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ประกาศองคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
  เร่ือง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  และเจ้าหน้าทีข่ององคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้านค า   

จังหวัดศรีสะเกษ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
_______________ 

 

  ตามที่ องคก์ารบริหารสว่นต าบลหวา้นค า ไดป้ระกาศมาตรฐานทางคณุธรรมและจริยธรรม
ของพนกังาน และลกูจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหวา้นค า   ลงวนัที่  ๒๑  ธันวาคม  ๒๕๕๔  ตามนยั
มาตรา ๗๗ แห่งรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช ๒๕๕๐  ไปแลว้  นัน้  
 

เนื่องจากรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พทุธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙  บญัญัติ
ใหม้ีประมวลจรยิธรรมเพื่อก าหนดมาตรฐานทางจรยิธรรมของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง  ขา้ราชการ หรือ
เจา้หนา้ที่ของรฐัแต่ละประเภท โดยใหม้ีกลไกและระบบในการบงัคบัใชอ้ย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทัง้ก าหนด
ขัน้ตอนการลงโทษตามความรา้ยแรงแห่งการกระท า  ทั้งนี ้ การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จรยิธรรมดงักลา่ว  ใหถื้อว่าเป็นการกระท าผิดทางวินยั  

 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณข์องรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช ๒๕๕๐  
มาตรา  ๒๗๙     องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวา้นค า  จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมที่อา้งถึง  และใหจ้ัดท าเป็นประมวลจริยธรรมของขา้ราชการและเจา้หน้าที่องคก์ารบริหารส่วน
ต าบลหวา้นค า  แทน  เพื่อเป็นเครื่องก ากบัความประพฤติของขา้ราชการในสงักัด  ตามประมวลจริยธรรม
แนบทา้ยนี ้

 

ทัง้นี ้  ตัง้แต่บดันีเ้ป็นตน้ไป 
 

    ประกาศ ณ วนัที่   ๔   มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 
(นายเลือดไทย      ค าโสภา) 

  นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหวา้นค า 
 
 
 
 



ค าน า 
 

   ประมวลจรยิธรรมของขา้ราชการ และเจา้หนา้ที่ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหวา้นค า 
พ.ศ. ๒๕๕๖ ฉบบันี ้ จดัท าขึน้ตามเจตนารมณข์องรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทย พทุธศกัราช 
๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ เพื่อใหข้า้ราชการและลกูจา้งขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหวา้นค า มีหลกัการ 
และแนวทางปฏิบติังานเพื่อเป็นเคร่ืองก ากบัความประพฤติของตนในการปฏิบติังานอย่างมีคณุธรรมและ 
จรยิธรรม โดยประกอบดว้ยองคป์ระกอบส าคญั ๓ สว่น ไดแ้ก่ 

๑. มาตรฐานทางจรยิธรรม 
๒. กลไกและระบบในการด าเนินการ เพื่อใหก้ารบงัคบัใชเ้ป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ขัน้ตอนการลงโทษ 
 
 

องคก์ารบรหิารสว่นต าบลหวา้นค า 
มกราคม  ๒๕๖๕ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สารบัญ 
 

        หน้า 
หมวดที ่๑  บทท่ัวไป          ๑ 
หมวดที ่๒  มาตรฐานจริยธรรม 

- ส่วนที ่๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักส าหรับ    ๒ 
ข้าราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้านค า 

- ส่วนที ่๒ จรรยาวิชาชีพขององคก์ร      ๓ 
หมวดที ่๓  กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม   

-    ส่วนที ่๑ กลไกบังคับใช้ประมวลจริยธรรม      ๔ 
-    ส่วนที ่๒ ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม     ๖ 

หมวดที ่๔  ขั้นตอนการลงโทษ         ๗ 
บทเฉพาะกาล           ๗ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



เร่ือง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  และเจ้าหน้าทีข่ององคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
จังหวัดศรีสะเกษ  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

_______________ 
 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี ้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ ง

ราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙   โดยมีวตัถปุระสงคเ์พื่อ 
๑. เป็นเครื่องมือก ากบัความประพฤติของขา้ราชการ  ที่สรา้งความโปร่งใส  มีมาตรฐาน ใน

การปฏิบติังานที่ชดัเจนและเป็นสากล 
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม ่าเสมอ  ทั้งในระดับองคก์รและระดับ

บคุคล  และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานดา้นต่างๆขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหวา้นค า  เพื่อให ้  
การด าเนินงานเป็นไปตามหลกัคณุธรรม จรยิธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรบั  เพิ่มความน่าเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก่
ผูร้บับรกิารและประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผูม้ีสว่นไดเ้สีย 

๔. ใหเ้กิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและขา้ราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อ านาจในขอบเขต  สรา้งระบบความรบัผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา       
ต่อประชาชน  และต่อสงัคม ตามล าดบั 

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึน้  รวมทัง้เสรมิสรา้งความโปรง่ใสในการปฏิบติังาน 

ทั้งนี ้ รวมถึงเพื่อใชเ้ป็นค่านิยมร่วมส าหรบัองค์กรและขา้ราชการทุกคน  พึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบติัควบคู่ไปกบัระเบียบและกฎขอ้บงัคบัอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ดงันี ้  

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 
  ขอ้ ๑ ในประมวลจรยิธรรมนี ้
   “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการของ องคก์าร
บรหิารสว่นต าบลหวา้นค า   
     “ขา้ราชการ”  หมายถึง  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ  
ขา้ราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ตามที่บัญญัติไวใ้นพระราชบัญญัติระเบียบขา้ราชการส่วน
ทอ้งถิ่น  รวมถึงพนกังานจา้ง  และลกูจา้งขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
 



 

- ๒ - 
    
   “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจ า องคก์าร
บรหิารสว่นต าบลหวา้นค า   
  ขอ้ ๒  ให ้นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหวา้นค า  รกัษาการตามประมวลจรยิธรรมนี ้ 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 

ส่วนที ่๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ส าหรับข้าราชการ  ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหว้านค า 
 

  ขอ้ ๓ ขา้ราชการของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลหวา้นค า ทุกคน  มีหนา้ที่ด  าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรกัษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและ
ใหบ้รกิารแก่ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล  โดยจะตอ้งยดึมั่นในค่านิยมหลกั ๑๐ ประการ  ดงันี ้

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตรยิท์รงเป็นประมขุ 
   (๒) การยึดมั่นในคณุธรรมและจรยิธรรม 
   (๓) การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสตัย ์ และรบัผิดชอบ 
   (๔) การยึดถือประโยชนข์องประเทศชาติเหนือกว่าประโยชนส์ว่นตน  และไม่มี 

       ผลประโยชนท์บัซอ้น 
(๕) การยืนหยดัท าในสิ่งที่ถกูตอ้ง เป็นธรรม  และถกูกฎหมาย 
(๖) การใหบ้รกิารแก่ประชาชนดว้ยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั และไม่เลือกปฏิบติั 
(๗) การใหข้อ้มลูข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือน 
      ขอ้เท็จจรงิ 
(๘) การมุ่งผลสมัฤทธิ์ของงาน รกัษามาตรฐาน มีคณุภาพ โปรง่ใส และ   
       ตรวจสอบได ้
 (๙) การยดึมั่นในหลกัจรรยาวิชาชีพขององคก์ร 

             (๑๐) การสรา้งจิตส านึกใหป้ระชาชนในทอ้งถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี  
         รว่มกนัพฒันาชมุชนใหน้่าอยู่คู่คณุธรรมและดแูลสภาพสิ่งแวดลอ้มให ้
         สอดคลอ้งรฐัธรรมนญูฉบบัปัจจุบนั 

 
 
 



