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ค าน า 
 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มีสาระส าคัญประการหนึ่งที่มุ่งแก้ไข
ปัญหาการผูกขาดอ านาจรัฐและการใช้อ านาจอย่างไม่เป็นธรรม  รวมทั้งการด าเนินการทางการเมืองที่ขาดความ
โปร่งใส  ไม่มีคุณธรรม  จริยธรรม  และระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจที่ล้มเหลว  จึงมีบทบัญญัติที่มุ่งเน้นการ
ท าให้บ้านเมืองมีความโปร่งใส  มีคุณธรรมและจริยธรรม  โดยก าหนด  ในหมวด  ๑๓  จริยธรรมของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
  หมวด  ๑๓  มาตรา  ๒๗๙  เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง
และเจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยมีกลไกและระบบคือ  ให้มีการจัดท าประมวลจริยธรรมเพื่อเป็นมาตรฐานทางจริยธรรม
ของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท และเพื่อให้การบังคับใช้
มาตรการทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทเป็ นไป
อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง  ก าหนดโทษของการฝ่าฝนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ให้ถือเป็นการ
กระท าความผิดทางวินัยและในมาตรา  ๒๘๐  ได้ก าหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้
ค าแนะน าในการจัดท าหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรม 
  ส านักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  จึงได้มอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถ่ินและส านักงาน
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน (ส านักงาน ก.ถ.)เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
จัดท าประมวลจรยิธรรมของฝา่ยข้าราชการประจ า  เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและ
จริยธรรม 
  ทั้งนี้   ประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๒  
ประกอบด้วยองค์ประกอบส าคัญ  ๓  ส่วน  ได้แก่ 

๑. มาตรฐานทางจริยธรรม 
๒. กลไกและระบบในการด าเนินการ  เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
๓. ข้ันตอนการลงโทษ 

โดยกระทรวงมหาดไทยได้จัดต้ังคณะท างานเพื่อจัดท าร่างประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ินข้ึน  จ านวน  ๑  คณะ  ประกอบด้วย  ผู้แทนจากส านักงาน ก.ถ.  ผู้แทนจากกรมส่งเสริมการปกครอง
ท้องถ่ิน  และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
  องค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน  จึงได้จัดท าประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล    
พิเทนข้ึน เพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติของข้าราชการ  สังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลพิเทนต่อไป 
 
 
 
 

ส านักงานปลัด 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน 
เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน  อ.ทุ่งยางแดง  จ.ปัตตานี พ.ศ.๒๕60 
---------------------------------------------- 

 
   ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน  ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน ลงวันที่   5  ตุลาคม  พ.ศ.๒๕๕9 ตามนัย
มาตรา  ๗๗  แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช   ๒๕๔๐  ไปแล้ว  นั้น 
 

เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรมเพื่อก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองข้าราชการ  หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐแต่งละประเภท โดยมีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งก าหนดข้ันตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า  ทั้งนี้การฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  ให้
ถือว่า  เป็นการกระท าผิดทางวินัย 
 

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  
มาตรา  ๒๗๙  องค์การบริหารสว่นต าบลพิเทน  จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรมที่อ้างถึง  
และให้จัดท าเป็นประมวลจรยิธรรมของข้าราชการองค์การบรหิารส่วนต าบลพิเทนแทน  เพื่อเป็นเครื่องก ากับความ
ประพฤติของข้าราชการในสังกัดตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้ 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดน้ีเป็นต้นไป 

 
ประกาศ  ณ วันที่  ๑๕   เดือนมิถุนายน  พ.ศ.๒๕60 

 
 
 

         ลงช่ือ................................................. 
       (นายมะการิง     หวัง) 

        นายกองค์การบรหิารส่วนต าบลพิเทน 
 
 

 
 
 
 
 



๑. 
ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการ 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน  อ.ทุ่งยางแดง  จ.ปัตตานี 
พ.ศ. ๒๕60 

-------------------------------------------------- 
 
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตร  ๒๗๙  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

๑.  เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของราชการ  ที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่
ชัดเจนและเป็นสากล 

๒.  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  และเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไป
ตามหลักคุณธรรม จริยธรรมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 

๓.  ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพิ่มความหน้าเช่ือถือ  เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ 
ประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 4.  ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต 
สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคม 
ตามล าดับ 
 5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่
ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ  อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 
ข้อ ๑  ในประมวลจริยธรรมนี้ 

 “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน 
 “ข้าราชการ”  หมายถึง  ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ข้าราชการส่วนท้องถ่ินสามัญ ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถ่ิน รวมถึงพนักงานจ้าง และ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 “คณะกรรรมการจริยธรรม”  หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน 

ข้อ ๒  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิเทนรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 
 
 
 
 
 



2. 
หมวด  ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 
 

ส่วนท่ี  ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ส าหรับข้าราชการ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน 
 
ข้อ  ๓  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพิเทนทุกคน  มีหน้าที่ด าเนินการ  ให้เป็นไปตาม

กฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก  ๑๐  ประการดังนี้ 

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๕) การยืนหยัดท าในสิ่งถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(๘) การมุ่งผลสมัฤทธ์ิของงาน รกัษามาตรฐาน  มีคุณภาพ โปร่งใส่ และตรวจสอบได้ 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

         (๑๐) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถ่ินประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่
คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

 
       ส่วนท่ี  ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 
ข้อ  ๔   ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพิ เทน  ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ 
ข้อ  ๕  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติ

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
ข้อ  ๖  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี  

เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ข้อ  ๗  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน  ต้องไม่ประพฤติตนอันก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย

ต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
ข้อ  ๘  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน  ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ  

ด้วยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ  ให้บรรลุผลส าเรจ็และมปีระสิทธิภาพตามภาระหน้าทีท่ี่
ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

