
 
 
 

                                    บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ   ส ำนักงำนปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอน 

ที่              /2563              วันที่ 1 ตุลำคม 2563 

เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอน พ.ศ. ๒๕62 

เรียน พนักงำนส่วนต ำบล ลูกจ้ำงประจ ำและพนักงำนจ้ำงทุกคน 

  เนื่องจำกรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 25๖๐ มำตรำ 76 วรรคสำมก ำหนดให้ 
"รัฐพึงจัดให้มีมำตรฐำนทำงจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงำนของรัฐใช้เป็นหลักในกำรก ำหนดประมวลจริยธรรมส ำหรับ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในหน่วยงำนนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมดังกล่ำว"กำรก ำหนดมำตรฐำนทำง
จริยธรรมของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ข้ำรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ ของรัฐ แต่ละประเภท โดยมีกลไกและระบบใน
กำรบังคับใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งก ำหนดขั้นตอนกำรลงโทษตำมควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำ ทั้งนี้ กำรฝ่ำฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมดังกล่ำวให้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิดทำงวินัย 

เพ่ือให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำจักรไทย พุทธศักรำช 25๖0 มำตรำ ๗๖ 
วรรคสำม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอน จึงได้จัดท ำประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ป่ำบอน พ.ศ.2562 ขึ้น เพ่ือเป็นเครื่องก ำกับ ควำมประพฤติของพนักงำนส่วนต ำบลในสังกัดทุกคนยึดถือเป็นหลัก
ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมแนบท้ำยนี้ 

  จึงเรียนเพ่ือทรำบและถือปฏิบัติ 

 
       
                                                          (นำยน ำโชค เกื้อเส้ง) 
                                               นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 

เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน   
อ าเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง พ.ศ. 25๖2 
---------------------------------------------- 

 
   เนื่องจำกรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 25๖๐ มำตรำ 76 วรรคสำมก ำหนดให้ 
"รัฐพึงจัดให้มีมำตรฐำนทำงจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงำนของรัฐใช้เป็นหลักในกำรก ำหนดประมวลจริยธรรมส ำหรับ
เจ้ำหน้ำที่ของรัฐในหน่วยงำนนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมดังกล่ำว"กำรก ำหนดมำตรฐำนทำง
จริยธรรมของผู้ด ำรงต ำแหน่งทำงกำรเมือง ข้ำรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ ของรัฐ แต่ละประเภท โดยมีกลไกและระบบใน
กำรบังคับใช้อย่ำงมีประสิทธิภำพ รวมทั้งก ำหนดขั้นตอนกำรลงโทษตำมควำมร้ำยแรงแห่งกำรกระท ำ ทั้งนี้ กำรฝ่ำฝืน
หรือไม่ปฏิบัติตำมมำตรฐำนทำงจริยธรรมดังกล่ำวให้ถือว่ำเป็นกำรกระท ำผิดทำงวินัย 

เพ่ือให้เป็นไปตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำจักรไทย พุทธศักรำช 25๖0 มำตรำ ๗๖ 
วรรคสำม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอน จึงได้จัดท ำประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำร องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล
ป่ำบอน เพ่ือเป็นเครื่องก ำกับ ควำมประพฤติของพนักงำนส่วนต ำบลในสังกัดตำมประมวลจริยธรรมแนบท้ำยนี้ 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกำศ ณ วันที่ ๑ เดือน ตุลำคม พ.ศ. 25๖1 
                                          
                                                    

                    
                                             (นำยน ำโชค เกื้อเส้ง) 
                 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  
 
 
 
 
 
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 

อ าเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง 
พ.ศ. ๒๕๖2 

 
 
 

                                           
 
 
 
 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน 
 อ าเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

