
 

 

 

ประกาศองคก์ารบริหารส่วนตาํบลย่านยาว 

  เร่ือง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  

ของ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลย่านยาว   จังหวัดพจิิตร 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

_______________ 
 

  ตามท่ี  องค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาวได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ

จริยธรรมของขา้ราชการ พนกังาน และลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลย่านยาว ลงวันท่ี ๑  ตุลาคม  

๒๕๕๑  ตามนยัมาตรา ๗๗ แห่งรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช ๒๕๔๐  ไปแลว้  นัน้  
 

เน่ืองจากรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙  บญัญัติ

ใหม้ีประมวลจริยธรรมเพ่ือกาํหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง  ขา้ราชการ 

หรือเจา้หนา้ท่ีของรฐัแต่ละประเภท โดยใหม้ีกลไกและระบบในการบงัคบัใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทัง้

กําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรา้ยแรงแห่งการกระทํา  ทั้งนี ้  การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมดงักล่าว  ใหถ้ือว่า เป็นการกระทาํผิดทางวินยั  
 

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 

๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙     องคก์ารบริหารส่วนตาํบลย่านยาว  จึงใหย้กเลิกประกาศมาตรฐานทางคณุธรรม

และจริยธรรมท่ีอา้งถึง  และใหจ้ัดทาํเป็นประมวลจริยธรรมของขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลย่าน

ยาวแทน  เพ่ือเป็นเคร่ืองกาํกบัความประพฤติของขา้ราชการในสงักดั  ตามประมวลจริยธรรมแนบทา้ยนี ้
 

ทัง้นี ้  ตัง้แต่บดันีเ้ป็นตน้ไป 
 

      ประกาศ ณ วนัท่ี   ๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

 

       จ.ส.อ.     สะทา้น  อิ่มอยู ่

                    ( สะทา้น  อิม่อยู ่) 

               นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลย่านยาว 

 

 

 



ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  

ของ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลย่านยาว  จังหวัดพจิิตร 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

_______________ 

 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่ง

ราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙   โดยมีวตัถปุระสงคเ์พ่ือ 

๑. เป็นเคร่ืองมือกาํกบัความประพฤติของขา้ราชการ  ท่ีสรา้งความโปรง่ใส  มีมาตรฐาน 

ในการปฏิบติังานท่ีชดัเจนและเป็นสากล 

๒. ยึดถือเป็นหลกัการและแนวทางปฏิบติัอย่างสมํ่าเสมอ  ทัง้ในระดบัองคก์รและระดับ

บุคคล  และเป็นเคร่ืองมือการตรวจสอบการทาํงานด้านต่างๆของ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลย่านยาว

เพ่ือใหก้ารดาํเนินงานเป็นไปตามหลกัคณุธรรม จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ทาํใหเ้กิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรบั  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก่

ผูร้บับริการและประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผูม้ส่ีวนไดเ้สีย 

๔.ใหเ้กิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและขา้ราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้

อาํนาจในขอบเขต  สรา้งระบบความรบัผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองคก์ร ต่อผู้บังคับบัญชา       

ต่อประชาชน  และต่อสงัคม ตามลาํดบั 

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชนโ์ดยมิชอบ  และความขัดแย้งทางผลประโยชนท่ี์อาจ

เกิดขึน้  รวมทัง้เสริมสรา้งความโปรง่ใสในการปฏิบติังาน 

ทัง้นี ้ รวมถึงเพ่ือใชเ้ป็นค่านิยมร่วมสาํหรบัองคก์รและข้าราชการทุกคน  พึงยึดถือเป็น

แนวทางปฏิบติัควบคู่ไปกบัระเบียบและกฎขอ้บงัคบัอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ดงันี ้  

 

 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

 

  ขอ้ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี ้

   “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการของ องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลย่านยาว 
 

   “ขา้ราชการ”  หมายถึง  ขา้ราชการส่วนทอ้งถิ่น  ขา้ราชการส่วนทอ้งถิ่นสามัญ  

ขา้ราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ตามท่ีบัญญัติไวใ้นพระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการส่วน

ทอ้งถิ่น  รวมถึงพนกังานจา้ง  และลกูจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 
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   “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจาํ องคก์าร

