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คาํนํา 

รัฐธรรม นูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีสาระสําคัญประการหนึ่ง ท่ีมุงแกไข
ปญหาการผูกขาดอํานาจรัฐและการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม รวมท้ังการดําเนินการทางการเมืองท่ีขาดความ
โปรงใส ไมมีคุณธรรม จริยธรรม และระบบการตรวนสอบการใชอํานาจท่ีลมเหลว จึงมีบทบัญญัติท่ีมุงเนนการทํา
ใหบานเมืองมีความโปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยกําหนดในหมวด ๑๓ จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ  

หมวดท่ี ๑๓ มาตรา ๒๗๙ เปนบทบัญญัติเก่ียวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและ
เจาหนาท่ีของรัฐ โดยมีกลไกลระบบคือ ใหมีการจัดทําประมวลจริยธรรมเพ่ือเปนมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภท และเพ่ือใหการบังคับใชมาตรการทาง
จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภทเปนไปอยางมี
ประสิทธิภาพ รวมท้ังการกําหนดโทษของการฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือเปนการ
กระทําความผิดทางวินัย และในมาตรา ๒๘๐ ไดกําหนดใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาท่ีเสนอแนะหรือให
คําแนะนําในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรม 

องคการบริหารสวนตําบลสามพระยา ไดรับแจงจากกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและ
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (สํานักงาน ก.ถ.) ใหจัดทําประมวลจริยธรรม
ของฝายขาราชการประจํา เพ่ือใหขาราชการและลูกจาง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มีหลักและแนวทางการ
ปฏิบัติงาน เพ่ือเปนการกํากับความประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมจริยธรรม 

ท้ังนี้ ประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบดวย
องคประกอบสําคัญ ๓ สวน ไดแก 

๑. มาตรฐานทางจริยธรรม 
๒. กลไกและระบบในการดําเนินการ เพ่ือใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 
๓. ข้ันตอนการลงโทษ 
โดยองคการบริหารสวนตําบลสามพระยา ไดจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทําประมวลจริยธรรมของ 

องคการบริหารสวนตําบลสามพระยา จํานวน ๑ คณะ ประกอบดวย ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสามพระยา 
เปนประธาน พนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และผูทรงคุณวุฒิภาคประชาชน รวมเปนคณะทํางาน 

องคการบริหารสวนตําบลสามพระยา ไดจัดทําประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบล
สามพระยาข้ึน เพ่ือใหพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลสามพระยาทุก
คนทราบ ยึดถือเปนแนวทางประพฤติตนและหลักการปฏิบัติงานตอไป 

จึงหวังเปนอยางยิ่งวา ประมวลจริยธรรมองคการบริหารสวนตําบลสามพระยา ฉบับนี้จะอํานวย
ประโยชนใหแกองคกรปกครองสวนทองถ่ินตามสมควร และจะมีคุณคายิ่งแกเจาหนาท่ีของรัฐและผูท่ีเก่ียวของ 
 
 
 

 

 

 



ประมวลจริยธรรมของขาราชการ 
ขององคการบริหารสวนตําบลสามพระยา อําเภอชะอํา จังหวัดเพชรบุรี   

พ.ศ. ๒๕๕๘ 
-------------------------------------------------------------- 

 
 ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
 ๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ ท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานท่ี
ชัดเจนและเปนสากล 
 ๒.  ยืดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคล และเปน
เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลสามพระยา เพ่ือให การดําเนินงาน
เปนไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓.  ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป  ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
 ๔.  ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต 
สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอประชาชน  และตอสังคม 
ตามลําดับ 
 ๕.  ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 ท้ังนี้  รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ
ควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ  อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด  ๑ 
บทท่ัวไป 

 
 ขอ ๑  ในประมวลจริยธรรมนี้ 
  “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของขาราชการขององคการบริหารสวนตําบล
สามพระยา 
  “ขาราชการ”  หมายถึง  ขาราชการสวนทองถ่ิน  ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญ  ขาราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา  ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถ่ิน รวมถึงพนักงานจาง 
และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจําองคการบริหารสวนตําบล
สามพระยา 
 ขอ  ๒  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสามพระยา รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 

หมวด  ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 
สวนท่ี ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 
สําหรับขาราชการ ขององคการบริหารสวนตําบลสามพระยา 

 
 ขอ  ๓   ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลสามพระยาทุกคน  มีหนาท่ีดําเนินการ ใหเปนไปตาม
กฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะยึดม่ันในคานิยมหลัก  ๑๐  ประการ  ดังนี้ 