- ๓ - 
 

ส่วนที ่๒ 
จรรยาวิชาชีพขององคก์ร 

   
  ขอ้ ๔  ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวา้นค า  ตอ้งจงรกัภกัดีต่อชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตรยิ ์
  ขอ้ ๕ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวา้นค า  ตอ้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
รกัษาไวแ้ละปฏิบติัตามรฐัธรรมนญูแห่งราชอาณาจกัรไทยทกุประการ 
  ขอ้ ๖ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวา้นค า  ตอ้งเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
เป็นพลเมืองดี  เคารพและปฏิบติัตามกฎหมายอย่างเครง่ครดั 
  ขอ้ ๗  ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวา้นค า  ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจ
ก่อใหเ้กิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภมูิของต าแหน่งหนา้ที่ 
  ขอ้ ๘  ขา้ราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหวา้นค า  ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
ก าลงัความสามารถดว้ยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรูค้วามสามารถ  ใหบ้รรลุผลส าเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหนา้ที่ที่ไดร้บัมอบหมาย  เพื่อใหเ้กิดประโยชนส์งูสดุแก่ประเทศชาติและประชาชน 
  ขอ้ ๙ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหว้านค า   ต้องมุ่งแก้ปัญหาความ
เดือดรอ้นของประชาชนดว้ยความเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่งเสริมสรา้งความเขา้ใจอนัดีระหว่างหน่วยงาน
และประชาชน 
  ขอ้ ๑๐ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวา้นค า  ตอ้งปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
สภุาพ เรียบรอ้ย  มีอธัยาศยั 
  ขอ้ ๑๑ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวา้นค า  ตอ้งรกัษาความลับที่ไดจ้าก
การปฏิบติัหน้าที่  การเปิดเผยขอ้มูลที่เป็นความลับโดยขา้ราชการ/พนักงานจะกระท าไดต่้อเมื่อมีอ านาจ
หนา้ที่และไดร้บัอนญุาตจากผูบ้งัคบับญัชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านัน้ 
  ขอ้ ๑๒ ขา้ราชการขององคก์ารบรหิารส่วนต าบลหวา้นค า ตอ้งรกัษา และเสรมิสรา้งความ
สามคัคีระหว่างผูร้ว่มงาน พรอ้มกบัใหค้วามช่วยเหลือเกือ้กลูซึ่งกนัและกนัในทางที่ชอบ 
  ขอ้ ๑๓ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวา้นค า  ตอ้งไม่ใชส้ถานะหรือต าแหน่ง
ไปแสวงหาประโยชนท์ี่มิควรไดส้  าหรบัตนเองหรือผูอ่ื้น  ไม่ว่าจะเป็นประโยชนใ์นทางทรพัยส์ินหรือไม่ก็ตาม  
ตลอดจนไม่ รับของขวัญ  ของก านัล  หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร ้องเรียน หรือบุคคลที่ เก่ียวข้ อง                                   
เพื่อประโยชนต่์าง ๆ  อนัอาจเกิดจากการปฏิบติัหนา้ที่ของตน  เวน้แต่เป็นการใหโ้ดยธรรมจรรยาหรือการให้
ตามประเพณี 
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  ขอ้ ๑๔ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลหวา้นค า  ตอ้งประพฤติตนใหส้ามารถ
ท างานร่วมกับผูอ่ื้นดว้ยความสุภาพ   มีน า้ใจ  มีมนุษยสมัพันธ์อันดี  ตอ้งไม่ปิดบังขอ้มูลที่จ  าเป็นในการ
ปฏิบติังานของเพื่อนรว่มงาน  และไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 

 
หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ส่วนที ่๑   
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

