
 
 
 

 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 
เร่ือง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า   

อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี พ.ศ. 2562 
---------------------------------------------- 

 
   เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 25๖๐ มาตรา 76 วรรคสาม
กําหนดให้ "รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกําหนดประมวล
จริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ตํ่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว"  การ
กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ี  ของรัฐ  แต่ละ
ประเภท โดยมีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระทํา  ท้ังนี้  การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็น การ
กระทําผิดทางวินัย 

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย พุทธศักราช  25๖0 
มาตรา  ๗๖ วรรคสาม  องค์การบริหารส่วนตําบลสุมเส้า  จึงได้จัดทําประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
องค์การบริหารส่วนตําบลสุมเส้าแทน เพื่อเป็นเครื่องกํากับ  ความประพฤติของพนักงานส่วนตําบลในสังกัดตาม
ประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้ 

ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ   ณ  วันท่ี   9  เดือน   พฤศจิกายน  พ.ศ. 25๖1 
 
                                      
 
                    (นางทวินตรา  ทรงคาศรี) 
               นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสุมเส้า 
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ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า    

อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธานี  พ.ศ. ๒๕๖2 
 
 
 
 
 

 
 

 
องค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 

อ าเภอเพ็ญ  จังหวัดอุดรธาน ี
 
 

 



 
 
 
ค าน า 

 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มีสาระสําคัญประการหนึ่งท่ีมุ่งแก้ไขปัญหา
การผูกขาดอํานาจรัฐและการใช้อํานาจอย่างไม่เป็นธรรม รวมท้ังการดําเนินก ารทางการเมืองท่ีขาดความ
โปร่งใส  ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม และระบบการตรวจสอบการใช้อํานาจท่ีล้มเหลว จึงมีบทบัญญัติท่ีมุ่งเน้นการ
ทําให้บ้านเมืองมีความโปร่งใส  มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยกําหนดในหมวด ๖ นโยบายแห่งรัฐ  มาตรา  76  
วรรคสาม  เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ  โดยมีกลไกและระบบคือ ให้มีการจัดทํา
ประมวลจริยธรรมเพื่อเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ  เพื่อให้การบังคับใช้
มาตรการทางจริยธรรมของ เจ้าหน้าท่ีของรัฐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

องค์การบริหารส่วนตําบลสุมเส้า  จึงได้จัดทําประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลสุมเส้า
ขึ้นและหวังว่าข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลสุมเส้าทุกคนจะได้ใช้ประโยชน์  
จากประมวลจริยธรรมฉบับนี้ในการนํามาเป็นแนวทางปฏิบัติงาน และเป็นเครื่องกํากับความประพฤติในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมยังประโยชน์สุขและผลสําเร็จมาสู่หน่วยงานสืบไป  
 
 
             

องค์การบริหารส่วนตําบลสุมเส้า 
                             9   พฤศจิกายน   ๒๕๖1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
สารบัญ 

 
                       หน้า 
คํานํา 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ        ๑ 
หมวด ๑  บทท่ัวไป                                                                  2 
หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม         2 
 ส่วนท่ี ๑  มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักสําหรับข้าราชการ 
    ขององค์การบริหารส่วนตําบลสุมเส้า      ๒ 
 ส่วนท่ี ๒ จรรยาวิชาชีพขององค์กร         3 
 ส่วนท่ี ๓ จรรยาวิชาชีพ                      4 
หมวด ๓             ๔ 
 ส่วนท่ี ๑ กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม                   ๔ 
 ส่วนท่ี ๒ ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม        ๖ 
  
หมวด ๔  ขั้นตอนการลงโทษ                      7 
บทเฉพาะกาล                        ๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



 
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า  อ าเภอเพญ็  จังหวัดอุดรธานี  

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

  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มาตรา  ๗๖ วรรคสาม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

๑.  เป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของราชการท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงาน          ท่ีชัดเจนและเป็นสากล 

๒.  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ ท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคล 
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ  ขององค์การบริห ารส่วนตําบลสุมเส้า เพื่อให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรมมีประสิทธิภาพ  และประสิทธิผล 

๓.  ทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพิ่มความหน้าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการ           และประชาชนท่ัวไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจ
ในขอบเขตขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง  ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อ
ประชาชน           และต่อสังคมตามลําดับ 