บริหารส่วนตาํบลย่านยาว 

  ขอ้ ๒  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลย่านยาวรกัษาการตามประมวลจริยธรรมนี ้ 
 

หมวด ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 
 

ส่วนที่ ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

สาํหรับข้าราชการ  ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลย่านยาว 
 

  ขอ้ ๓ ขา้ราชการของ องคก์ารบริหารส่วนตาํบลย่านยาวทกุคน  มีหนา้ท่ีดาํเนินการให้

เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรกัษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อาํนวยความสะดวกและ

ใหบ้ริการแก่ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล  โดยจะตอ้งยึดมั่นในค่านิยมหลกั ๑๐ ประการ  ดงันี ้

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริยท์รงเป็นประมขุ 

   (๒) การยึดมั่นในคณุธรรมและจริยธรรม 

   (๓) การมีจิตสาํนึกท่ีดี  ซื่อสตัย ์ และรบัผิดชอบ 

   (๔) การยึดถือประโยชนข์องประเทศชาติเหนือกว่าประโยชนส่์วนตน  และไม่ม ี

       ผลประโยชนท์บัซอ้น 

(๕) การยืนหยดัทาํในส่ิงท่ีถกูตอ้ง เป็นธรรม  และถกูกฎหมาย 

(๖) การใหบ้ริการแก่ประชาชนดว้ยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั และไม่เลือกปฏิบติั 

(๗) การใหข้อ้มลูข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้น ถกูตอ้ง และไม่บิดเบอืน 

      ขอ้เท็จจริง 

(๘) การมุ่งผลสมัฤทธิ์ของงาน รกัษามาตรฐาน มีคณุภาพ โปรง่ใส และ   

       ตรวจสอบได ้

 (๙) การยึดมั่นในหลกัจรรยาวิชาชีพขององคก์ร 

             (๑๐) การสรา้งจิตสาํนึกใหป้ระชาชนในทอ้งถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดี  

         รว่มกนัพฒันาชมุชนใหน่้าอยู่คู่คณุธรรมและดแูลสภาพส่ิงแวดลอ้มให ้

         สอดคลอ้งรฐัธรรมนญูฉบบัปัจจบุนั 

 

 

 

 



ส่วนที่ ๒ 

จรรยาวิชาชีพขององคก์ร 

   

  ขอ้ ๔  ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลย่านยาวตอ้งจงรกัภกัดีต่อชาติ ศาสนา                                    

และพระมหากษัตริย ์

  ขอ้ ๕ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลย่านยาว  ตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดีในการ

รกัษาไวแ้ละปฏิบติัตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยทกุประการ 

  ขอ้ ๖ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลย่านยาว  ตอ้งเป็นแบบอย่างท่ีดีในการ

เป็นพลเมืองดี  เคารพและปฏิบติัตามกฎหมายอย่างเครง่ครดั 

  ขอ้ ๗  ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลย่านยาว  ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจ

ก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสียต่อเกียรติภมูิของตาํแหน่งหนา้ท่ี 

  ขอ้ ๘  ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลย่านยาว  ต้องปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็ม

กาํลงัความสามารถดว้ยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรูค้วามสามารถ  ใหบ้รรลผุลสาํเร็จและมี

ประสิทธิภาพตามภาระหนา้ท่ีท่ีไดร้บัมอบหมาย  เพ่ือใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ประเทศชาติและประชาชน 

  ขอ้ ๙ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว  ต้องมุ่งแก้ปัญหาความ

เดือดรอ้นของประชาชนดว้ยความเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่งเสริมสรา้งความเขา้ใจอนัดีระหว่างหน่วยงาน

และประชาชน 

  ขอ้ ๑๐ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลย่านยาว  ตอ้งปฏิบัติหนา้ท่ีดว้ยความ

สภุาพ เรียบรอ้ย มีอธัยาศยั 

  ขอ้ ๑๑ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลย่านยาว  ตอ้งรกัษาความลับท่ีไดจ้าก

การปฏิบติัหนา้ท่ี   การเปิดเผยขอ้มลูท่ีเป็นความลับโดยขา้ราชการ/พนกังานจะกระทาํไดต่้อเมื่อมีอาํนาจ

