
 

 
ประมวลจรยิธรรมของพนกังานส่วนท้องถิ่น 

องค์การบรหิารส่วนต าบลแกม้อ้น อ าเภอจอมบึง จังหวัดราชบุร ี
ประจ าปงีบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างนี้ จัดท าเพื่อการก าหนดมาตรฐานทาง 
จริยธรรม ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรคสาม 
บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรม
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว และพระราชบัญญัติ
มาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 มาตรา 5 ได้ก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติ
ปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าท่ีของรัฐ เพื่อใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของ
รัฐ เพื่อใช้เป็นหลักส าคัญในการจัดท าประมวลจริยธรรมของหน่วยงานของรัฐ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ ท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล  

๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคล  
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ  เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนท่ัวไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับ  ต่อประชาชน  และต่อสังคม
ตามล าดับ 

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น  
รวมท้ังเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ท้ังนี้  รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน  พึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่น ๆ อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้ 
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ  ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้ 
    “ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น 
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    “พนักงานส่วนท้องถ่ิน” หมายถึง  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด พนักงาน
เทศบาล พนักงานส่วนต าบล พนักงานเมืองพัทยา และข้าราชการหรือพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่น
ท่ีมีกฎหมายจัดต้ัง ให้หมายความรวมถึงพนักงานจ้าง ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานอื่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่
ไม่รวมถึงข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากรกรุงเทพมหานครและผู้ปฏิบัติงานอื่นในกรุงเทพมหานคร  ตาม
กฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานครและกฎหมายว่าด้วยระเบียบ
บริหารราชการกรุงเทพมหานคร  
    “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วน
ต าบลแก้มอ้น 
 ข้อ  ๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 

 
หมวด ๒ 
จริยธรรม 

 ข้อ  ๓ พนักงานส่วนท้องถิ่นพึงปฏิบัติตนเพื่อรักษาจริยธรรม ดังต่อไปนี้  
   จริยธรรมหลัก 

(1) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และการ 
ปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศเป็นส าคัญ 
ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดีและเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 

(2) ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าท่ี ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและ 
ตามท านองคลองธรรม โปร่งใส และมีจิตส านึกท่ีดี 

(3) กล้าตัดสินใจและกระท าในส่ิงท่ีถูกต้องชอบธรรม และกล้าแสดงความคิดเห็น  
คัดค้าน หรือเสนอให้มีการลงโทษผู้ท่ีท าส่ิงไม่ถูกต้อง 

(4) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัวและมีจิตสาธารณะ 
(5) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(6) ปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเป็นธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติ โดยการใช้ความรู้สึก 

หรือความสัมพันธ์ส่วนตัวหรือเหตุผลของความแตกต่างทางเช้ือชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย สถานะของ
บุคคลหรือฐานะทางเศรษฐกิจสังคม 

(7) ด ารงตนเป็นแบบอย่างท่ีดีและรักษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ด้วยการรักษา 
เกียรติ์ศักดิ์ของความเป็นพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมท้ังปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและด าเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของ
เศรษฐกิจพอเพียง 
    จริยธรรมทั่วไป 

(1) ยึดมั่นธรรมาภิบาลและอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน  
(2) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่าและระมัดระวังไม่ให้ 

เกิดความเสียหาย 
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    (3) ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุภาพ เรียบร้อย และมีอัธยาศัยท่ีดี 
    (4) มุ่งบริการประชาชน และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยความเป็น
ธรรม รวดเร็ว เสมอภาค และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์
    (5) จัดท าบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ ต้องค านึงถึงคุณภาพชีวิตท่ีเป็นมิตร
ต่อส่ิงแวดล้อม 
    (6) ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนอันอยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่าง
ถูกต้องครบถ้วนอย่างยั่งยืน  
    (7) เรียนรู้และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ขีดความสามารถให้กับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นอย่างยั่งยนื 
    (8) ไม่กระท าการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกับประโยชน์
ส่วนรวม 
    (9) ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระท าการเล่ียงประมวล
จริยธรรมนี้  