ค าน า 

  รัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช ๒๕๖๐ มีสำระส ำคัญประกำรหนึ่งที่มุ่งแก้ไขปัญหำ
กำรผูกขำดอ ำนำจรัฐและกำรใช้อ ำนำจอย่ำงไม่เป็นธรรม รวมทั้งกำรด ำเนินกำรทำงกำรเมืองที่ขำดควำมโปร่งใส ไม่มี
คุณธรรม จริยธรรม และระบบกำรตรวจสอบกำรใช้อ ำนำจที่ล้มเหลว จึงมีบทบัญญัติที่มุ่งเน้นกำรท ำให้บ้ำนเมืองมี
ควำมโปร่งใส  มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยก ำหนดในหมวด ๖ นโยบำยแห่งรัฐ มำตรำ 76 วรรคสำม เป็นบทบัญญัติ
เกี่ยวกับจริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ โดยมีกลไกและระบบคือ ให้มีกำรจัดท ำประมวลจริยธรรมเพ่ือเป็นมำตรฐำน
ทำงจริยธรรมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐในหน่วยงำนนั้นๆ เพ่ือให้กำรบังคับใช้มำตรกำรทำงจริยธรรมของ เจ้ำหน้ำที่ของรัฐ 
เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ   

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอน จึงได้จัดท ำประมวลจริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ป่ำบอนขึ้นและหวังว่ำข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอนทุกคนจะได้ใช้ประโยชน์           
จำกประมวลจริยธรรมฉบับนี้ในกำรน ำมำเป็นแนวทำงปฏิบัติงำน  และเป็นเครื่องก ำกับควำมประพฤติในกำร
ปฏิบัติงำนอย่ำงมีคุณธรรมและจริยธรรมยังประโยชน์สุขและผลส ำเร็จมำสู่หน่วยงำนสืบไป  
 
 
 
             

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอน 
                                  1 ตุลำคม ๒๕๖1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 



 
 

สารบัญ 
 

                       หน้ำ 
ค ำน ำ 
ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำร         ๑ 
หมวด ๑  บททั่วไป                                                                            1 
หมวด ๒ มำตรฐำนจริยธรรม         2 
 ส่วนที่ ๑  มำตรฐำนจริยธรรมอันเป็นค่ำนิยมหลักส ำหรับข้ำรำชกำร 
    ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอน      ๒ 
 ส่วนที่ ๒ จรรยำวิชำชีพขององค์กร        2 
 ส่วนที่ ๓ จรรยำวิชำชีพ                      3 
หมวด ๓            3 
 ส่วนที่ ๑ กลไกกำรบังคับใช้ประมวลจริยธรรม                   3 
 ส่วนที่ ๒ ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม       4   
หมวด ๔  ขั้นตอนกำรลงโทษ                      5 
บทเฉพำะกำล                        5 
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ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลป่าบอน  อ าเภอป่าบอน  จังหวัดพัทลุง   

พ.ศ. ๒๕๖2 
-------------------------------------------------- 

 ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรนี้จัดท ำตำมเจตนำรมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช  
๒๕๖๐ มำตรำ ๗๖ วรรคสำม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

๑.  เป็นเครื่องมือก ำกับควำมประพฤติของรำชกำรที่สร้ำงควำมโปร่งใส มีมำตรฐำนในกำรปฏิบัติงำน          
ที่ชัดเจนและเป็นสำกล 

๒.  ยึดถือเป็นหลักกำรและแนวทำงปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล และเป็น
เครื่องมือกำรตรวจสอบกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอน เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำม
หลักคุณธรรม จริยธรรมมีประสิทธิภำพ และประสิทธิผล 

๓.  ท ำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมควำมหน้ำเชื่อถือ เกิดควำมมั่นใจแก่ผู้รับบริกำร           
และประชำชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

๔.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่ำงองค์กรและข้ำรำชกำรในทุกระดับ โดยให้ฝ่ำยบริหำรใช้อ ำนำจในขอบเขต สร้ำง
ระบบควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำรต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชำ ต่อประชำชน และตอ่สังคมตำมล ำดับ 

5.ป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ และควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้ำง
ควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 

ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่ำนิยมร่วมส ำหรับองค์กรและข้ำรำชกำรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทำงปฏิบัติควบคู่ไป
กับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ  อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ ดังนี้ 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้“ประมวลจริยธรรม” หมำยถึง ประมวลจริยธรรมของ ข้ำรำชกำร 
พนักงำน และลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอน “ข้ำรำชกำร” หมำยถึง ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่นสำมัญ  

“ข้ำรำชกำรครู” และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ ตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำร
ส่วนท้องถิ่น  

“พนักงำน” หมำยถึง พนักงำนสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอน  
“ลูกจ้ำง” หมำยถึง ลูกจ้ำงสังกัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอน 
“คณะกรรมกำรจริยธรรม”หมำยถงึคณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

ป่ำบอน 
ข้อ ๒ ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอน  รักษำกำรตำมประมวลจริยธรรมนี้  
 
 
 
                                                                                                 /หมวดที่ 2.. 



-2- 
หมวด ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 
ส่วนที่ ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
 ข้อ 3 ข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอนทุกคน มีหน้ำที่

ด ำเนินกำรให้ เป็นไปตำมกฎหมำย เพ่ือรักษำประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลำงทำงกำรเมือง อ ำนวยควำมสะดวกและ
ให้บริกำรแก ่ประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล โดยจะต้องยึดมั่นในค่ำนิยมหลัก ๑๐ ประกำร ดังนี้  

(๑) กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(๒) กำรยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
(๓) กำรมีจิตส ำนึกที่ดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ  
(๔) กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน และไม่มี ผลประโยชน์

ทับซ้อน  
(๕) กำรยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมำย  
(๖) กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
(๗) กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน ข้อเท็จจริง  
(๘) กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ โปร่งใส  
(๙) กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร  
(๑๐) กำรสร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกัน พัฒนำ

ชุมชนให้น่ำอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภำพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  

ส่วนที่ ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ข้อ ๔ ข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอนต้องจงรักภักดีต่อชำติ 
ศำสนำ และพระมหำกษัตริย์  

ข้อ ๕ ข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอน ต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดี
ในกำรรักษำไว้และปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยทุกประกำร  

ข้อ ๖ ข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอน ต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดี
ในกำรเป็นพลเมืองดีเคำรพและปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด  

ข้อ ๗ ข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอน ต้องไม่ประพฤติตนอัน
อำจ ก่อให้เกิดควำมเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต ำแหน่งหน้ำที่  

ข้อ ๘ ข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอน ต้องปฏิบัติหน้ำที่ 
อย่ำงเต็มก ำลังควำมสำมำรถด้วยควำมเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญำ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ให้บรรลุผลส ำเร็จและมี 
ประสิทธิภำพตำมภำระหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชำติและประชำชน  

ข้อ ๙ ข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอน ต้องมุ่งแก้ปัญหำควำม 
เดือดร้อนของประชำชนด้วยควำมเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงหน่วยงำนและ  
ประชำชน  

ข้อ ๑๐ ข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอน ต้องปฏิบัติหน้ำที่
ด้วย ควำมสุภำพ เรียบร้อย  
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ข้อ ๑๑ ข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอนต้องรักษำควำมลับที่

ได้จำกกำรปฏิบัติหน้ำที่กำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นควำมลับโดยจะกระท ำได้ต่อเมื่อมีอ ำนำจหน้ำที่และได้รับอนุญำต     
จำกผู้บังคับบัญชำ หรือเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนดเท่ำนั้น  

ข้อ ๑๒ ข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอน ต้องรักษำและ
เสริมสร้ำง ควำมสำมัคคีระหว่ำงผู้ร่วมงำน พร้อมกับให้ควำมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทำงท่ีชอบ  