  ขอ้ ๑๕ ให ้ส านักงานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล  มีหนา้ที่ควบคุมก ากับการใหม้ีการ
ปฏิบติัตามประมวลจรยิธรรมนีอ้ย่างทั่วถึงและเครง่ครดั  โดยมีอ านาจหนา้ที่ดงันี ้
   (๑) ด าเนินการเผยแพร่  ปลกูฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องขา้ราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี
และติดตามสอดสอ่งการปฏิบติัตามประมวลจรยิธรรมนีอ้ย่างสม ่าเสมอ 
   (๒) สืบสวนหาขอ้เท็จจริง  หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี ้ เพื่อรายงานผลให้
นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวา้นค า  หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี ้ โดยอาจมีผูร้อ้งขอหรือ
อาจด าเนินการตามที่นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวา้นค า  หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  
หรือตามที่เห็นเองก็ได ้
   (๓) ใหค้วามช่วยเหลือและดแูลขา้ราชการซึ่งปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมนีอ้ย่าง
ตรงไปตรงมา มิใหถู้กกลั่นแกลง้หรือถกูใชอ้  านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกองคก์ารบริหารสว่น
ต าบลหว้านค า   หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร                   
อาจยื่นเรื่องโดยไม่ตอ้งผ่านนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวา้นค า  หรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยัง
ผูต้รวจการแผ่นดินก็ได ้
   (๔) คุม้ครองขา้ราชการซึ่งปฏิบติัตามประมวลจรยิธรรมนีอ้ย่างตรงไปตรงมา  มิให้
ถูกกลั่นแกลง้หรือถูกใชอ้  านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อขา้ราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี ้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกยา้ย เลื่อนขั้นเงินเดือน  ตั้งกรรมการ
สอบสวนขอ้เท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของขา้ราชการผูน้ั้น จะกระท ามิได้ เวน้แต่จะไดร้บั
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว้ 

(๕) ท าหนา้ที่ฝ่ายเลขานกุารของคณะกรรมการจรยิธรรมขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 
   (๖) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจรยิธรรมนี ้ หรือตามที่คณะกรรมการ
จรยิธรรมหรือปลดัมอบหมาย  ทัง้นี ้โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผูด้  ารงต าแหน่งในส านกังานปลดั
องคก์ารบรหิารสว่นต าบล 
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  ขอ้ ๑๖ ให ้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลหวา้นค า  แต่งตัง้คณะกรรมการจริยธรรมขึน้         
เพื่อควบคมุ ก ากบั ใหม้ีการปฏิบติัตามประมวลจรยิธรรมนี ้
   คณะกรรมการจรยิธรรม  ประกอบดว้ย  
   (๑) ปลดัหรือรองปลดัที่ไดร้บัมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ   
   (๒) กรรมการจากขา้ราชการซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผูบ้รหิาร เลือกกนัเองให้
เหลือสองคน 
   (๓) กรรมการ  ซึ่งเป็นขา้ราชการที่ไม่ไดด้  ารงต าแหน่งสายงานผูบ้รหิารในองคก์าร
บรหิารส่วนต าบลหวา้นค า  ที่ไดร้บัเลือกตัง้จากขา้ราชการ พนกังานจา้ง และลกูจา้งขององคก์ารบริหารสว่น
ต าบลหวา้นค า  นัน้  จ านวนสองคน 
   (๔) กรรมการผูท้รงคณุวุฒิภายนอก ใหก้รรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อ
และคดัเลือกใหเ้หลือสองคน   
   ใหห้วัหนา้ส านกังานปลดัองคก์ารบริหารส่วนต าบล เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
จรยิธรรม  และอาจแต่งตัง้ผูช้่วยเลขานกุารคณะกรรมการจรยิธรรมไดต้ามความเหมาะสม 
   กรรมการจริยธรรมตอ้งไม่เคยถกูลงโทษทางวินยัมาก่อน   
  ขอ้ ๑๗ คณะกรรมการจรยิธรรมมีอ านาจหนา้ที่  ดงันี ้
   (๑)  ควบคมุ  ก ากบั  สง่เสริมและใหค้ าแนะน าในการใชบ้งัคบัประมวลจรยิธรรมนี ้
ในองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