(๑) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(๒) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย  และรับผิดชอบ 
(๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน 
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
(๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
(๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
(๑๐)  การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดีรวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคู

คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
 

 
 
 



สวนท่ี  ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององคกร 

 
 ขอ ๔  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลสามพระยา ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย 
 ขอ  ๕  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลสามพระยา  ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไวและ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
 ขอ  ๖  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลสามพระยา  ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองดี  
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 
 ขอ  ๗  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลสามพระยา  ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความ
เสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี 
 ขอ  ๘   ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลสามพระยา  ตองปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลัง
ความสามารถดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ  ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตาม
ภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 
 ขอ  ๙   ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลสามพระยา  ตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 
 ขอ   ๑๐   ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลสามพระยา  ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ 
เรียบรอย มีอัธยาศัย 
 ขอ  ๑๑    ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลสามพระยา  ตองรักษาความลับท่ีไดจากการปฏิบัติ
หนาท่ี  การเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเม่ือมีอํานาจหนาท่ีและไดรับ
อนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น 
 ขอ ๑๒   ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลสามพระยา  ตองรักษา และเสริมสรางความสามัคคี
ระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ 
 ขอ ๑๓   ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลสามพระยา  ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหา
ประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตามตลอดจนไมรับ
ของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือประโยชนตางๆ อันอาจเกิดจาก
การปฏิบัติหนาท่ีของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี 
 ขอ  ๑๔    ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลสามพระยา  ตองประพฤติตนใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืน ดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของเพ่ือน
รวมงาน และไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี  ๓ 
จรรยาวิชาชีพครู 

 
 ขอ  ๑๕     ขาราชการครูขององคการบริหารสวนตําบลสามพระยา ใหถือปฏิบัติตามจรรยาบรรณครู  
พ.ศ. ๒๕๓๙  ซ่ึงมีดังนี้ 

(๑) ครูตองรักและเมตตาศิษย โดยใหความเอาใจใสชวยเหลือสงเสริมใหกําลังใจในการศึกษาเลาเรียน 
แกศิษยโดยเสมอหนา  

(๒)  ครูตองอบรม สั่งสอน ฝกฝน สรางเสริมความรู ทักษะและนิสัย ท่ีถูกตองดีงาม ใหเกิดแกศิษย อยาง 
เต็มความสามารถดวยความบริสุทธิ์ใจ 

(๓) ครูตองประพฤติ ปฏิบัติตนเปนแบบอยางท่ีดีแกศิษยท้ังทางกาย วาจา และจิตใจ  
(๔) ครูตองไมกระทําตนเปนปฏิปกษตอความเจริญทางกาย สติปญญา จิตใจ อารมณและสังคมของศิษย 
(๕) ครูตองไมแสวงหาประโยชนอันเปนอามิสสินจางจากศิษย ในการปฏิบัติหนาท่ีตามปกติ และไม 

ใชใหศิษยกระทําการใด ๆ อันเปนการหาผลประโยชน  ใหแกตนโดยมิชอบ  
(๖) ครูยอมพัฒนาตนเองท้ังทางดานวิชาชีพ ดานบุคลิกภาพและวิสัยทัศนใหทันตอการพัฒนาทาง  

วิทยาการ เศรษฐกิจสังคม  และการเมืองอยูเสมอ  
(๗) ครูยอมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเปนสมาชิกท่ีดีตอองคกรวิชาชีพครู 
(๘) ครูพึงชวยเหลือเก้ือกูลครูและชุมชนในทางสรางสรรค  
(๙) ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เปนผูนําในการอนุรักษ และพัฒนาภูมิปญญา และวัฒนธรรมไทย 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 
สวนท่ี  ๑ 

กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 
 
 ขอ ๑๖  ใหสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลสามพระยา มีหนาท่ีควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อยางท่ัวถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 

(๑) ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง  สงเสริม  ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีและติดตาม 
สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสมํ่าเสมอ 

(๒) สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลใหนายก 
องคการบริหารสวนตําบลสามพระยา หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ท้ังนี้ โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการ
ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลสามพระยา หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็ได 
  (๓)ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิ
ใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีท่ีเห็นวา นายกองคการบริหารสวนตําบลสามพระยา 
หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไมตองผานนายก
องคการบริหารสวนตําบลสามพระยาหรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได 
 