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น 
รวมท้ัง 

เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
ท้ังนี้  รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสําหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทาง

ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ  อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
ข้อ ๑  ในประมวลจริยธรรมนี้ 

 “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสุม
เส้า 
 “ข้าราชการ”  หมายถึง  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้าง 
และลูกจ้าง   ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“คณะกรรรมการจริยธรรม”  หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําองค์การบริหารส่วนตําบลสุม
เส้า 

ข้อ ๒  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสุมเส้ารักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 

หมวด  ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่  ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ส าหรับข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลสุมเส้า 
 
ข้อ  ๓  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสุมเส้าทุกคน  มีหน้าท่ีดําเนินการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก  ๑๐  ประการดังนี้ 

(๑)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓)  การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
(๔)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๕)  การยืนหยัดทําในส่ิงถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
(๖)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๗)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(๘)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ โปร่งใส่ และตรวจสอบได้ 
(๙)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

               (๑๐)  การสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้
น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

 
 
 
 



  
      ส่วนที่  ๒ 

จรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

ข้อ ๔  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสุมเส้า  ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์ 

         ข้อ  ๕  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสุมเส้า  ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

ข้อ  ๖  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสุมเส้า  ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดี 
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ข้อ  ๗  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสุมเส้า  ต้องไม่ประพฤติตนอันก่อให้เกิดความเส่ือม
เสียต่อเกียรติภูมิของตําแหน่งหน้าท่ี 

ข้อ  ๘  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสุมเส้า ต้องปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มกําลังความสามารถ  
ด้วยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสําเร็จและมีประ สิทธิภาพตาม
ภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

ข้อ  ๙  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสุมเส้า ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

ข้อ  ๑๐  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสุมเส้า  ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุภาพ  
เรียบร้อย    มีอัธยาศัย 

ข้อ  ๑๑  ข้าราชาการขององค์การบริหารส่วนตําบลสุมเส้า  ต้องรักษาความลับท่ีได้จากการปฏิบัติ
หน้าท่ี การเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทําได้ต่อเมื่อมีอํานาจหน้าท่ีและได้รับ
อนุญาต   จากผู้บังคับบัญชา  หรือเป็นไปตามกฎหมายกําหนดเท่านั้น 

ข้อ  ๑๒  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสุมเส้า  ต้องการรักษา  และเสริมสร้างความ
สามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน  พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ  

ข้อ  ๑๓  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสุมเส้า  ต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ท่ีมิควรได้สําหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตามตลอดจนไม่รับ
ของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิด
จากการปฏิบัติหน้าท่ีของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

ข้อ ๑๔  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลสุมเส้า  ต้องประพฤติตนให้สามารถทํางานร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสุภาพ  มีน้ําใจ  มีมนุษยสัมพันธ์อันดี  ต้องไม่ปิดบังข้อมูลท่ีจําเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อน
ร่วมงาน และไม่นําผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
 

         ส่วนที่ ๓ 
จรรยาวิชาชีพ  

 
ข้อ  ๑๕  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลสุมเส้า  ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น อาทิ แพทย์ พยาบาล 

วิศวกร  ครู ฯลฯ  ต้องมีจรรยาบรรณในทางวิชาชีพนั้น ๆ และสามารถนําจรรยาบรรณทางวิชาชีพดังกล่าวมา
ใช้บังคับเพิ่มเติมสําหรับบุคลากรท่ีเป็นผู้ประกอบวิชาชีพข้างต้นแล้วแต่รายกรณีไป 

 
 
 



 

หมวด  ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่  ๑ 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ข้อ  ๑๖   ให้สํานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสุมเส้า  มีหน้าท่ีควบคุมกํากับการให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างท่ัวถึงและเคร่งครัด  โดยมีอํานาจหน้าท่ีดังนี้ 

(๑) ดําเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม ยกย่องข้าราชท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีและติดตาม        
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ําเสมอ 

(๒)  สืบสวนหาข้อจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตําบลสุมเส้าหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ท้ังนี้ โดยอาจมีผู้ร้องข้อหรืออาจดําเนินการตามท่ี
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสุมเส้าหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามท่ีเห็นเองก็ได้ 

