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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง  
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง  

อ าเภอเมืองยะลา จังหวัดยะลา พุทธศักราช 2563 
 --------------------------------------------------------------------------------- 

เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 บัญญัติให้มี 
ประมวลจริยธรรม  เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ  
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนด  
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ทั้งนี้ การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง  จริยธรรม
ดังกล่าว  ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย  

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560     
มาตรา 76 องค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง จึงจัดท าเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วน
ต าบลเปาะเส้ง  ประจ าปี 2563 เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด  ตามประมวล
จริยธรรมแนบท้ายนี้  

ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

ประกาศ ณ วันที่  9  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562  

 

 
    (นางสาวสมศรี   มุสิกศิริ)  

   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 
     นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง  อ าเภอเมืองยะลา  จังหวัดยะลา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 
------------------------------------------------------------ 

  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  2550  มาตรา  279  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1.  เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ  ที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

2.  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง  เพ่ือให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3.  ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ  เกิดความม่ันใจแกผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

4.  ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจ  
ในขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง  ต่อองค์กร  ต่อผู้บังคับบัญชา  ต่อประชาชนและ
ต่อสังคม  ตามล าดับ 

5.  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น  
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  ดังนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการ
ทุกคน  พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
ดังนี้ 
 

หมวด  1 
บททั่วไป 

 
  ข้อ  1  ในประมวลจริยธรรมนี้ 

   “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมข้าราชการขององค์การบริหารส่วน
ต าบลเปาะเส้ง 

   “ข้าราชการ”  หมายถึง  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ  
ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา   ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเรียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น  
รวมถึงพนักงานจ้าง  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเปาะเส้ง 

  ข้อ  2  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง  รักษาราชการตามประมวลจริยธรรมนี้ 

 



หมวด  2 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่  1 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ส าหรับข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง 

  ข้อ  3  ข้าราชการของข้าราชการส่วนต าบลเปาะเส้งทุกคน  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์สวนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก  10  ประการ  ดังนี้ 

  (1)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  (2)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  (3)  การมีจิตส านึกท่ีดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
  (4)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
  (5)  การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
  (6)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
  (7)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบียนข้อเท็จจริง 
  (8)  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
  (9)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  (10)  การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชน
ให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 

ส่วนที่  2 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

  ข้อ  4  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง  ต้องจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์ 
  ข้อ  5  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
  ข้อ  6  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็น
พลเมืองดี  เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  ข้อ  7  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง  ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
  ข้อ  8  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง  ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ  ด้วยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ  ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
  ข้อ  9  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง  ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 
  ข้อ  10  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง  ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ
เรียบร้อยมีอัธยาศัย 



  ข้อ  11  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง  ต้องรักษาความลับที่ได้จากการ
ปฏิบัติหน้าที่  การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และ
ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 
  ข้อ  12  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง  ต้องรักษา  และเสริมสร้างความ
สามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน  พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 
  ข้อ  13  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง  ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไป
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน  ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม  ตลอดจน
ไม่รับของขวัญ  ของก านัล  หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจ
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน  เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 
  ข้อ  14  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง  ต้องประพฤติตนให้สามารถท างาน
ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ  มีน้ าใจ  มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี  ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือน
ร่วมงาน  และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
 

ส่วนที่  3 
จรรยาวิชาชีพ  (ถ้ามี) 

  ข้อ  15  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง   ผู้ประกอบวิชาชีพอ่ืน  อาทิ  แพทย์  
พยาบาล  วิศวกร  ครู ฯลฯ  ต้องมีจรรยาบรรณในทางวิชาชีพนั้น ๆ และสามารถน าจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ดังกล่าว  มาใช้บังคับเพ่ิมเติมส าหับบุคลากรที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพข้างตนแล้วแต่รายกรณีไป 

 
หมวด  3 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
ส่วนที่  1 

กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

  ข้อ  16  ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง  มีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

   (1)  ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและ
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 

   (2)  สืบสวนหาข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้  เพื่อรายงานผลให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง  หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการ
ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง  หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามที่เห็นเองก็ได้ 

   (3)  ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา  มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  ในกรณีเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เปาะเส้ง  หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร  อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่าน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง  หรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 

 



   (4)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูก
กลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง  โยกย้าย  เลื่อนขั้นเงินเดือนตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
หรือวินัย  หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น  จะกระท ามิได้  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 
   (5)  ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
   (6)  ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรม  หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย  ทั้งนี้  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักปลัด 
   (7)  อ่ืน ๆ ตามที่เห็นสมควร 
  ข้อ  17  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพ่ือ
ควบคุม  ก ากับ  ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
   คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย 

(1)  ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(2)  กรรมการจากข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารเลือกกันเองให้เหลือสองคน 
(3)  กรรมการซื่อเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การบริหาร

ส่วนต าบลเปาะเส้ง  ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ  พนักงานจ้าง  และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเปาะ
เส้งนั้น  จ านวนสองคน 

