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ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจา้ว 
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว อำเภอปราณบุรี จังหวัดประจวบคีรีขนัธ ์
.......................................... 

 
ตามพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 หมวด 1 มาตรฐานทางจริยธรรม

และประมวลจริยธรรม มาตรา 5 ซึ่งได้กำหนดหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมจริยธรรมของ
เจ้าหน้าที่รัฐ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินยึดถือเป็นหลักเกณฑ์ในการ
ปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของรัฐ เกี่ยวกับสภาพคุณงามความดีที่เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องยึดถือสำหรับการปฏิบัติงาน
การตัดสินความถูกผิด การปฏิบัติที่ควรกระทำหรือไม่ควรกระทำ ตลอดจนการดำรงตนในการกระทำความดี
และละเว้นความช่ัว และเป็นเครื่องกำกับความประพฤติพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง และรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 ความว่า ให้รัฐพัฒนาการบริหารราชการแผ่นดินทุกส่วน
เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และในวรรคสามที่ว่า "รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม 
เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ 
ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว" ประกอบกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถ่ิน เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถ่ิน ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

 

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จึงให้จัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้ 

 

ทั้งนี ้ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันที่   5   ตุลาคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

                                                                  (นายเกษม  สุวรรณชาติ) 
                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจา้ง พ.ศ. 2566 
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.................................................. 
 

ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน ได้มีประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ ่น เรื ่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ ่น เมื ่อวันที ่ 5 
พฤศจิกายน พ.ศ.2564 เพื่อใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการประพฤติปฏิบัติตนของพนักงานส่วนท้องถ่ิน 

 
หมวด 1 
บทท่ัวไป 

ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี ้
ประมวลจริยธรรม หมายถึง “ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว” 
พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง หมายถึง " พนักงานส่วนตำบล พนักงานครู และ

พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล 
คณะกรรมการจรยิธรรม หมายถึง “คณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การบริหารส่วน

ตำบลเขาจ้าว” 
ข้อ ๒ ให้นายกองค์การบรหิารส่วนตำบลเขาจ้าว รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี ้

 

หมวด 2 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนท่ี 1 
มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นคา่นยิมหลัก 

สำหรับพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจา้ง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
 

ข้อ 3 พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้างขององค์การบรหิารส่วนตำบลเขาจ้าว มีหน้าที่ดำเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรมอันประกอบด้วย 

(๑) ยึดมั่นในสถาบันหลักของประเทศ อันได้แก่ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์และการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยยึดถือผลประโยชน์ของประเทศชาติ
เป็นสำคัญ ประพฤติ ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบศีลธรรมอันดี และเทิดทูนรักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์ 

(๒) ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อหน้าที่ ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมาตามกฎหมายและ
ตามทำนองคลองธรรม โปร่งใส และมีจิตสำนึกที่ดี 

(๓) กล้าตัดสินใจ และกระทำในสิ ่งที ่ถูกต้องชอบธรรม และกล้าแสดงความคิดเห็น
คัดค้าน หรือเสนอให้มีการลงโทษผู้ที่ทาสิ่งไม่ถูกต้อง 

(๔) คิดถึงประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตัว และมีจิตสาธารณะ 
(๕) มุ่งผลสัมฤทธ์ิของงานและภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(๖) ปฏิบัติหน้าที่อย่างเปน็ธรรม ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติโดยการใช้ความรูส้กึหรอื

ความสัมพันธ์ส่วนตัว หรือเหตุผลของความแตกต่างทางเช้ือชาติ ศาสนา เพศ อายุ สภาพร่างกาย สถานะของ
บุคคลหรือฐานะทางเศรษฐกิจสังคม 



(๗) ดำรงตนเป็นแบบอย่างที่ดีและรกัษาภาพลักษณ์ของทางราชการ ด้วยการรักษาเกียรติ
ศักดิ์ของความเป็นพนักงานส่วนท้องถ่ิน รวมทั้งปฏิบัติตนเป็นพลเมืองดีและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียง 

 
ส่วนท่ี 2 

จริยธรรมท่ัวไป 
 

ข้อ 4 พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว พึงปฏิบัติตน
เพื่อรักษาจริยธรรมดังต่อไปนี้ 

(๑) ยึดมั่นธรรมาภิบาลและอุทิศตนเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชน 
(๒) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า และระมัดระวังไม่ให้

เกิดความเสียหาย 
(๓) ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย และมีอัธยาศัยที่ดี 
(๔) มุ่งบริการประชาชน และแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยความเป็นธรรม 