(๒)  สอดส่องดูแลใหม้ีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคก์รปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อรอ้งเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการ
อทุธรณ ์ การลงโทษผูฝ่้าฝืนตามประมวลจรยิธรรมนี ้จะตอ้งไต่สวนขอ้เท็จจรงิ และมีค าวินิจฉยัโดยเรว็  

   (๓)  ใหค้ณะกรรมการจรยิธรรม  หรือผูท้ี่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  มี
อ านาจหนา้ที่  ขอใหก้ระทรวง  กรม  หน่วยงานราชการ  รฐัวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรฐั  หรือหา้งหุน้สว่น 
บรษิัท  ชีแ้จงขอ้เท็จจรงิ  สง่เอกสารและหลกัฐานที่เก่ียวขอ้ง  สง่ผูแ้ทนหรือบุคคลในสงักดั  มาชีแ้จงหรือให้
ถอ้ยค าเก่ียวกบัเรื่องที่สอบสวน 
   (๔)  เรียกผูถ้กูกล่าวหา  หรือขา้ราชการของหน่วยงานนีม้าชีแ้จง  หรือใหถ้อ้ยค า  
หรือใหส้ง่เอกสารและหลกัฐานเก่ียวกบัเรื่องที่สอบสวน 
   (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชีข้าดปัญหาอนัเกิดจากการใชบ้งัคบัประมวลจริยธรรมนีใ้น
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น  เมื่อไดว้ินิจฉัยแลว้ใหส้่งค าวินิจฉัยใหค้ณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จงัหวดัโดยพลนั  ถา้คณะกรรมการบรหิารงานบคุคลระดบัจงัหวดัมิไดว้ินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเกา้สิบวนั
นบัแต่วนัที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดัรบัเรื่อง  ใหค้  าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม
เป็นที่สดุ 
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   (๖)  ส่งเรื่องใหผู้ต้รวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็น
เรื่องส าคญัหรือมีผลกระทบในวงกวา้งหลายองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น 

(๗)  คุม้ครองขา้ราชการซึ่งปฏิบติัตามประมวลจรยิธรรมนีอ้ย่างตรงไปตรงมา     
มิใหผู้บ้งัคบับญัชาใชอ้  านาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อขา้ราชการผูน้ัน้ 
   (๘)  ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี ้  หรือตามที่ผู ้ตรวจการแผ่นดิน 
มอบหมาย 

การประชมุคณะกรรมการจรยิธรรมใหน้ ากฎหมายว่าดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทาง 
ปกครองมาใชบ้งัคบั 
    

ส่วนที ่๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

  ขอ้ ๑๘ กรณีมีการรอ้งเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจา้หนา้ที่ประพฤติปฏิบติัฝ่าฝืนประมวล
จรยิธรรม  ให ้นายกองคก์ารบรหิารสว่นต าบลหวา้นค า เป็นผูร้บัผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 

ข้อ ๑๙ การด าเนินการตามข้อ ๑๘  ให้ผู ้ร ับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจ านวนไม่นอ้ยกว่าสามคน เป็นผูด้  าเนินการสอบสวนทางจรยิธรรม 

ขอ้ ๒๐ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี ้  จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม
รา้ยแรงหรือไม่  ใหพ้ิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มลูเหตจุูงใจ ความส าคัญ
และระดบัต าแหน่ง  ตลอดจนหนา้ที่ความรบัผิดชอบของผูฝ่้าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต 
สภาพแวดลอ้มแห่งกรณี ผลรา้ยอนัเกิดจากการฝ่าฝืน  และเหตอ่ืุนอนัควรน ามาประกอบการพิจารณา  