หนา้ท่ีและไดร้บัอนญุาตจากผูบ้งัคบับญัชา หรือเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนดเท่านัน้ 

  ขอ้ ๑๒ ขา้ราชการขององค์การบริหารส่วนตาํบลย่านยาว  ต้องรกัษา และเสริมสรา้ง

ความสามคัคีระหว่างผูร้ว่มงาน พรอ้มกบัใหค้วามช่วยเหลือเกือ้กูลซึ่งกนัและกนัในทางท่ีชอบ 

  ขอ้ ๑๓ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว  ต้องไม่ใช้สถานะหรือ

ตาํแหน่งไปแสวงหาประโยชนท่ี์มิควรได้สาํหรบัตนเองหรือผูอ้ื่น  ไม่ว่าจะเป็นประโยชนใ์นทางทรพัยสิ์น

หรือไม่ก็ตาม  ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้รอ้งเรียน หรือบุคคลท่ี

เกี่ยวขอ้ง  เพ่ือประโยชนต่์างๆอนัอาจเกิดจากการปฏิบัติหนา้ท่ีของตน  เวน้แต่เป็นการใหโ้ดยธรรมจรรยา

หรือการใหต้ามประเพณี 

 

 

 



- ๔ - 

  ขอ้ ๑๔ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลย่านยาว  ตอ้งประพฤติตนใหส้ามารถ

ทาํงานรว่มกับผูอ้ื่นดว้ยความสภุาพ   มีนํา้ใจ  มีมนุษยสมัพันธ์อันดี  ตอ้งไม่ปิดบังขอ้มลูท่ีจาํเป็นในการ

ปฏิบติังานของเพ่ือนรว่มงาน  และไม่นาํผลงานของผูอ้ื่นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 

หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ส่วนที่ ๑   

กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

  ขอ้ ๑๕ ให ้สาํนกัปลดัองคก์ารบริหารส่วนตาํบลย่านยาว  มีหนา้ท่ีควบคมุกาํกบัการใหม้ี

การปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมนีอ้ย่างทั่วถึงและเครง่ครดั  โดยมีอาํนาจหนา้ท่ีดงันี ้

   (๑) ดาํเนินการเผยแพร ่ ปลกูฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องขา้ราชการท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี

และติดตามสอดส่องการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมนีอ้ย่างสมํ่าเสมอ 

   (๒) สืบสวนหาขอ้เท็จจริง  หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี ้ เพ่ือรายงานผล

ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลย่านยาวหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทัง้นี ้ โดยอาจมีผูร้อ้งขอหรือ

อาจดาํเนินการตามท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลย่านยาวหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  

หรือตามท่ีเห็นเองก็ได ้

   (๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้

อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกลง้หรือถูกใชอ้าํนาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีท่ีเห็นว่านายกองค์การ

บริหารส่วนตาํบลย่านยาวหรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ใหค้วามคุ้มครองต่อขา้ราชการผูน้ั้นตามควร                   

อาจยื่นเร่ืองโดยไม่ตอ้งผ่านนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลยา่นยาวหรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยัง

ผูต้รวจการแผ่นดินก็ได ้
 

   (๔) คุ้มครองขา้ราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอ้ย่างตรงไปตรงมา      

มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ ํานาจโดยไม่ เป็นธรรม  การดําเนินการต่อข้าราชการท่ีอยู่ระหว่าง                   

ถกูกล่าวหาว่าไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมนี ้ อนัมีผลกระทบต่อการแต่งตัง้ โยกยา้ย เล่ือนขัน้เงินเดือน  

ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบต่อสิทธิหน้าท่ีของข้าราชการผู้นั้น จะกระทาํมิได ้         

เวน้แต่จะไดร้บัความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว้ 

(๕) ทาํหนา้ท่ีฝ่ายเลขานกุารของคณะกรรมการจริยธรรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

   (๖ )ดํา เนิ น การอื่ น ตาม ท่ีกําห น ดใน ป ระ ม วลจ ริยธ รรม นี้   ห รือ ต าม ท่ี

คณะกรรมการจริยธรรมหรือปลดัมอบหมาย  ทัง้นี ้โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผูด้าํรงตาํแหน่งใน