ข้อ ๑๓ ข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอน  ต้องไม่ใช้สถำนะ
หรือ ต ำแหน่งไปแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้ส ำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่ำจะเป็นประโยชน์ในทำงทรัพย์สินหรือไม่ก็ 
ตำม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก ำนัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจำกผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ต่ำง 
ๆ อันอำจเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน เว้นแต่เป็นกำรให้โดยธรรมจรรยำหรือกำรให้ ตำมประเพณ ี 

ข้อ ๑๔ ข้ำรำชกำร พนักงำน และลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอน ต้องประพฤติตนให้ 
สำมำรถท ำงำนร่วมกับผู้อ่ืนด้วยควำมสุภำพ มีน้ ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดีต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ ำเป็นในกำร ปฏิบัติงำน
ของเพ่ือนร่วมงำน และไม่น ำผลงำนของผู้อื่นมำแอบอ้ำงเป็นผลงำนของตน  

ส่วนที่ 3 
จรรยาวิชาชีพ 

ข้อ ๑๕ ผู้ประกอบวิชำชีพอ่ืน อำทิ แพทย์ พยำบำล วิศวกร ครู ฯลฯ ต้องมีจรรยำบรรณในทำง
วิชำชีพนั้น ๆ และสำมำรถน ำจรรยำบรรณทำงวิชำชีพดังกล่ำวมำใช้บังคับเพ่ิมเติมส ำหรับบุคลำกรที่เป็นผู้ประกอบ
วิชำชีพข้ำงต้นแล้วแต่รำยกรณีไป 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
ข้อ ๑6 ให้ส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอน มีหน้ำที่ควบคุมก ำกับกำรให้มีกำรปฏิบัติ

ตำม ประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้  
(๑) ด ำเนินกำรเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้ำรำชกำรที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีและ ติดตำม

สอดส่องกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงสม่ ำเสมอ  
(๒) สืบสวนหำข้อเท็จจริง หรือสอบสวนกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมนี้ เพ่ือรำยงำนผลให้  นำยก

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอนหรือกรรมกำรจริยธรรมพิจำรณำ ทั้งนี้ โดยอำจมีผู้ร้องขอหรืออำจด ำเนินกำร ตำมที่
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอนหรือคณะกรรมกำรจริยธรรมมอบหมำย หรือตำมท่ีเห็นเองก็ได้  

(๓) ให้ควำมช่วยเหลือและดูแลข้ำรำชกำรซึ่งปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำง 
ตรงไปตรงมำ มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ ำนำจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่ำนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำ
บอนหรือคณะกรรมกำรจริยธรรมไม่ให้ควำมคุ้มครองต่อข้ำรำชกำรผู้นั้นตำมควร อำจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่ำน  นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอน หรือคณะกรรมกำรจริยธรรมไปยังผู้ตรวจกำรแผ่นดินก็ได้  

(๔) คุ้มครองข้ำรำชกำรซึ่งปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงตรงไปตรงมำ มิให้ถูกกลั่น
แกล้งหรือถูกใช้อ ำนำจโดยไม่เป็นธรรม กำรด ำเนินกำรต่อข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำงถูกกล่ำวหำว่ำไม่ ปฏิบัติตำมประมวล
จริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อกำรแต่งตั้ง โยกย้ำย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมกำรสอบสวน ข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือ
กระทบต่อสิทธิหน้ำที่ของข้ำรำชกำรผู้นั้น จะกระท ำมิได้เว้นแต่จะได้รับควำมเห็นชอบ จำกคณะกรรมกำรจริยธรรม
แล้ว (๕) ท ำหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(๖) ด ำเนินกำรอื่นตำมที่ก ำหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตำมที่คณะกรรมกำร จริยธรรม
มอบหมำย ทั้งนี้โดยไม่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของผู้ด ำรงต ำแหน่งในส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ป่ำบอน  
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ข้อ ๑7 ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอนแต่งตั้งคณะกรรมกำรจริยธรรม ขึ้น เพ่ือควบคุม 
ก ำกับ ให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้ คณะกรรมกำรจริยธรรม ประกอบด้วย  