(๓)  ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่ งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา    มิให้ถูกกล่ันแกล้งหรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม  ในกรณีท่ีเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลสุมเส้า    หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่
ต้องผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลสุมเส้าหรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 

(๔)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูกกล่ัน
แกล้งหรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม  การดําเนินการต่อข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อการแต่งต้ัง  โยกย้าย  เล่ือนขั้นเงินเดือน  ต้ังกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบต่อสิทธิหน้าท่ีของข้าราชการผู้นั้นจะกระทํามิได้  เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

(๕)  ทําหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๖)  ดําเนินการอื่นตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรม

หรือปลัดมอบหมาย  ท้ังนี้  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดํารงตําแหน่งในสํานักปลัด 
(๗)   อื่น ๆ ตามท่ีเห็นสมควร 

 
ข้อ  ๑๗  ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสุมเส้า แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม 

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

                   (๓) กรรมการซึ่งเป็นข้าราชการท่ีไม่ได้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การบริหารส่วน
ตําบลสุมเส้า  ท่ีได้รับเลือกต้ังจากข้าราชการพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลสุมเส้านั้น 
จํานวนสองคน 
                   (๔)   กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) - (๓) ร่วมกันเสนอช่ือและคัดเลือก
ให้เหลือสองคน  ให้หัวหน้าสํานักปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลสุมเส้า เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม      
และอาจแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม   กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคย
ถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 
 



 
ข้อ  ๑๘  คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหน้าท่ี  ดังนี้ 

(๑) ควบคุม  กํากับ  ส่งเสริมและให้คําแนะนําในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
กรณี   ท่ีมีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์ การลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง  และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 

(๓)  ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหน้าท่ี
ขอให้กระทรวง  กรม หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐหรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ช้ี
ข้อเท็จจริง  ส่งเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด  มาช้ีแจงหรือให้ถ้อยคําเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีสอบสวน 

(๔)  เรียกผู้กล่าวหา  หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาช้ีแจง  หรือให้ถ้อยคําหรื อให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

 (๕)  พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคําวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลัน  ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้ าสิบวันนับแต่วันท่ี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องให้คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นท่ีสุด 

(๖)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสําคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๗)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรมต่อราชการผู้นั้น 

(๘)  ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย  
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้

บังคับ 
 

ส่วนที่  ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ข้อ ๑๙  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าท่ีประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้

นายกองค์การบริหารส่วนตําบลสุมเส้า  เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 
 ข้อ  ๒๐  การดําเนินการตามข้อ ๑๙  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการจํานวน
ไม่น้อยกว่าสามคน  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 แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่า
ฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามข้อ ๑๙ ส่ัง
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ  ๒๕  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดําเนินการทางวินัย 



 
 
 ข้อ  ๒๓  การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนข้อ  ๑๙ ข้อ  ๒๐ และข้อ  ๒๒ 

ให้นําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการทาง
วินัย      ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 ข้อ  ๒๔  การส่ังการของผู้รับผิดชอบดําเนินการตามข้อ  ๒๒  ให้ดําเนินตามนั้นเว้นแต่จะปรากฏ
ข้อเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําให้ผลของการส่ังการนั้นเปล่ียนแปลงไป 

 
หมวด  ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 

ข้อ  ๒๕  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา  ให้ดําเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดําเนินการท่ีถูกต้อง หรือตักเตือน 
หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแต่งต้ัง  การเข้าสู่ตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง  การเล่ือนขั้นเงินเดือน 
หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการส่ังให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๒๖  เมื่อมีการดําเนินสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการส่ังลงโทษตามข้อ ๒๒ แล้ว ให้องค์การ
บริหารส่วนตําบลสุมเส้า  ดําเนินการให้เป็นไปตามคําส่ังดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

ข้อ  ๒๗  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ  ๒๕  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบลสุมเส้า  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษผู้ถูกลงโทษตามข้อ  ๑๘  (๒) 
สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้
ทราบการลงโทษ 

ข้อ  ๒๘  เมื่อผลการพิจารณาเป็นท่ีสุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
 

 
 

บทเฉพาะกาล 
 

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

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



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาคผนวก 
 


