
 
 
 

ประกาศ องค์การบรหิารส่วนต าบลไม้เค็ด  

  เรื่อง ประมวลจรยิธรรมของข้าราชการ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  จังหวัดปราจีนบุรี 

พ.ศ.๒๕๕๔ 

_______________ 
 

  ตามที่ องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ

จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  ลงวันที่ ๑๓  

มกราคม  พ.ศ.๒๕๔๙   ตามนัยมาตรา ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 

๒๕๔๐  ไปแล้ว  นั้น  
 

เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙  

บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรมเพื่อก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  

ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพ  รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า  ทั้งนี้  การฝ่าฝืน 

หรอืไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  ให้ถอืว่า เป็นการกระท าผิดทางวินัย  
 

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 

๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙   องค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรมที่อ้างถึง  และให้จัดท าเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนต าบลไม้เค็ดแทน  เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด  ตามประมวล

จรยิธรรมแนบท้ายนี้ 
 

ทั้งนี ้  ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 
 

      ประกาศ ณ วันที่   ๒๖   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๔ 

 
          ดาบต ารวจ    ธงชัย  พืชคูณ 

                 (  ธงชัย     พืชคูณ  ) 

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 

 

 
 



 
 

 
 
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  
ของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด จังหวัด ปราจีนบุรี 

พ.ศ. ๒๕๕๔ 
_______________ 

 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี ้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙   โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ 
๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของขา้ราชการ  ท่ีสรา้งความโปรง่ใส  มีมาตรฐาน 

ในการปฏิบตังิานท่ีชดัเจนและเป็นสากล 
๒. ยึดถือเป็นหลกัการและแนวทางปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ  ทัง้ในระดบัองคก์รและระดบั

บคุคล  และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานดา้นตา่งๆของ องคก์ารบรหิารส่วนต าบลไมเ้คด็  เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปตามหลกัคณุธรรม จรยิธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ท าให้เกิดรูปแบบองคก์รอันเป็นท่ียอมรบั  เพิ่มความน่าเช่ือถือ  เกิดความมั่นใจแก่
ผูร้บับรกิารและประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผูมี้สว่นไดเ้สีย 

๔.ใหเ้กิดพันธะผูกพันระหว่างองคก์รและขา้ราชการในทุกระดบั  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อ านาจในขอบเขต  สรา้งระบบความรบัผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองคก์ร ต่อผู้บังคับบัญชา       
ตอ่ประชาชน  และตอ่สงัคม ตามล าดบั 

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชนโ์ดยมิชอบ  และความขัดแยง้ทางผลประโยชนท่ี์อาจ
เกิดขึน้  รวมทัง้เสรมิสรา้งความโปรง่ใสในการปฏิบตังิาน 

ทัง้นี ้ รวมถึงเพ่ือใชเ้ป็นค่านิยมร่วมส าหรบัองคก์รและขา้ราชการทุกคน  พึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบตัคิวบคูไ่ปกบัระเบียบและกฎขอ้บงัคบัอ่ืนๆอยา่งทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ดงันี ้  

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 
  ขอ้ ๑ ในประมวลจรยิธรรมนี ้
   “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององคก์าร
บรหิารสว่นต าบลไมเ้คด็ 
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   “ขา้ราชการ”  หมายถึง  ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินสามัญ  
ขา้ราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ตามท่ีบญัญัติไวใ้นพระราชบญัญัติระเบียบขา้ราชการส่วน
ทอ้งถ่ิน  รวมถึงพนกังานจา้ง  และลกูจา้งขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 
   “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองคก์าร
บรหิารสว่นต าบลไมเ้คด็  
  ขอ้ ๒  ให ้นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลไมเ้ค็ด รกัษาการตามประมวลจรยิธรรมนี ้ 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 

ส่วนที ่๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ส าหรับข้าราชการ  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด 
 

  ขอ้ ๓ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด ทุกคน  มีหนา้ท่ีด  าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรกัษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและ
ใหบ้รกิารแก่ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล  โดยจะตอ้งยดึมั่นในคา่นิยมหลกั ๑๐ ประการ  ดงันี ้

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ 
   (๒) การยึดมั่นในคณุธรรมและจรยิธรรม 
   (๓) การมีจิตส านกึท่ีดี  ซ่ือสตัย ์ และรบัผิดชอบ 
   (๔) การยึดถือประโยชนข์องประเทศชาตเิหนือกว่าประโยชนส์ว่นตน  และไมมี่ 