ข้อ ๒๑  หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ ๑๙ แล้ว  ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการ             
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  ให้ผู ้ร ับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๘ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏ
ขอ้เท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกบัเป็นความผิดทางวินยั  ใหผู้ร้บัผิดชอบพิจารณา
ด าเนินการตามขอ้ ๑๘  สั่งลงโทษผูฝ่้าฝืนตามขอ้ ๒๔  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินยัใหด้ าเนินการ
ทางวินยั   
  ขอ้ ๒๒  การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๘          
ขอ้ ๑๙ และขอ้ ๒๑  ใหน้ าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัย  และการรกัษา
วินยั  และการด าเนินการทางวินยั  ขององคก์รปกครองสว่นทอ้งถิ่น  มาบงัคบัใชโ้ดยอนโุลม 

ข้อ ๒๓ การสั่ งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ ๒๑ ให้ด าเนินการตามนั้น               
เวน้แต่จะปรากฏขอ้เท็จจรงิในภายหลงัที่อาจท าใหผ้ลของการสั่งการนัน้เปลี่ยนแปลงไป   
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หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 

  ขอ้ ๒๔  การประพฤติปฏิบติัฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี ้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทาง
วินยัหรือความผิดทางอาญา  ใหด้ าเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อใหม้ีการแกไ้ขหรือด าเนินการที่ถกูตอ้ง  หรือ
ตักเตือน  หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง  การเข้าสู่ต  าแหน่ง  การพ้ นจากต าแหน่ง               
การเลื่อนขั้นเงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งใหผู้ฝ่้าฝืนนัน้ปรบัปรุงตนเองหรือ
ไดร้บัการพฒันาแลว้แต่กรณี 
  ขอ้ ๒๕ เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจรยิธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามขอ้ ๒๑  แลว้  
ใหอ้งคก์ารบรหิารสว่นต าบลหวา้นค า ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามค าสั่งดงักลา่วโดยไม่ชกัชา้ 
  ขอ้ ๒๖  ผูถู้กลงโทษตามขอ้ ๒๔  สามารถรอ้งทกุขห์รืออทุธรณต่์อคณะกรรมการจรยิธรรม
ขององคก์ารบรหิารสว่นต าบลหวา้นค า  ภายในสามสิบวนั  นบัแต่วนัไดท้ราบการลงโทษ 
    ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๗ (๒) สามารถรอ้งทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
บรหิารงานบคุคลระดบัจงัหวดั  ภายในสามสิบวนั  นบัแต่วนัไดท้ราบการลงโทษ  
  ขอ้ ๒๗  เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สดุแลว้  ใหร้ายงานผลต่อผูต้รวจการแผ่นดินโดยเรว็ 
     

บทเฉพาะกาล 
 

  ขอ้ ๒๘ จดัใหม้ีการประเมินการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมนี ้ พรอ้มด าเนินการปรบัปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี)  และแจง้ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จงัหวดั  คณะกรรมการขา้ราชการส่วนทอ้งถิ่น  ซึ่งเป็นองคก์รกลางการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถิ่น  และ
ผูต้รวจการแผ่นดินทราบต่อไป 
   

ประกาศ ณ วนัที่  ๔  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 
 

 
(นายเลือดไทย      ค าโสภา) 

นายกองคก์ารบริหารสว่นต าบลหวา้นค า 
 
 
 



 
 

 บันทกึข้อความ 
ส่วนราชการ                                          

ที ่  ศก ๘๕๗๐๑/ วันที ่    ๔    มกราคม   ๒๕๖๕           

เรื่อง   การดำเนินกิจกรรมด้านมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม 

เรียน หัวหน้าส่วนการศึกษาฯ 

ตามที่ องค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ ได้ดำเนินการ
จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการและเจ้าหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ และเพ่ือให้
ข้าราชการและลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเพื่อเป็นเครื่อง
กำกับความประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม 

ดังนั้น เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปด้วยความถูกต้องเรียบร้อย และเป็นไปในแนวทางเดียวกัน จึง
แจ้งมายังหน่วยงานของท่านเพ่ือถือปฏิบัติโดยทั่วกัน 

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและถือปฏิบัต ิ

 

 

                                        
(นายเลือดไทย    คำโสภา) 

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหว้านคำ 
 
  

 
 
 

 
 