สาํนกัปลดั 



- ๕ - 

  ขอ้ ๑๖ ให ้นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลย่านยาวแต่งตัง้คณะกรรมการจริยธรรมขึน้         

เพ่ือควบคมุ กาํกบั ใหม้ีการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมนี ้

   คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดว้ย  

   (๑) ปลดัหรือรองปลดัท่ีไดร้บัมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ   

   (๒) กรรมการจากขา้ราชการซึ่งดาํรงตาํแหน่งสายงานผูบ้ริหาร เลือกกนัเองให้

เหลือสองคน 

   (๓) กรรมการ  ซึ่งเป็นข้าราชการท่ีไม่ได้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารใน

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลย่านยาวท่ีไดร้บัเลือกตัง้จากขา้ราชการ พนักงานจา้ง และลูกจา้งขององคก์าร

บริหารส่วนตาํบลย่านยาวนัน้  จาํนวนสองคน 

   (๔) กรรมการผูท้รงคณุวฒิุภายนอก ใหก้รรมการตาม (๑) – (๓) รว่มกันเสนอชื่อ

และคดัเลือกใหเ้หลือสองคน   

   ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลย่านยาว เป็นเลขานุการคณะกรรมการ

จริยธรรม  และอาจแต่งตัง้ผูช้่วยเลขานกุารคณะกรรมการจริยธรรมไดต้ามความเหมาะสม 

   กรรมการจริยธรรมตอ้งไม่เคยถกูลงโทษทางวินยัมาก่อน   

  ขอ้ ๑๗ คณะกรรมการจริยธรรมมีอาํนาจหนา้ท่ี  ดงันี ้

   (๑)  ควบคมุ  กาํกบั  ส่งเสริมและใหค้าํแนะนาํในการใชบ้งัคบัประมวลจริยธรรม

นีใ้นองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

(๒)  สอดส่องดูแลใหม้ีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถิ่น  ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยหรือมีข้อรอ้งเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมีการ

อทุธรณ ์ การลงโทษผูฝ่้าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี ้จะตอ้งไต่สวนขอ้เท็จจริง และมีคาํวินิจฉัยโดยเร็ว 

             (๓)  ใหค้ณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท่ี้คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย       มี

อาํนาจหน้าท่ี  ขอให้กระทรวง  กรม  หน่วยงานราชการ  รฐัวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรฐั  หรือห้าง

หุ้นส่วน บริษัท  ชีแ้จงข้อเท็จจริง  ส่งเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด         

มาชีแ้จงหรือใหถ้อ้ยคาํเกี่ยวกบัเร่ืองท่ีสอบสวน 

   (๔)  เรียกผูถ้กูกล่าวหา  หรือขา้ราชการของหน่วยงานนีม้าชีแ้จง  หรือใหถ้อ้ยคาํ  

หรือใหส่้งเอกสารและหลกัฐานเกี่ยวกบัเร่ืองท่ีสอบสวน 

   (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชีข้าดปัญหาอันเกิดจากการใชบ้ังคับประมวลจริยธรรมนี้

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อได้วินิจฉัยแลว้ให้ส่งคาํวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ระดับจังหวัดโดยพลัน  ถา้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดว้ินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายใน

เก้าสิบวันนับแต่วัน ท่ีคณ ะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับ เร่ือง  ให้คําวินิจฉัยของ

คณะกรรมการจริยธรรมเป็นท่ีสดุ 



- ๖ - 

   (๖)  ส่งเร่ืองใหผู้ต้รวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเร่ืองนั้นเป็น

เร่ืองสาํคญัหรือมีผลกระทบในวงกวา้งหลายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

(๗)  คุม้ครองขา้ราชการซึ่งปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมนีอ้ย่างตรงไปตรงมา     

มิใหผู้บ้งัคบับญัชาใชอ้าํนาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อขา้ราชการผูน้ัน้ 

   (๘)  ดาํเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดิน 

มอบหมาย 

การประชมุคณะกรรมการจริยธรรมใหน้าํกฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทาง 