       ผลประโยชนท์บัซอ้น 
(๕) การยืนหยดัท าในสิ่งท่ีถกูตอ้ง เป็นธรรม  และถกูกฎหมาย 
(๖) การใหบ้รกิารแก่ประชาชนดว้ยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั และไมเ่ลือกปฏิบตัิ 
(๗) การใหข้อ้มลูขา่วสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง และไมบ่ิดเบือน 
      ขอ้เท็จจรงิ 
(๘) การมุง่ผลสมัฤทธ์ิของงาน รกัษามาตรฐาน มีคณุภาพ โปรง่ใส และ   
       ตรวจสอบได ้
 (๙) การยดึมั่นในหลกัจรรยาวิชาชีพขององคก์ร 

             (๑๐) การสรา้งจิตส านกึใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินประพฤตตินเป็นพลเมืองท่ีดี  
         รว่มกนัพฒันาชมุชนใหน้า่อยูคู่ค่ณุธรรมและดแูลสภาพสิ่งแวดลอ้มให ้
         สอดคลอ้งรฐัธรรมนญูฉบบัปัจจบุนั 
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ส่วนที ่๒ 
จรรยาวิชาชีพขององคก์ร 

   
  ขอ้ ๔  ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลไมเ้ค็ด ตอ้งจงรกัภักดีต่อชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตรยิ ์
  ขอ้ ๕ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  ตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดีในการ
รกัษาไวแ้ละปฏิบตัติามรฐัธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยทกุประการ 
  ขอ้ ๖ ขา้ราชการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลไมเ้ค็ด  ตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการเป็น
พลเมืองดีเคารพและปฏิบตัติามกฎหมายอยา่งเครง่ครดั 
  ขอ้ ๗  ข้าราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจ
ก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสียตอ่เกียรตภิมูิของต าแหนง่หนา้ท่ี 
  ขอ้ ๘  ขา้ราชการขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลไมเ้คด็  ตอ้งปฏิบตัหินา้ท่ีอย่างเตม็ก าลงั
ความสามารถด้วยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรูค้วามสามารถ  ให้บรรลุผลส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย  เพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ประเทศชาตแิละประชาชน 
  ขอ้ ๙ ขา้ราชการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลไมเ้คด็  ตอ้งมุง่แกปั้ญหาความเดือดรอ้น
ของประชาชนดว้ยความเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่งเสริมสรา้งความเขา้ใจอันดีระหว่างหน่วยงานและ
ประชาชน 
  ขอ้ ๑๐ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  ตอ้งปฏิบัติหน้าท่ีดว้ยความ
สภุาพ เรียบรอ้ยมีอธัยาศยั 
  ขอ้ ๑๑ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลไมเ้ค็ด  ตอ้งรกัษาความลบัท่ีไดจ้ากการ
ปฏิบตัิหนา้ท่ีการเปิดเผยขอ้มลูท่ีเป็นความลบัโดยขา้ราชการ/พนกังานจะกระท าไดต้่อเม่ือมีอ านาจหนา้ท่ี
และไดร้บัอนญุาตจากผูบ้งัคบับญัชา หรือเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดเทา่นัน้ 
  ขอ้ ๑๒ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลไมเ้ค็ด  ตอ้งรกัษาและเสริมสรา้งความ
สามคัคีระหวา่งผูร้ว่มงาน พรอ้มกบัใหค้วามชว่ยเหลือเกือ้กลูซึ่งกนัและกนัในทางท่ีชอบ 
  ขอ้ ๑๓ ขา้ราชการขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลไมเ้คด็  ตอ้งไมใ่ชส้ถานะหรือต าแหนง่ไป
แสวงหาประโยชนท่ี์มิควรไดส้  าหรบัตนเองหรือผูอ่ื้น  ไม่ว่าจะเป็นประโยชนใ์นทางทรพัยส์ินหรือไม่ก็ตาม  
ตลอดจนไม่รบัของขวญั ของก านลั หรือประโยชนอ่ื์นใดจากผูร้อ้งเรียน หรือบคุคลท่ีเก่ียวขอ้งเพ่ือประโยชน์
ตา่งๆอนัอาจเกิดจากการปฏิบตัิหนา้ท่ีของตน  เวน้แตเ่ป็นการใหโ้ดยธรรมจรรยาหรือการใหต้ามประเพณี 
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  ขอ้ ๑๔ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  ตอ้งประพฤติตนให้สามารถ
ท างานร่วมกับผูอ่ื้นดว้ยความสุภาพ   มีน า้ใจ  มีมนุษยสัมพันธอ์ันดี  ตอ้งไม่ปิดบงัขอ้มูลท่ีจ  าเป็นในการ
ปฏิบตังิานของเพื่อนรว่มงาน  และไมน่  าผลงานของผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 