(4)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ให้กรรมการตาม (1) – (3) ร่วมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกให้เหลือสองคน 

ให้หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง  เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรม  และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม 

กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 
  ข้อ 18  คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
   (1)  ควบคุม  ก ากับ  ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (2)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา  หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์  การลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้  จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง  และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 
   (3)  ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจ
หน้าที่ขอให้กระทรวง  กรม  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือห้างหุ้นส่วน  บริษัท  
ชี้แจงข้อเท็จจิรง  ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีสอบสวน 
   (4)  เรียกผู้ถูกกล่าวหา  หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง  หรือให้ถ้อยค าหรือให้
ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (5)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน  
ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 



   (6)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นส าคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   (7)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
   (8)  ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย 
   การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาใช้บังคับ 
 

ส่วนที่  2 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

  ข้อ  19  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้งเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 
  ข้อ  20  การด าเนินการตามข้อ  19  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
  ข้อ  21  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่  ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน  ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใน  ความส าคัญและระดับ
ต าแหน่ง  ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน  อายุ  ประวัติ  และความประพฤติในอดีต  สภาพแวดล้อม
แห่งกรณี  ผลร้ายอันเกิดจาการฝ่าฝืน  และเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 
  ข้อ  22  หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ  20  แล้ว  ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ  19  สั่งยุติเรื่อง  แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็น
การฝ่าฝืนจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ  19  สั่งลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตามข้อ  25  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย 
  ข้อ  23  การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ  19  ข้อ  20  
และข้อ  22  ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการรักษาวินัย  และการ
ด าเนินการทางวินัย  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
  ข้อ  24  การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ  22  ให้ด าเนินการตามนั้น  เว้นแต่จะ
ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
 

หมวด  4 
ขัน้ตอนการลงโทษ 

  ข้อ  25  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือนหรือ
น าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง  การเข้าสู่ต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง  การเลื่อนขั้นเงินเดือน  หรือการ
พิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนา  แล้วแต่กรณี 
  ข้อ  26  เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามข้อ  22  แล้วให้
องค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง  ด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
 
 



  ข้อ  27  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ  25  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง  ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษผู้ถูกลงโทษตามข้อ  18 (2)  
สามารถร้องทุกข์  และอุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้
ทราบการลงโทษ 
  ข้อ  28  เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
 

บทเฉพาะการ 

  ข้อ  29  จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม  (ถ้ามี)  และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป 
 
  นอกจากมีประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง  เรื่อง  มาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้งแล้ว  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลเปาะเส้ง  ไม่ได้เน้นส่งเสริมให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  ยึดถือปฏิบัติตามประกาศ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  (ประกาศ  ณ  วันที่  26  มิถุนายน  2556)  เรื่อง  
มาตรฐานทางหลักการและแนวทางปฏิบัติ  เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของพนักงานส่วนต าบลและ
พนักงานจ้างเพ่ิมเติมจากประกาศขององค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง  ดังนี้ 
  1.  พึงด ารงให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ  และมีความ
รับผิดชอบ 
  2.  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ 
  3.  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว  มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก 
  4.  พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
  5.  พึงพัฒนาทักษะ  ความรู้  ความสามารถ  และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



- คู่ฉบับ - 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง 
ที่  268/2562 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 บัญญัติให้มีประมวล

จริยธรรม เพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ  
แต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง  ก าหนดขั้นตอนการลงโทษ   
ตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ทั้งนี้การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐาน  จริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการ
กระท าผิดทางวินัย  

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560    
มาตรา 76 องค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วน        
ต าบลเปาะเส้ง ดังนี้  

1. ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล    ประธานกรรมการ  
2. ผู้อ านวยการกองช่าง     กรรมการ  
3. ผู้อ านวยการกองคลัง      กรรมการ  
4. นักวิชาการศึกษา      กรรมการ  
5. เจ้าพนักงานธุรการ     กรรมการ 
6. หัวหน้าส านักปลัด     เลขานุการ 
6. นักทรัพยากรบุคคล      ผู้ช่วยเลขานุการ  

มีหน้าที ่ 

(1) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้  ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

(2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ในกรณีที่
มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการ  อุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ตามประมวลจริยธรรมนี้จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว  

(3) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอ านาจหน้าที่ ขอให้
กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน  บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง      
ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ ถ้อยค าเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน  

(4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน  

 
 
 

/(5) พิจารณาวินิจฉัย… 
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(5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน            ถ้า
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวัน  นับแต่วันที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม เป็นที่สุด  

(6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็น เรื่องส าคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(7) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิ  ให้ผู้บังคับบัญชา
ใช้อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น  

(8) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดิน มอบหมาย  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป  

สั่ง ณ วันที่  1  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562  
 
 
 

     (นางสาวสมศรี   มุสิกศิริ)  
         ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล ปฏิบัติหน้าที่ 

      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเปาะเส้ง 
 