 ข้อ  ๔ หากพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดจะต้องยึดถือหรือปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพตาม
กฎหมายหรือข้อบังคับอื่นใดท่ีก าหนดไว้โดยเฉพาะ นอกจากจะต้องรักษาจริยธรรมตามประกาศนี้แล้วจะต้องรักษา
จริยธรรมตามประกาศนี้แล้วจะต้องยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นด้วย 
 ข้อ  ๕ การจัดท ากระบวนการรักษาจริยธรรม แนวทางการจัดท าข้อก าหนดจริยธรรม เพิ่มเติม
จากประมวลจริยธรรมให้สอดคล้องเหมาะสมแก่บทบาทภารกิจท่ีมีลักษณะเฉพาะของแต่ละองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น และแนวทางการประพฤติตนตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมท้ังหลักเกณฑ์การน า
พฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล ให้เป็นไปตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก าหนด 
 ข้อ  ๖ ให้กรรมการยึดถือปฏิบัติตามประกาศนี้ด้วย 
 ข้อ  ๗ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นทุกคน ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจ
ก่อให้เกิดความเส่ือมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าท่ี 
 ข้อ  ๘ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและ  มีประสิทธิภาพตาม
ภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
 ข้อ  ๙ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นทุกคน ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
 ข้อ ๑๐ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นทุกคน ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุภาพ 
เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
 ข้อ ๑๑ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นทุกคน ต้องรักษาความลับท่ีได้จากการ
ปฏิบัติหน้าท่ีการเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าท่ีและได้รับ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดเท่านั้น 
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 ข้อ ๑๒ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นทุกคน ต้องรักษา และเสริมสร้างความ
สามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 
 ข้อ ๑๓ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นทุกคน ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไป
แสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจน
ไม่รับของขวัญ  ของก านัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจ
เกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 
 ข้อ ๑๔ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นทุกคน ต้องประพฤติตนให้สามารถ
ท างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ  มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานของ
เพื่อนร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคบัใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 
กลไกการบังคบัใช้ประมวลจริยธรรม 

 ข้อ ๑๕ ให้ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น  มีหน้าท่ีควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างท่ัวถึงและเคร่งครัด โดยมีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 
   (๑) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีและ
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
   (๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ท้ังนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการ
ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็ได้ 
   (๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกล่ันแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีท่ีเห็นว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
แก้มอ้น หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร อาจยื่ นเรื่องโดยไม่ต้องผ่าน 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 
   (๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกล่ัน
แกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม การด าเนินการต่อข้าราชการท่ีอยู่ ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งต้ัง โยกย้าย เล่ือนขั้นเงินเดือน ต้ังกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือ
วินัย  หรือกระทบต่อสิทธิหน้าท่ีของข้าราชการผู้นั้น จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 
   (๕) ท าหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๖) ด าเนินการอื่นตามท่ีก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีคณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย ท้ังนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักปลัดฯ 
   (7) อื่นๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
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 ข้อ ๑๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อ
ควบคุม ก ากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
   คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย 
   (๑) ปลัดหรือรองปลัดท่ีได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
   (๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือสอง
คน 
   (๓) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการท่ีไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลแก้มอ้นท่ีได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้นนั้น 
จ านวนสองคน 
   (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอช่ือและ
คัดเลือกให้เหลือสองคน 
   ให้หัวหน้าส านักปลัดฯ เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจแต่งต้ัง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม 
   กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 
 

 ข้อ ๑๗ คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี้ 
   (๑) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
กรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์ การลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 
   (๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าท่ี 
ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ช้ีแจงข้อเท็จจริง 
ส่งเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาช้ีแจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน  
   (๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาช้ีแจง หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
   (๕) พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน ถ้า
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันนี้คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นท่ีสุด 
   (๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
   (๘) ด าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย 
   การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาใช้บังคับ 
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ส่วนที่ ๒ 
ระบบบังคบัใช้ประมวลจริยธรรม 

 

 ข้อ ๑๘ กรณีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าท่ีประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 
 ข้อ ๑๙ การด าเนินการตามข้อ ๑๘ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการ
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
 ข้อ ๒๐ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและระดับ
ต าแหน่ง ตลอดจนหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่ง
กรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 
 ข้อ ๒๑ หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ ๑๙ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๘ ส่ังยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการ
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๘ ส่ัง
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๔ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย 
 ข้อ ๒๒ การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และข้อ 
๒๑ ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการด าเนินการทาง
วินัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
 ข้อ ๒๓ การส่ังการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ ๒๑ ให้ด าเนินการตามนั้น เว้นแต่จะ
ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจท าให้ผลของการส่ังการนั้นเปล่ียนแปลงไป 
 

หมวด ๔ 
ข้ันตอนการลงโทษ 

 ข้อ ๒๔ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการท่ีถูกต้อง หรือตักเตือน หรือ
น าไปประกอบการพิจารณาการแต่งต้ัง การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง ก ารเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือการ
พิจารณาความดีความชอบ หรือการส่ังให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๒๕ เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการส่ังลงโทษตามข้อ ๒๑ แล้วให้
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ด าเนินการให้เป็นไปตามค าส่ังดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
 ข้อ ๒๖ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๔ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลแก้มอ้น ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
   ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๗ (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
 ข้อ ๒๗ เมื่อผลการพิจารณาเป็นท่ีสุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
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บทเฉพาะกาล 
 ข้อ ๒๘ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด 
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการแผ่นดิน
ทราบต่อไป 

  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
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