 (๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมำย เป็นประธำนกรรมกำร  
(๒) กรรมกำรจำกข้ำรำชกำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร คัดเลือกกันเองให ้เหลือสองคน  
(๓) กรรมกำร ซึ่งเป็นข้ำรำชกำรที่ไม่ได้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำรในองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล

ป่ำบอน ที่ ได้ รับกำรคัดเลือกจำกข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ ำง และลูกจ้ำงของ องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 
ป่ำบอน จ ำนวนสองคน  

(๔) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก ให้กรรมกำรตำม (๑) - (๓) ร่วมกันเสนอชื่อและ คัดเลือกให้
เหลือสองคน  

ให้หัวหน้ำส ำนักปลัด องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอน เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรจริยธรรม 
และอำจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรจริยธรรมได้ตำมควำมเหมำะสม  กรรมกำรจริยธรรมต้องไม่เคยถูก
ลงโทษทำงวินัยมำก่อน  

ข้อ ๑8 คณะกรรมกำรจริยธรรมมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังนี้  
(๑) ควบคุม ก ำกับ ส่งเสริมและให้ค ำแนะน ำในกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น  
(๒) สอดส่องดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ใน

กรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ำมีกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม หรือจรรยำ หรือในกรณีท่ีมีกำร อุทธรณ์กำรลงโทษผู้ฝ่ำฝืน
ตำมประมวลจริยธรรมนี้จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค ำวินิจฉัยโดยเร็ว  

(๓) ให้คณะกรรมกำรจริยธรรม หรือผู้ที่คณะกรรมกำรจริยธรรมมอบหมำย มีอ ำนำจหน้ำที่ 
ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนอื่นของรัฐ หรือห้ำงหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่ง
เอกสำรและหลักฐำนที่เก่ียวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมำชี้แจงหรือให้ถ้อยค ำ เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน  

(๔) เรียกผู้ถูกกล่ำวหำ หรือข้ำรำชกำรของหน่วยงำนนี้มำชี้แจงหรือให้ถ้อยค ำ หรือ ให้ส่ง
เอกสำรและหลักฐำนเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน  

(๕) พิจำรณำวินิจฉัยชี้ขำดปัญหำอันเกิดจำกกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน  องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค ำวินิจฉัยให้คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลระดับจังหวัด โดยพลัน ถ้ำ
คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่ำงอ่ืนภำยในเก้ำสิบวันนับแต่วันที่ คณะกรรมกำร
บริหำรงำนบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องให้ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรจริยธรรมเป็นที่สุด  

(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจกำรแผ่นดินพิจำรณำวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่ำเรื่องนั้นเป็นเรื่อง ส ำคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกว้ำงหลำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(๗) คุ้มครองข้ำรำชกำรซึ่งปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงตรงไปตรงมำมิให้บังคับ
บัญชำใช้อ ำนำจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้ำรำชกำรผู้นั้น  

(๘) ด ำเนินกำรอ่ืนตำมประมวลจริยธรรมนี้ หรือตำมที่ผู้ตรวจกำรแผ่นดิน มอบหมำย     
กำรประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำง ปกครองมำใช้บังคับ  

ส่วนที่ ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ข้อ ๑9 กรณีมีกำรร้องเรียนหรือปรำกฏเหตุว่ำมีเจ้ำหน้ำที่ประพฤติปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวล 
จริยธรรมให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอน เป็นผู้รับผิดชอบพิจำรณำด ำเนินกำร  

                                                                                         /ข้อ 20... 
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ข้อ 20  กำรด ำ เนินกำรตำมข้อ ๑๘ ให้ผู้ รับผิดชอบพิจำรณำด ำ เนินกำรแต่งตั้ ง
คณะกรรมกำร จ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคน เป็นผู้ด ำเนินกำรสอบสวนทำงจริยธรรม 