รวดเร็วเสมอภาค และเคารพศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย ์
(๕) จัดทำบริการสาธารณะ และกิจกรรมสาธารณะ ต้องคำนึงถึงคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตร

ต่อสิ่งแวดล้อม 
(๖) ให้ข้อมูลข่าวสารตามข้อเท็จจริงแก่ประชาชนอันอยู่ในความรับผิดชอบของตนอย่าง

ถูกต้องครบถ้วนและไม่บิดเบือน 
(๗) เรียนรู้ และพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิม่ขีดความสามารถใหก้ับองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ินอย่างยั่งยืน 
(๘) ไม่กระทำการอันมีลักษณะเป็นการขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วนบุคคลกบัประโยชน์

ส่วนรวม 
(๙) ต้องปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทำการเลี่ยงประมวล

จริยธรรมนี้ 
ส่วนท่ี 3 

จรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

ข้อ 5 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ต้องจงรักภักดี
ต่อชาติศาสนา และพระมหากษัตริย์ 

ข้อ 6 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

ข้อ 7 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ต้องเป็น
แบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ข้อ 8 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ต้องไม่
ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าที่ 

ข้อ 9 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ต้องปฏิบัติ
หน้าที่อย่างเต็มกำลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสำเร็จ
และมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รบัมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ และประชาชน 



ข้อ 10 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ต้องมุ่ง
แก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
หน่วยงานและประชาชน 

ข้อ ๑1 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ต้องปฏิบัติ
หน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 

ข้อ 12 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ต้องรักษา
ความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที ่การเปดิเผยข้อมลูทีเ่ป็นความลบัโดยข้าราชการ/พนักงาน จะกระทำได้ต่อเมือ่
มีอำนาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 

ข้อ ๑3 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ต้องรักษา 
และเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซี่งกันและกันในทางที่ชอบ 

ข้อ ๑4 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ต้องไม่ใช้
สถานะหรอืตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มคิวรได้สำหรับตนเองหรอืผูอ้ื่นไม่ว่าจะเปน็ประโยชน์ในทางทรัพย์สนิ
หรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง 
เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ  อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตาม
ประเพณี 

ข้อ ๑5 พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ต้องประพฤติ
ตนให้สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นใน
การปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

ข้อ ๑6 จรรยาบรรณวิชาชีพของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล
เขาจ้าว มีหน้าที่ในการรับผิดชอบเกี่ยวกับการพัฒนาประเทศ การให้บริการแก่ประขาชนด้วยความถูกต้องและ
ข้อมูลที่เป็นจริง ยึดหลักในการประพฤติปฏิบัติตนที่ถูกต้องเหมาะสม ทำงานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพ 

 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคบัใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนท่ี ๑ 
กลไกการบังคบัใช้ประมวลจรยิธรรม 

 

ข้อ ๑7 ให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว มีหน้าที่ควบคุมกำกับให้มีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

(1) ดำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่อง พนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง
ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ 

(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้นายก
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดำเนินการ
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได้ 

(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้ง หรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายก
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร
อาจยื่นเรือ่งโดยไม่ต้องผา่นนายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผูต้รวจการ
แผ่นดินก็ได ้



(๔) คุ้มครองพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อย่างตรงไปตรงมา มีให้ถูกกลั่นแกลง้หรอืถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม การดำเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนข้ันเงินเดือน  
ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจรงิ หรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้างผูน้ัน้
จะกระทำมิได้ เว้นแต่ใด้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

(๕) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(๖) ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรม

หรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดำรงตำแหน่งในสำนักปลัด อบต. 
ข้อ ๑8 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน เพื่อควบคุม

กำกับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย 
(๑) ปลัด อบต.หรือรองปลัด อบต. ที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการจากพนักงานส่วนตำบลซึ่งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารเลือกกันเองให้

เหลือสองคน 
(๓) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการที่ได้ไม่ได้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การ

บริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จำนวน
สองคน 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) - (๓) ร่วมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกให้เหลือสองคน 

ให้หัวหน้าสำนักปลัด อบต. เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจแต่งตั้ง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม  

กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 
ข้อ ๑9 คณะกรรมการจริยธรรมมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

(๑) ควบคุม กำกับ ส่งเสริมและให้คำแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์การ
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว 

(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท้ี่คณะกรรมการจรยิธรรมมอบหมาย มีอำนาจหน้าที่
ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ช้ีแจง ข้อเท็จจรงิ 
ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาข้ีแจงหรือให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือข้าราชการของหน่วยงานน้ีมาช้ีแจง หรือให้ถ้อยคำหรือให้สง่
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๕) พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เมือ่ได้วินิจฉัยแลว้ให้สง่คำวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด โดยพลนั 
ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจงัหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 