ข้อ  ๙  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

 



3. 
ข้อ  ๑๐  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน  ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ  เรียบร้อยมี

อัธยาศัย 
ข้อ  ๑๑  ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การ

เปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชา  หรือเป็นไปตามกฎหมายก าหนดเท่านั้น 

ข้อ  ๑๒  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน  ต้องการรักษา  และเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่างผู้ร่วมงาน  พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ  

ข้อ  ๑๓  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน  ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์ สินหรือไม่ก็ตามตลอดจนไม่รับ
ของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

ข้อ ๑๔  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน  ต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อื่น
ด้วยความสุภาพ  มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี  ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน 
และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

 
         ส่วนท่ี ๓ 
จรรยาวิชาชีพ (ถ้ามี) 

 
ข้อ  ๑๕  ข้าราชการองค์การบรหิารส่วนต าบลพิเทน  ผูป้ระกอบวิชาชีพอื่น  อาทิ   แพทย์  พยาบาล  

วิศวกร  ครู ฯลฯ  ต้องมีจรรยาบรรณในทางวิชาชีพนั้น ๆ และสามารถน าจรรยาบรรณทางวิชาชีพดังกล่าว  มาใช้
บังคับเพิ่มเติมส าหรับบุคลากรที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพข้างต้นแล้วแต่รายกรณีไป 

 
หมวด  ๓ 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ส่วนท่ี  ๑ 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ข้อ  ๑๖   ให้ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน  มีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(๑) ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้าราชที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตาม 
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 

(๒)  สืบสวนหาข้อจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิเทนหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้โดยอาจมีผู้ร้องข้อหรืออาจด าเนินการตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลพิเทนหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามที่เห็นเองก็ได้ 

(๓)  ให้ช่วยเหลือดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  มิให้ถูก
กลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  ในกรณีที่เห็นว่า นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิเทนหรือคณะ
กรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร   อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลพิเทนหรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 

 



4. 
(๔)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูกกลั่นแกล้ง

หรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง  โยกย้าย  เลื่อนข้ันเงินเดือน  ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย  
หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น  จะกระท ามิได้  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมแล้ว 

(๕)  ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(๖)  ด าเนินการอื่นตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมหรือ

ปลัดมอบหมาย  ทั้งนี้  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักปลัด 
ข้อ  ๑๗  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน  เพื่อควบคุม  

ก ากับ  ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร  เลือกกันเองให้เหลือสองคน 

                    (๓) กรรมการ  ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิเทน ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลพิเทนนั้น  
จ านวนสองคน 
                    (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ให้กรรมการตาม  (๑)  -  (๓)  ร่วมกันเสนอช่ือและคัดเลือก
ให้เหลือสองคน ให้หัวหน้าส านักปลัดองค์การบรหิารสว่นต าบลพิเทน เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และ
อาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม   กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูก
ลงโทษทางวินัยมาก่อน 

ข้อ  ๑๘  คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
(๑) ควบคุม  ก ากับ  ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์ปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
(๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  ในกรณีที่

มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์  การลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมนี้  จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง  และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 

(๓)  ให้คณะกรรมการจรยิธรรมหรอืผูท้ี่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าที่  ขอให้
กระทรวง  กรม  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอื่นของรัฐหรือห้างหุ้นส่วน  บริษัท  ช้ีข้อเท็จจริง  ส่ง
เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด  มาช้ีแจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๔)  เรียกผู้กล่าวหา  หรือข้าราชการของหน่วยงานน้ีมาช้ีแจง  หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสาร
และหลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๕)  พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน  ถ้า
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวิ้นิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 

(๖)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

(๗)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชา
ใช้อ านาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อราชการผู้นั้น 



5. 
(๘)  ด าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้   หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย           

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 
 

ส่วนท่ี  ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ข้อ  ๑๙  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  ให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิเทน เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 
 ข้อ  ๒๐  การด าเนินการตามข้อ ๑๙  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวนไม่
น้อยกว่าสามคน  เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ข้อ  ๒๑  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่  
ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน  ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจความส าคัญและระดับต าแหน่ง  
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน  อายุ  ประวัติ  และความประพฤติ  ในอดีต  สภาพแวดล้อมแห่งกรณี  
ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน  และเหตุอื่นอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 

ข้อ  ๒๒  หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ  ๒๐  แล้ว  ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ  ๑๙  สั่งยุติเรื่อง  แต่หากปรากฏข้อเท็จจรงิว่าเป็นการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ  ๑๙  สั่งลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตามข้อ  ๒๕  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการ  ทางวินัย 

 ข้อ  ๒๓  การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนข้อ  ๑๙  ข้อ  ๒๐  และข้อ  ๒๒ 
ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการด าเนินการทางวินัย 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

 ข้อ  ๒๔  การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ  ๒๒  ให้ด าเนินตามนั้นเว้นแต่จะปรากฏ
ข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

 
หมวด  ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 
ข้อ  ๒๕  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ

ความผิดทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้อง  หรือตักเตือน  หรือ
น าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง  การเข้าสู่ต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง  การเลื่อนข้ันเงินเดือน  หรือการ
พิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนน้ันปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 

ข้อ  ๒๖  เมื่อมีการด าเนินสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามข้อ  ๒๒  แล้ว  ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลพิเทน  ด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

ข้อ  ๒๗  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ  ๒๕  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพิเทน ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ  ๑๘  (๒) สามารถ
ร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการ
ลงโทษ 

ข้อ  ๒๘  เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
 
 
 



6. 
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ  ๒๙  จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมด าเนินการปรับปรุงแก้ไข

ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม  (ถ้ามี)  และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล ระดับจังหวัด  
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน  และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป 
 

*************************************** 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลพิเทน 
อ าเภอทุง่ยางแดง    จังหวัดปัตตาน ี

 
 