 
ส่วนที ่๓ 

จรรยาวิชาชีพ 
  ขอ้ ๑๕ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  ผู้ประกอบวิชาชีพแพทย ์
พยาบาล วิศวกร ครู ฯลฯ ตอ้งมีจรรยาบรรณในทางวิชาชีพนัน้ๆ และสามารถน าจรรยาวิชาชีพดงักล่าวมา
ใชบ้งัคบัเพิ่มเตมิส าหรบับคุลากรท่ีเป็นผูป้ระกอบวิชาชีพขา้งตน้แลว้แตร่ายกรณี   

 
หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ส่วนที ่๑   
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

  ขอ้ ๑๖ ใหส้  านักปลัดองคก์ารบริหารส่วนต าบลไมเ้ค็ด  มีหนา้ท่ีควบคุมก ากับการให้มี
การปฏิบตัติามประมวลจรยิธรรมนีอ้ยา่งทั่วถึงและเครง่ครดั  โดยมีอ านาจหนา้ท่ีดงันี ้
   (๑) ด าเนินการเผยแพร ่ ปลกูฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องขา้ราชการท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี
และตดิตามสอดสอ่งการปฏิบตัิตามประมวลจรยิธรรมนีอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
   (๒) สืบสวนหาขอ้เท็จจรงิ  หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี ้ เพ่ือรายงานผลให้
นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลไมเ้ค็ด หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทัง้นี ้ โดยอาจมีผูร้อ้งขอหรืออาจ
ด าเนินการตามท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลไมเ้ค็ด  หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือ
ตามท่ีเห็นเองก็ได ้
   (๓) ใหค้วามช่วยเหลือและดแูลขา้ราชการซึ่งปฏิบตัติามประมวลจริยธรรมนีอ้ยา่ง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกลง้หรือถูกใชอ้  านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีท่ีเห็นว่านายกองคก์ารบริหาร
ส่วนต าบลไม้เค็ด  หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร                   
อาจย่ืนเรื่องโดยไม่ตอ้งผ่านนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลไมเ้ค็ด  หรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยัง
ผูต้รวจการแผน่ดนิก็ได ้
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   (๔) คุม้ครองขา้ราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอ้ย่างตรงไปตรงมา      
มิให้ถูกกลั่ นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่ เป็นธรรม  การด าเนินการต่อข้าราชการท่ีอยู่ระหว่าง                   
ถกูกล่าวหาว่าไม่ปฏิบตัิตามประมวลจรยิธรรมนี ้ อนัมีผลกระทบตอ่การแตง่ตัง้ โยกยา้ย เล่ือนขัน้เงินเดือน  
ตัง้กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบต่อสิทธิหน้าท่ีของขา้ราชการผู้นั้น จะกระท ามิได ้         
เวน้แตจ่ะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว้ 