(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(7) คุ้มครองพนักงานส่วนตำบลและพนักงานจ้าง ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

(๘) ดำเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย 
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 

 

ส่วนท่ี ๒ 
ระบบบังคบัใช้ประมวลจรยิธรรม 

 

ข้อ 20 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฎเหตุว่ามีเจ้าหน้าที ่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ 

ข้อ ๒1 การดำเนินการตามข้อ 20 ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ข้อ ๒2 การประพฤติปฏิบัติฝา่ฝนืประมวลจรยิธรรมนี้ จะถือเป็นการฝา่ฝนืจริยธรรมรา้ยแรงหรอืไม่ 
ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝนื ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจงูใจ ความสำคัญระดับตำแหน่ง ตลอดจน
หน้าที่ความรับผดิชอบของผู้ฝา่ฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายแรง
อันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรนำมาประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๒3 หากการดำเนินการสอบสวนตามข้อ ๒1 แล้ว ไม่ปรากฎข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าผืนประมวล
จริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตาม ข้อ 20 สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเทจ็จรงิว่าเป็นการฝา่ฝืน
ประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตาม ข้อ 20 สั่งลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒6 แต่หากปรากฎว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดำเนินการทางวินัย 

ข้อ 24 การดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าผืนตามข้อ 20 ข้อ ๒1 และ
ข้อ ๒3 ให้นำแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดำเนินการ
ทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๒5 การสั่งการของผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อ 23 ให้ดำเนินการตามนั้น เว้นแต่จะปรากฏ
ข้อเท็จจริงภายหลังที่อาจทำให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 

ข้อ ๒6 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจรยิธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา ให้ดำเนินการตามควรแกก่รณีเพื่อใหม้ีการแก้ไขหรือดำเนินการที่ถูกต้อง หรอืตักเตือนหรือนำไป
ประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือการพิจารณา
ความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนน้ันปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒7 เมื่อมีการดำเนินการสอบสวนทางจรยิธรรม และมีการสัง่ลงโทษตามข้อ ๒3 แล้วให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งดงักล่าวโดยไม่ชักช้า 

ข้อ ๒8 ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒6 สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ ผู้ถูกลงโทษตาม  



ข้อ ๑9 (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 

ข้อ ๒9 เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ข้อ 30 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดำเนินการปรับปรุงแก้ไข 
ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด คณะกรรมการ
ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเป็นองค์กรกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
ท่ี  177/2565 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล และพนักงานจา้ง  
ประจำปี พ.ศ. 2566 

……………………………................................................ 

อาศัยอำนาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 ความว่า 
ให้รัฐพัฒนาการบริหารราชการแผ่นดินทุกสว่นเป็นไปตามหลักการบรหิารกิจการบา้นเมืองที่ดี และในวรรคสาม
ที่ว่า "รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกำหนดประมวลจริยธรรม
สำหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว" ประกอบกับ 
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วน
ท้องถ่ิน ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว จึงแต่งตั้งแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำประมวลจริยธรรมของ
พนักงานส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ประจำปี พ.ศ. 2566 ข้ึน เพื่อเป็นเครื่องกำกับความประพฤติพนักงาน
ส่วนตำบล และพนักงานจ้าง ในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว ดังต่อไปนี้  

1. ส.ต.อ.มนู  คำทอง  ปลัด อบต.เขาจ้าว         ประธานกรรมการ 
2. นายสมหมาย  ทองคำ  ผู้อำนวยการกองช่าง  กรรมการ 
3. นางพรพรรณ  เกิดม ี  ผู้อำนวยการกองคลงั  กรรมการ 
3. นางสาวปุณยาพร  พูลสวัสดิ์ นักวิชาการตรวจสอบภายใน กรรมการ 
4. นางสาวอำภา  มาลี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ 
5. นายเพชรพร โกมลฤทธ์ิ กำนันตำบลเขาจ้าว       กรรมการ 
8. นางยุพิน  สร้างการนอก ประธานอสม.ตำบลเขาจ้าว กรรมการ 
9. นางฐาปณี  เอกวัตร  หัวหน้าสำนักปลัด อบต.    เลขานุการ 
10. นายณัฐภัทร  สินสมบัติ เจ้าพนักงานธุรการ  ผู้ช่วยเลขานุการ 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  3  เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2565 
 
 

 
                                                                  (นายเกษม  สุวรรณชาติ) 

                                     นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาจ้าว 
 
 

 

 