  (๔)  คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิใหถูกกลั่นแกลง
หรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  การดําเนินการตอขาราชการท่ีอยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติ ตามประมวล
จริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนข้ันเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงหรือวินัย  
หรือกระทบตอสิทธิหนาท่ีของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมแลว 
  (๕)  ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  
  (๖)  ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมหรือ
ปลัดมอบหมาย ท้ังนี้  โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด 
 ขอ  ๑๗  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลสามพระยา แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน เพ่ือควบคุม 
กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
  คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดวย  

(๑) ปลัดหรือรองปลัดท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 
(๒)   กรรมการจากขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือสองคน 
(๓) กรรมการ ซ่ึงเปนขาราชการท่ีไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในองคการบริหาร 

สวนตําบลสามพระยา ท่ีไดรับเลือกตั้งจากขาราชการพนักงานจางและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลสาม
พระยานั้น  จํานวนสองคน 

(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓)  รวมกันเสนอชื่อและคัดเลือกให
เหลือสองคน 

ใหหัวหนาสํานักปลัดเปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมและอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการ 
คณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน 



 ขอ ๑๘  คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 
  (๑)  ควบคุม  กํากับ  สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 
  (๒)  สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในกรณีท่ี
มีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ การลงโทษผูฝาฝนตาม
ประมวลจริยธรรมนี้  จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 
  (๓)  ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหนาท่ี ขอให
กระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท  ชี้แจงขอเท็จจริง  สง
เอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือใหถอยคําเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
  (๔)  เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคําหรือใหสงเอกสาร
และหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
  (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน  เม่ือไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน  ถา
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ีคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนท่ีสุด 
  (๖)  สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
  (๗)    คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิใหผูบังคับบัญชา
ใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 
  (๘)  ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดินมอบหมาย  
  การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช
บังคับ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สวนท่ี ๒ 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 
 ขอ ๑๙   กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาท่ีประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม ให
นายกองคการบริหารสวนตําบลสามพระยา เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 
 ขอ  ๒๐   การดําเนินการตามขอ ๑๙  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจํานวนไม
นอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
 ขอ  ๒๑  การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม ให
พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจความสําคัญและระดับตําแหนง ตลอดจน
หนาท่ีความรับผิดชอบของผูฝาฝน  อายุ  ประวัติ และความประพฤติ  ในอดีต  สภาพแวดลอมแหงกรณี  ผลราย
อันเกิดจากการฝาฝน  และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 
 ขอ  ๒๒   หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ ๒๐  แลวไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝนประมวล
จริยธรรม  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙  สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม  แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัยใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙  สั่งลงโทษ
ผูฝาฝนตามขอ ๒๕  แตหากประกฎวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการ  ทางวินัย 
 ขอ  ๒๓  การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๑๙  ขอ ๒๐ และขอ ๒๒ 
ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย และการรักษาวินัยและการดําเนินการทางวินัย 
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน มาบังคับใชโดยอนุโลม 
 ขอ ๒๔   การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ  ๒๒  ใหดําเนินการตามนั้นเวนแตจะปรากฎ
ขอเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
 

หมวด  ๔ 
ข้ันตอนการลงโทษ 

 
 ขอ ๒๕  การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัยหรือความผิด
ทางอาญา ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไขหรือดําเนินการท่ีถูกตอง หรือตักเตือน หรือนําไป
ประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตําแหนง  การพนจากตําแหนง  การเลื่อนข้ันเงินเดือน  หรือการ
พิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 
 ขอ  ๒๖  เม่ือมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๒  แลว  ใหองคการ
บริหารสวนตําบลสามพระยา  ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 
 ขอ  ๒๗  ผูถูกลงโทษตามขอ  ๒๕   สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมขององคการ
บริหารสวนตําบลสามพระยา ภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดทราบการลงโทษ 
  ผูถูกลงโทษตามขอ ๑๘(๒)  สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดทราบการลงโทษ 
 ขอ  ๒๘  เม่ือผลการพิจารณาเปนท่ีสุดแลว ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 
 
 
 



บทเฉพาะกาล 
 

 ขอ  ๒๙   จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พรอมดําเนินการปรับปรุงแกไข
ประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี)  และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน  ซ่ึงเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน และผูตรวจการ
แผนดินทราบตอไป 
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