัวหนาส านักปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาวตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน หากเคยถูกลงโทษทาง
วินัยมากอนใหนายกองค์การบริหารส่วนต าบล พิจารณาแตงตั้งขาราชการจากต าแหนงในฝายบริหารที่เหมาะสม 
 

ขอ ๓๒ คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหนาที่ ดังนี้ 
๑) ควบคุม ก ากับ สงเสริม และใหค าแนะน าในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน              

องคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย 

อาจมีผูรองขอหรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได 
๓) ขอความรวมมือใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ  

หรือหางหุนสวน บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจง
หรือใหถอยค าเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

๔) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยค าหรือใหสง 
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 



 ๖ 

๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ 
๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้น  เปนเรื่องส าคัญ 

หรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น 
๗) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดินมอบหมาย 
 
ในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหน ากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

มาใชบังคับโดยอนุโลม 
 

ส่วนที่ ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
 ข้อ 33 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม   ให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชีบน เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริง สืบสวนหา 
ขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรม และใหมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว และใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลค า
วินิจฉัยใหนายกองค์การบริหารส่วนต าบลมีค าสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม 
 

กรณีมีการรองเรียน หรือปรากฏเหตุวานายกองค์การบริหารส่วนต าบลปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม ให
คณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยูเปนผูรับผิดชอบด าเนินการ และใหเลือกกันเองเปนประธานคณะกรรมการ โดย
จะตองไตสวน   ขอเท็จจริง สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ และใหมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 
และใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลค าวินิจฉัยใหผูก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่น
นั้น ๆ มีค าสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม 

 
ขอ ๓๔ หากการด าเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนตามขอ ๓๓ แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการ        

ฝาฝนประมวลจริยธรรมใหสั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝน ประมวลจริยธรรม ใหสั่งลงโทษ         
ผูฝาฝนตามขอ ๓๗ 

 
ขอ ๓๕ การด าเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามสวนที่ ๒ นี้ใหน า

แนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย   และการด าเนินการทางวินัยของ
องคกรปกครองสวนทองถิน่ มาบังคับใชโดยอนุโลม 

 
ขอ ๓๖ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมใหถือเปนที่สุด เวนแต 
๑) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าใหผลของค าวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
๒) กรณีผูถูกลงโทษตามขอ ๓๗ เห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมใหสามารถรองเรียนตอผูตรวจการ   

แผนดินไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่รับทราบค าสั่งการลงโทษ 
 
 
 

 



 ๗ 

หมวด  ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
 ขอ ๓๗ การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ใหด าเนินการตามควรแกกรณี เพ่ือใหมีการแกไขหรือ
ด าเนินการที่ถูกตอง หรือตักเตือน หรือน าไปประกอบการพิจารณา  ในการเขาสูต าแหนง การพนจากต าแหนง หรือ
การสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณ ี
 

ขอ ๓๘ การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม ให้พิจารณาจาก
พฤติกรรมของผูฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและระดับต าแหนง ตลอดจนหนาที่ความ
รับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีตสภาพแวดลอมแหงกรณีผลรายอันเกิดจากการ         
ฝาฝนและเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 

 
ขอ ๓๙ ใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลค าวินิจฉัยใหนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชีบน หรอืผูก ากับดูแล

ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ แลวแตกรณีมีค าสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้
ตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม และเม่ือมีค าสั่งลงโทษแลวใหนายกองค์การบริหารส่วนต าบลชีบน  หรือ
ผูก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ แลวแตกรณีแจงคณะกรรมการจริยธรรม 
เพ่ือรายงานใหผูตรวจการแผนดินทราบตอไป 

 
ขอ ๔๐ กรณีเกิดปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหผูตรวจการแผนดินเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด 
 
ขอ ๔๑ ใหคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม  โดย

จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุก ๆ ๑ ป หรือใหด าเนินการปรับปรุงแกไขประมวล
จริยธรรมใหมีความเหมาะสมตามค าแนะน าของผูตรวจการแผนดินตอไป 
 

ทั้งนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    17  เดอืน ธันวาคม  พ.ศ. 2560 
 

 
( นายสุวิทย์  หาญใจ ) 

           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลชีบน 