(๕) ท าหนา้ท่ีฝ่ายเลขานกุารของคณะกรรมการจรยิธรรมขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 
   (๖)ด าเนินการอ่ืนตามท่ีก าหนดในประมวลจริยธรรมนี ้ หรือตามท่ีคณะกรรมการ
จรยิธรรมหรือปลดัมอบหมาย  ทัง้นี ้โดยไมก่ระทบตอ่ความเป็นอิสระของผูด้  ารงต าแหนง่ในส านกัปลดั 
   (๗) ด าเนินการอ่ืนตามท่ีปลดัองคก์ารบรหิารส่วนต าบลเห็นสมควร 
  ขอ้ ๑๗ ให้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด  แต่งตัง้คณะกรรมการจริยธรรมขึน้         
เพ่ือควบคมุ ก ากบั ใหมี้การปฏิบตัติามประมวลจรยิธรรมนี ้
   คณะกรรมการจรยิธรรม  ประกอบดว้ย  
   (๑) ปลดัหรือรองปลดัท่ีไดร้บัมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ   
   (๒) กรรมการจากขา้ราชการซึ่งด  ารงต าแหนง่สายงานผูบ้รหิาร เลือกกนัเองให้
เหลือสองคน 
   (๓) กรรมการ  ซึ่งเป็นขา้ราชการท่ีไม่ไดด้  ารงต าแหน่งสายงานผูบ้ริหารในองคก์าร
บริหารส่วนต าบลไมเ้ค็ดท่ีไดร้บัเลือกตัง้จากขา้ราชการ พนกังานจา้ง และลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลไมเ้คด็นัน้  จ านวนสองคน 
   (๔) กรรมการผูท้รงคณุวฒุิภายนอก ใหก้รรมการตาม (๑) – (๓) รว่มกนัเสนอช่ือ
และคดัเลือกใหเ้หลือสองคน   
   ให้หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไม้เค็ด   เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการจรยิธรรม  และอาจแตง่ตัง้ผูช้ว่ยเลขานกุารคณะกรรมการจรยิธรรมไดต้ามความเหมาะสม 
   กรรมการจริยธรรมตอ้งไมเ่คยถกูลงโทษทางวินยัมาก่อน   
  ขอ้ ๑๘ คณะกรรมการจรยิธรรมมีอ านาจหนา้ท่ี  ดงันี ้
   (๑)  ควบคมุ  ก ากบั  ส่งเสรมิและใหค้  าแนะน าในการใชบ้งัคบัประมวลจริยธรรม
นีใ้นองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

(๒)  สอดส่องดแูลใหมี้การปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมในองคก์รปกครองส่วน
ทอ้งถ่ิน  ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยหรือมีขอ้รอ้งเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมีการ
อทุธรณ ์ การลงโทษผูฝ่้าฝืนตามประมวลจรยิธรรมนี ้จะตอ้งไตส่วนขอ้เท็จจรงิ และมีค  าวินิจฉยัโดยเรว็  
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   (๓)  ใหค้ณะกรรมการจรยิธรรมหรือผูท่ี้คณะกรรมการจรยิธรรมมอบหมาย       มี
อ านาจหนา้ท่ี  ขอใหก้ระทรวง  กรม  หนว่ยงานราชการ  รฐัวิสาหกิจ  หนว่ยงานอ่ืนของรฐั  หรือหา้งหุน้สว่น 
บรษิัท  ชีแ้จงขอ้เท็จจรงิ  สง่เอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  สง่ผูแ้ทนหรือบคุคลในสงักดั         มาชีแ้จง
หรือใหถ้อ้ยค าเก่ียวกบัเรื่องท่ีสอบสวน 
   (๔)  เรียกผูถ้กูกล่าวหา  หรือขา้ราชการของหน่วยงานนีม้าชีแ้จง  หรือใหถ้อ้ยค า  
หรือใหส้ง่เอกสารและหลกัฐานเก่ียวกบัเรื่องท่ีสอบสวน 
   (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชีข้าดปัญหาอนัเกิดจากการใชบ้งัคบัประมวลจรยิธรรมนีใ้น
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เม่ือไดว้ินิจฉัยแลว้ใหส้่งค าวินิจฉัยใหค้ณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบั
จงัหวดัโดยพลนั  ถา้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดัมิไดว้ินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเกา้สิบ
วันนับแต่วันท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรบัเรื่อง  ให้ค  าวินิจฉัยของคณะกรรมการ
จรยิธรรมเป็นท่ีสดุ 
   (๖)  ส่งเรื่องใหผู้ต้รวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเรื่องนัน้เป็น
เรื่องส าคญัหรือมีผลกระทบในวงกวา้งหลายองคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน 

(๗)  คุม้ครองขา้ราชการซึ่งปฏิบตัติามประมวลจรยิธรรมนีอ้ย่างตรงไปตรงมา     
มิใหผู้บ้งัคบับญัชาใชอ้  านาจ  โดยไมเ่ป็นธรรมตอ่ขา้ราชการผูน้ัน้ 
   (๘)  ด  าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี ้  หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดิน 
มอบหมาย 

การประชมุคณะกรรมการจรยิธรรมใหน้ ากฎหมายวา่ดว้ยวิธีปฏิบตัิราชการทาง 
ปกครองมาใชบ้งัคบั 
    

