
 
 
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก 
เร่ือง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก   

อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ พ.ศ. 25๖5 
---------------------------------------------- 

 
   เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 25๖๐ มาตรา 76 วรรคสาม
กำหนดให้ "รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกําหนดประมวล
จริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว" ประกอบ
กับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วน
ท้องถิน่  การกำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ี  ของรัฐ
แต่ละประเภท โดยมีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังกำหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระทำ  ท้ังนี้  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็น การ
กระทำผิดทางวินัย 

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย พุทธศักราช  25๖0 มาตรา  
๗๖ วรรคสาม  และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  เรื่อง  ประมวลจริยธรรม
พนักงานส่วนท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก  จึงได้จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การ
บริหารส่วนตำบลวะตะแบก  เพื่อเป็นเครื่องกำกับ  ความประพฤติของพนักงานส่วนตำบลในสังกัดตามประมวล
จริยธรรมแนบท้ายนี้ 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ   ณ  วันท่ี   1     เดือน   มีนาคม     พ.ศ. 25๖5 

                                                       
   (นายไพรวัลย์   แทนทรัพย์) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก 
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คำนำ 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มีสาระสำคัญประการหนึ่งท่ีมุ่งแก้ไขปัญหาการ
ผูกขาดอำนาจรัฐและการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม รวมท้ังการดำเนินการทางการเมืองท่ีขาดความโปร่งใส      
ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม และระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจท่ีล้มเหลว จึงมีบทบัญญัติท่ีมุ่งเน้นการทำให้
บ้านเมืองมีความโปร่งใส  มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยกำหนดในหมวด ๖ นโยบายแห่งรัฐ    มาตรา  76  วรรค
สาม  เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  โดยมีกลไกและระบบคือ ให้มีการจัดทำประมวล
จริยธรรมเพื่อเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ  เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการทาง
จริยธรรมของ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก  จึงได้จัดทำประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบล       
วะตะแบก ขึ้นและหวังว่าข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบกทุกคนจะได้ใช้
ประโยชน์ จากประมวลจริยธรรมฉบับนี้ในการนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติงาน และเป็นเครื่องกำกับความประพฤติใน
การปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมยังประโยชน์สุขและผลสำเร็จมาสู่หน่วยงานสืบไป  
 
 
             

องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก 
                              มีนาคม  2565 
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ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก  อำเภอเทพสถิต  จังหวัดชัยภูมิ   
พ.ศ. ๒๕๖5 

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

 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้ จัดทำตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มาตรา  ๗๖ วรรคสาม และประกาศคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคส่วนท้องถิ่น  
เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

๑.  เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของราชการท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจนและเป็นสากล 

๒.  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคล และเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก เพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรมมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 

๓.  ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพิ่มความหน้าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ           
และประชาชนท่ัวไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

๔.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจใน 
ขอบเขตขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง  ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อ
ประชาชนและต่อสังคมตามลำดับ 

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น  
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ท้ังนี้  รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ  อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
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หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๑  ในประมวลจริยธรรมนี้ 
 “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบล 
วะตะแบก 
 “ข้าราชการ”  หมายถึง  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้าง และ
ลูกจ้าง   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“คณะกรรรมการจริยธรรม”  หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วนตำบล 
วะตะแบก 

ข้อ ๒  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบกรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
หมวด  ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 
ส่วนที่  ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถ่ินพึงปฏิบัติ 
ข้อ  ๓  พนักงานส่วนท้องถิ่นพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม  ดังต่อไปนี้ 
 (1)  ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ  อันได้แก่  ชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์ และการ

ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติเป็น
สำคัญ  ประพฤติ  ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีและเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 

 (2)  ซื่อสัตย์สุจริต  รับผิดชอบต่อหน้าท่ี  ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและตาม
ทำนองคลองธรรม  โปร่งใส  และมีจิตสำนึกท่ีดี 

 (3)  กล้าตัดสินใจ  และกระทำในส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรม  และกล้าแสดงความคิดเห็น  คัดค้าน 
หรือเสนอให้มีการลงโทษผู้ท่ีทำส่ิงไม่ถูกต้อง 

 (4)  คิดถงึประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว  และมีจิตสาธารณะ 
 (5)  มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (6)  ปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเป็นธรรม  ปราศจากอคติ  และไม่เลือกปฏิบัติ  โดยการใช้ความรู้สึกหรือ

ความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเช้ือชาติ  ศาสนา  เพศ  อายุ  สภาพร่างกาย  สถานะของ
บุคคลหรือฐานะทางเศรษฐกิจสังคม 

 (7)  ดำรงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ  ด้วยการรักษาเกียรติศักดิ์
ของความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น  รวมท้ังปฏิบัติตนเป็นพลเมืองท่ีดีและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 (8)  ยึดมั่นธรรมภิบาลและอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
 (9)  ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด  คุ้มค่า  และระมัดระวังไม่ให้เกิด

ความเสียหาย 
 (10) ต้องปฏิบติัหน้าท่ีด้วยความสุภาพ  เรียบร้อย  และมีอัธยาศัยท่ีดี 
 (11) มุ่งบริการประชาชน  และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน  ด้วยความเป็นธรรม  

รวดเร็ว  เสมอภาค  และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ 
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 (12)  จัดทำบริการสาธารณะ  และกิจกรรมสาธารณะ  ต้องคำนึงถึงคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตรต่อ

ส่ิงแวดล้อม 
 (13) ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนอันอยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่างถูกต้อง

ครบถ้วนและไม่บิดเบือน 
 (14) เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิน่อย่างยั่งยืน 
 (15) ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์

ส่วนรวม 
 (16) ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา  และไม่กระทำการเล่ียงประมวล

จริยธรรมนี้ 
 

      ส่วนที่  ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ข้อ ๔  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก  ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ 
พระมหากษัตริย์ 
         ข้อ  ๕  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก  ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

ข้อ  ๖  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก  ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดี 
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ข้อ  ๗  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก  ต้องไม่ประพฤติตนอันก่อให้เกิดความเส่ือม
เสียต่อเกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าท่ี 

ข้อ  ๘  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก ต้องปฏิบั ติหน้าท่ีอย่างเต็มกำลัง
ความสามารถ  ด้วยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

ข้อ  ๙  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

ข้อ  ๑๐  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก  ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุภาพ  
เรียบร้อย    มีอัธยาศัย 

ข้อ  ๑๑  ข้าราชาการขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก  ต้องรักษาความลับท่ีได้จากการปฏิบัติ
หน้าท่ี การเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทำได้ต่อเมื่อมีอำนาจหน้าท่ีและได้รับ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  หรือเป็นไปตามกฎหมายกำหนดเท่านั้น 

ข้อ  ๑๒  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก  ต้องการรักษา  และเสริมสร้างความ
สามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน  พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ  

ข้อ  ๑๓  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก  ต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ท่ีมิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตามตลอดจนไม่รับ
ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจาก
การปฏิบัติหน้าท่ีของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

ข้อ ๑๔  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก  ต้องประพฤติตนให้สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสุภาพ  มีน้ำใจ  มีมนุษยสัมพันธ์อันดี  ต้องไม่ปิดบังข้อมูลท่ีจำเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อน
ร่วมงาน และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
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         ส่วนที่ ๓ 
จรรยาวิชาชีพ  

ข้อ  ๑๕  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก  ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น อาทิ แพทย์ พยาบาล 
วิศวกร  ครู ฯลฯ  ต้องมีจรรยาบรรณในทางวิชาชีพนั้น ๆ และสามารถนำจรรยาบรรณทางวิชาชีพดังกล่าวมาใช้
บังคับเพิ่มเติมสำหรับบุคลากรท่ีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพข้างต้นแล้วแต่รายกรณีไป 

หมวด  ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่  ๑ 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ข้อ  ๑๖   ให้สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก  มีหน้าท่ีควบคุมกำกับการให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างท่ัวถึงและเคร่งครัด  โดยมีอำนาจหน้าท่ีดังนี้ 

(๑) ดำเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม ยกย่องข้าราชท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีและติดตาม        
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ 

(๒)  สืบสวนหาข้อจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้ นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลวะตะแบกหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ท้ังนี้ โดยอาจมีผู้ร้องข้อหรืออาจดำเนินการตามท่ี
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบกหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามท่ีเห็นเองก็ได้ 

(๓)  ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา    
มิให้ถูกกล่ันแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม  ในกรณีท่ีเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก    
หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายก
องค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบกหรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 