ข้อ ๒1 กำรประพฤติปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม
ร้ำยแรง หรือไม่ ให้พิจำรณำจำกพฤติกรรมของกำรฝ่ำฝืน ควำมจงใจหรือเจตนำ มูลเหตุจูงใจ ควำมส ำคัญและ ระดับ
ต ำแหน่ง ตลอดจนหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ฝ่ำฝืน อำยุ ประวัติ และควำมประพฤติในอดีต  สภำพแวดล้อมแห่ง
กรณี ผลร้ำยอันเกิดจำกกำรฝ่ำฝืน และเหตุอื่นอันควรน ำมำประกอบกำรพิจำรณำ  

ข้อ ๒2 หำกกำรด ำเนินกำรสอบสวนตำมข้อ ๑๙ แล้ว ไม่ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำ มีกำรฝ่ำฝืน
ประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจำรณำด ำเนินกำรตำมข้อ ๑๘ สั่งยุติเรื่อง แต่หำกปรำกฏ ข้อเท็จจริงว่ำเป็นกำรฝ่ำ
ฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นควำมผิดทำงวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจำรณำ  ด ำเนินกำรตำมข้อ ๑๘ สั่งลงโทษ
ผู้ฝ่ำฝืนตำมข้อ ๒๔ แต่หำกปรำกฏว่ำเป็นควำมผิดทำงวินัยให้ด ำเนินกำรทำง วินัย  

ข้อ ๒3 กำรด ำเนินกำรสอบสวนทำงจริยธรรมและกำรลงโทษผู้ฝ่ำฝืนตำมข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ 
และข้อ ๒๑ ให้น ำแนวทำงและวิธีกำรสอบสวนตำมมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และกำรรักษำวินัย และ  กำร
ด ำเนินกำรทำงวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมำบังคับใช้โดยอนุโลม  

ข้อ ๒4 กำรสั่งกำรของผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตำมข้อ ๒๑ ให้ด ำเนินกำรตำมนั้น เว้นแต่จะ
ปรำกฏข้อเท็จจริงในภำยหลังที่อำจท ำให้ผลของกำรสั่งกำรนั้นเปลี่ยนแปลงไป  

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

ข้อ ๒5 กำรประพฤติปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นควำมผิดทำงวินัย 
หรือควำมผิดทำงอำญำ ให้ด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณีเพ่ือให้มีกำรแก้ไขหรือด ำเนินกำรที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือ
น ำไปประกอบกำรพิจำรณำกำรแต่งตั้งกำรเข้ำสู่ต ำแหน่ง กำรพ้นจำกต ำแหน่ง กำรเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือ กำร
พิจำรณำควำมดีควำมชอบ หรือกำรสั่งให้ผู้ฝ่ำฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับกำรพัฒนำแล้วแต่กรณี 

ข้อ 26 เมื่อมีกำรด ำเนินสอบสวนทำงจริยธรรม และมีกำรสั่งลงโทษตำมข้อ 21 แล้วให้
ทำงองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอน ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมค ำสั่งดังกล่ำวโดยไม่ชักช้ำ 

ข้อ 27 ผู้ถูกลงโทษตำมข้อ 24  สำมำรถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรจริยธรรม
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลป่ำบอนภำยในสำมสิบวันนับแต่วันได้ทรำบกำรลงโทษ 

ผู้ถูกลงโทษตำมข้อ 17 (2) สำมำรถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรบริหำรงำน
บุคคลระดับจังหวัดภำยในสำมสิบวัน  นับตั้งแต่ได้รับกำรลงโทษ 

ข้อ 28  เมื่อผลกำรพิจำรณำเป็นที่สุดแล้วให้รำยงำนผลต่อผู้ตรวจกำรแผ่นดินโดยเร็ว 

บทเฉพาะกาล 

   ข้อ 29 จัดให้มีกำรประเมนิกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมด ำเนินกำรปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีควำมเหมำะสม(ถ้ำมี) และแจ้งให้คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นองค์กรกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  และผู้ตรวจกำรแผ่นดิน
ทรำบต่อไป 

********************************* 

 