ส่วนที ่๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

  ขอ้ ๑๙ กรณีมีการรอ้งเรียนหรือปรากฏเหตวุ่ามีเจา้หนา้ท่ีประพฤติปฏิบตัิฝ่าฝืนประมวล
จรยิธรรม  ใหน้ายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลไมเ้ค็ด  เป็นผูร้บัผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 

ขอ้ ๒๐ การด าเนินการตามข้อ ๑๙  ให้ผู้ร ับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจ านวนไมน่อ้ยกวา่สามคน เป็นผูด้  าเนินการสอบสวนทางจรยิธรรม 

ขอ้ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี ้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม
รา้ยแรงหรือไม ่ ใหพ้ิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มลูเหตจุงูใจ ความส าคญั
และระดับต าแหน่ง  ตลอดจนหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ  ประวัติ และความประพฤต ิ          
ในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลรา้ยอันเกิดจากการฝ่าฝืน  และเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการ
พิจารณา  
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ขอ้ ๒๒  หากการด าเนินการสอบสวนตามขอ้ ๒๐ แลว้  ไม่ปรากฏขอ้เท็จจริงว่ามีการ             
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  ให้ผู้รบัผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏ
ขอ้เท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  แตไ่ม่ถึงกบัเป็นความผิดทางวินยั  ใหผู้ร้บัผิดชอบพิจารณา
ด าเนินการตามข้อ ๑๙  สั่ งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๕  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้
ด  าเนินการทางวินยั   
  ขอ้ ๒๓  การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๙          
ขอ้ ๒๐ และขอ้ ๒๒  ใหน้  าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินยั  และการรกัษา
วินยั  และการด าเนินการทางวินยั  ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถ่ิน  มาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม 

ข้อ ๒๔ การสั่ งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ ๒๒ ให้ด  าเนินการตามนั้น               
เวน้แตจ่ะปรากฏขอ้เท็จจรงิในภายหลงัท่ีอาจท าใหผ้ลของการสั่งการนัน้เปล่ียนแปลงไป   
 
 

หมวด ๔ 
ข้ันตอนการลงโทษ 

 
  ขอ้ ๒๕  การประพฤติปฏิบตัิฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี ้ ในกรณีอนัมิใช่เป็นความผิดทาง
วินัยหรือความผิดทางอาญา  ให้ด  าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือใหมี้การแก้ไขหรือด าเนินการท่ีถูกตอ้ง  
หรือตักเตือน  หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง  การเข้าสู่ต  าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง               
การเล่ือนขัน้เงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งใหผู้ฝ่้าฝืนนัน้ปรบัปรุงตนเองหรือ
ไดร้บัการพฒันาแลว้แตก่รณี 
  ขอ้ ๒๖ เม่ือมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒  
แลว้  ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นต าบลไมเ้คด็  ด  าเนินการใหเ้ป็นไปตามค าสั่งดงักลา่วโดยไมช่กัชา้ 
  ข้อ ๒๗  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
จรยิธรรมขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลไมเ้ค็ด  ภายในสามสิบวนั  นบัแตว่นัไดท้ราบการลงโทษ 
    ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) สามารถรอ้งทุกขห์รืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
บรหิารงานบคุคลระดบัจงัหวดั  ภายในสามสิบวนั  นบัแตว่นัไดท้ราบการลงโทษ  
  ขอ้ ๒๘  เม่ือผลการพิจารณาเป็นท่ีสดุแลว้  ใหร้ายงานผลตอ่ผูต้รวจการแผน่ดนิโดยเรว็ 
     
 
 



 - ๘ -  
 

 
บทเฉพาะกาล 

 
  ขอ้ ๒๙ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี ้  พรอ้มด าเนินการ
ปรบัปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมใหมี้ความเหมาะสม  และแจง้ใหค้ณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบั
จังหวัด   คณ ะกรรมการข้าราชการส่ วนท้อง ถ่ิน   ซึ่ ง เป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคล                     
สว่นทอ้งถ่ิน  และผูต้รวจการแผน่ดนิทราบตอ่ไป 
  ขอ้ ๓๐ จดัใหมี้การประเมินการปฏิบตัิทางอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควรตามประมวลจรยิธรรม
ข้าราชการนี ้  พร้อมด าเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสมและแจ้งให้
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดั คณะกรรมการขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน ซึ่งเป็นองคก์รกลาง
การบรหิารงานบคุคลสว่นทอ้งถ่ิน  และผูต้รวจการแผน่ดนิทราบตอ่ไป 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