ปกครองมาใชบ้งัคบั 
    

ส่วนที่ ๒ 

ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

  ขอ้ ๑๘ กรณีมีการรอ้งเรียนหรือปรากฏเหตวุ่ามีเจา้หนา้ท่ีประพฤติปฏิบติัฝ่าฝืนประมวล

จริยธรรม  ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลย่านยาว เป็นผูร้บัผิดชอบพิจารณาดาํเนินการ 

ขอ้ ๑๙ การดําเนินการตามข้อ ๑๘   ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณ าดําเนินการแต่งตั้ง

คณะกรรมการจาํนวนไม่นอ้ยกวา่สามคน เป็นผูด้าํเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ขอ้ ๒๐ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี ้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม

รา้ยแรงหรือไม่  ใหพิ้จารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มลูเหตจุงูใจ ความสาํคญั

และระดับตําแหน่ง  ตลอดจนหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ           

ในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลรา้ยอันเกิดจากการฝ่าฝืน  และเหตุอื่นอันควรนาํมาประกอบการ

พิจารณา  

ขอ้ ๒๑  หากการดาํเนินการสอบสวนตามขอ้ ๑๙ แล้ว  ไม่ปรากฏขอ้เท็จจริงว่ามีการ             

ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาํเนินการตามข้อ ๑๘ สั่งยุติเร่ือง แต่หากปรากฏ

ขอ้เท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกบัเป็นความผิดทางวินยั  ใหผู้ร้บัผิดชอบพิจารณา

ดําเนินการตามข้อ ๑๘  สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๔  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้

ดาํเนินการทางวินยั   

  ขอ้ ๒๒  การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๘          

ขอ้ ๑๙ และขอ้ ๒๑  ใหน้าํแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการรกัษา

วินยั  และการดาํเนินการทางวินยั  ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  มาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม 

ข้อ ๒๓ การสั่งการของผู้รับผิดชอบดําเนินการตามข้อ ๒๑ ให้ดําเนินการตามนั้น               

เวน้แต่จะปรากฏขอ้เท็จจริงในภายหลงัท่ีอาจทาํใหผ้ลของการสั่งการนัน้เปล่ียนแปลงไป   

 

 



หมวด ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 

 

  ขอ้ ๒๔  การประพฤติปฏิบติัฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี ้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทาง

วินัยหรือความผิดทางอาญา  ใหด้าํเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือใหม้ีการแกไ้ขหรือดาํเนินการท่ีถูกตอ้ง  

หรือตักเตือน  หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง  การเข้าสู่ตําแหน่ง  การพ้นจากตําแหน่ง               

การเล่ือนขั้นเงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งใหผู้ฝ่้าฝืนนัน้ปรบัปรุงตนเองหรือ

ไดร้บัการพฒันาแลว้แต่กรณ ี

  ขอ้ ๒๕ เมื่อมีการดาํเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒  

แลว้  ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนตาํบลย่านยาวดาํเนินการใหเ้ป็นไปตามคาํสั่งดงักล่าวโดยไมช่กัชา้ 

  ข้อ ๒๖  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๔  สามารถรอ้งทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ

จริยธรรมขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลย่านยาว  ภายในสามสิบวนั  นบัแต่วนัไดท้ราบการลงโทษ 

    ผูถู้กลงโทษตามข้อ ๑๗ (๒) สามารถรอ้งทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดั  ภายในสามสิบวนั  นบัแต่วนัไดท้ราบการลงโทษ  

  ขอ้ ๒๗ เมื่อผลการพิจารณาเป็นท่ีสดุแลว้  ใหร้ายงานผลต่อผูต้รวจการแผ่นดินโดยเร็ว 

     

บทเฉพาะกาล 

 

  ขอ้ ๒๘ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พรอ้มดําเนินการ

ปรบัปรุงแกไ้ขประมวลจริยธรรมใหม้ีความเหมาะสม (ถา้มี)  และแจง้ใหค้ณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ระดับจังหวัด  คณ ะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคล                     

ส่วนทอ้งถิ่น  และผูต้รวจการแผ่นดินทราบต่อไป 
   

 

      ประกาศ  ณ  วนัท่ี  ๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๒ 

 

      จ.ส.อ.      สะทา้น  อิ่มอยู ่

        (สะทา้น      อิ่มอยู่) 

      นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลย่านยาว 