(๔)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูกกล่ันแกล้ง
หรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม  การดำเนินการต่อข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อการแต่งต้ัง  โยกย้าย  เล่ือนขั้นเงินเดือน  ต้ังกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย  
หรือกระทบต่อสิทธิหน้าท่ีของข้าราชการผู้นั้นจะกระทำมิได้  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมแล้ว 

(๕)  ทำหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๖)  ดำเนินการอื่นตามท่ีกำหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมหรือ

ปลัดมอบหมาย  ท้ังนี้  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดำรงตำแหน่งในสำนักปลัด 
(๗)   อื่น ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
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ข้อ  ๑๗  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม 
กำกับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดหรือรองปลัดท่ีได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร  เลือกกันเองให้เหลือสองคน 

                   (๓) กรรมการซึ่งเป็นข้าราชการท่ีไม่ได้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนตำบล
วะตะแบก  ท่ีได้รับเลือกต้ังจากข้าราชการพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบกนั้น 
จำนวนสองคน 
                   (๔)   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) - (๓) ร่วมกันเสนอช่ือและคัดเลือกให้
เหลือสองคน  ให้หัวหน้าสำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  
และอาจแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม   กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูก
ลงโทษทางวินัยมาก่อน 

ข้อ  ๑๘  คณะกรรมการจริยธรรมมีอำนาจหน้าท่ี  ดังนี้ 
(๑) ควบคุม  กำกับ  ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณี   

ท่ีมีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมนี้  จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง  และมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว 

(๓)  ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอำนาจหน้าท่ีขอให้
กระทรวง  กรม หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐหรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ช้ีข้อเท็จจริง ส่ง
เอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด  มาช้ีแจงหรือให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

(๔)  เรียกผู้กล่าวหา  หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาช้ีแจง  หรือให้ถ้อยคำหรือให้ส่งเอกสาร
และหลักฐานท่ีเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

 (๕)  พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคำวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน  ถ้า
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นท่ีสุด 

(๖)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (๗)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชา
ใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมต่อราชการผู้นั้น 

(๘)  ดำเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย  
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้

บังคับ 
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ส่วนที่  ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ข้อ ๑๙  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าท่ีประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลวะตะแบก  เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ 
 ข้อ  ๒๐  การดำเนินการตามข้อ ๑๙  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการจำนวนไม่
น้อยกว่าสามคน  เป็นผู้ดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ข้อ ๒๑  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่         
ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจความสำคัญและระดับตำแหน่ง  
ตลอดจนหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี  
ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน  และเหตุอื่นอันควรนำมาประกอบการพิจารณา 

ข้อ  ๒๒  หากการดำเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามข้อ ๑๙ ส่ังยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามข้อ ๑๙ ส่ังลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตามข้อ  ๒๕  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดำเนินการทางวินัย 

 ข้อ  ๒๓  การดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนข้อ  ๑๙ ข้อ  ๒๐ และข้อ  ๒๒ 
ให้นำแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทางวินัย      
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 ข้อ  ๒๔  การส่ังการของผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อ  ๒๒  ให้ดำเนินตามนั้นเว้นแต่จะปรากฏ
ข้อเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทำให้ผลของการส่ังการนั้นเปล่ียนแปลงไป 

 
หมวด  ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 
ข้อ  ๒๕  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ

ความผิดทางอาญา  ให้ดำเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดำเนินการท่ีถูกต้อง หรือตักเตือน หรือ
นำไปประกอบการพิจารณาการแต่งต้ัง  การเข้าสู่ตำแหน่ง  การพ้นจากตำแหน่ง  การเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือการ
พิจารณาความดีความชอบ  หรือการส่ังให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๒๖  เมื่อมีการดำเนินสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการส่ังลงโทษตามข้อ ๒๒ แล้ว ให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลวะตะแบก  ดำเนินการให้เป็นไปตามคำส่ังดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

ข้อ  ๒๗  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ  ๒๕  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตำบลวะตะแบก  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 

ผู้ถูกลงโทษตามข้อ  ๑๘  (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 

ข้อ  ๒๘  เมื่อผลการพิจารณาเป็นท่ีสุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ  ๒๙  จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมดำเนินการปรับปรุงแก้ไข
ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม  (ถ้ามี)  และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป 


