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ข้อก าหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... 
 

 
 

โดยที่เป็นการสมควรมีข้อก าหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ ประมวล
จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา ๗๖ ก าหนดให้  
รัฐพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค  ส่วนท้องถิ่น เพ่ือประโยชน์สุข 
ของประชาชน รวมตลอดท้ังพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชน 
โดยก าหนดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรม  
และเป็นหลักส าคัญในการก าหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติตนส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ และมาตรา 250 
มาตรา 251 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ก าหนดให้ กฎหมายที่เกี่ยวกับ 
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร โดยการบริหารงานบุคคล
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามที่กฎหมายบัญญัติซึ่งต้องใช้ระบบคุณธรรมและต้องค านึงถึง  
ความเหมาะสมกับความจ าเป็นของแต่ละท้องถิ่นและแต่ละรูปแบบโดยจัดให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกันเพ่ือให้
สามารถพัฒนาร่วมกันได้ 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 251 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 
มาตรา ๖ มาตรา 14 มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562 
มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 มาตรา 57 และมาตรา 65 
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 77  แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติ

มาตรา ๑๒๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 
กรุงเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๙๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการเมืองพัทยา  พ.ศ. ๒๕๔๒ 
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการส านักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2553 ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐาน  
ทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดท าประมวลจริยธรรม ข้อก าหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรม
ของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ของรัฐ พ.ศ. 2563 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคล  
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นครั้งที่ .. /.... เมื่อวันที่ .. เดือน.......................................... พ.ศ. ....  
จึงประกาศข้อก าหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ ประมวลจริยธรรมพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ไว้ ดังต่อไปนี้ 

 
ข้อ ๑  ข้อก าหนดนี้เรียกว่า “ข้อก าหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ 

ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....” 
 
ข้อ ๒  ข้อก าหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป 
 

/ข้อ ๓ ให้... 
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ข้อ ๓  ให้ยกเลิก ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ิน เรื่อง ก าหนด

มาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556 
 
ข้อ 4 ในประกาศนี้  
“ก.ถ.” หมายความว่า คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
“คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าจังหวัด” หมายความว่า คณะกรรมการ 

ที่มีอ านาจหน้าที่ขับเคลื่อนมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด 
“ก.จ.จ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
“ก.ท.จ.” หมายความว่า คณะกรรมการพนักงานเทศบาล 
“ก.อบต.จ.” หมายความว่า คณะกรรมการพนักงานส่วนต าบล 
“ก.เมอืงพัทยา” หมายความว่า คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา 
“ก.ก.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร 
“คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการ 

ที่มีอ านาจหน้าที่ขับเคลื่อนมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
“อปท.” หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่ีมีกฎหมายจัดตั้งก าหนด 
“ราชการส่วนภูมิภาค” หมายความว่า จังหวัด อ าเภอ 
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการ

แผ่นดิน รวมถงึองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามท่ีมีกฎหมายก าหนด 
“พนักงานส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า พนักงานส่วนท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการ

มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามกฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 

“ผู้ร้องขอ” หมายความว่า ผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ท าค าร้อง ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยค า 
หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดเกี่ยวกับการจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงบุคคลอ่ืนใด
ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ร้องขอด้วย  

“พยาน” หมายความว่า บุคคลใดที่ ก.ถ. คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจ าจังหวัด หรือคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีมติให้ความคุ้มครอง
ช่วยเหลือ หรือกันไว้เป็นพยาน 

“ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า ผู้ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีอ านาจหน้าที่บังคับบัญชาข้าราชการ 
พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอ่ืนใดที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนหรือเงินอ่ืนใดจากหน่วยงานของรัฐ 
หรือผู้ซึ่งก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามท่ีกฎหมายบัญญัติ    

                                                                                                 
ข้อ 5 ให้ประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นรักษาการ 

ตามข้อก าหนดนี้ และให้ประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นโดยความเห็นชอบ 
ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นมีอ านาจตีความวินิจฉัยปัญหา ก าหนดหลักเกณฑ์ 
มาตรการ วิธีการ แนวทาง การปฏิบัติ เพ่ือด าเนินการให้เป็นไปตามข้อก าหนดนี้ 

 
/กรณี… 
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กรณีที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นไม่มีหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติ

ราชการได้ ให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เท่าที่เหลืออยู่ด าเนินการเท่าที่จ าเป็น 
ไปพลางก่อน โดยให้รายงานให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นตามมาตรา 30  
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ทราบในโอกาสแรกของการประชุม
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และรายงานให้ ก.ม.จ. ทราบ 

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่สามารถปฏิบัติตามข้อก าหนดนี้ได้ ให้ขอท าความตกลง 
กับคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติ  

คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นอาจมอบอ านาจให้คณะกรรมการ
มาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้ 

 
หมวด 1 

กลไกขับเคลื่อนจริยธรรม 
 

 
ส่วนที ่1  

องค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 

 

  ข้อ 6 ให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรียกชื่อย่อว่า ก.ถ. มีหน้าที่
และอ านาจ ดังนี้ 

(1) เสนอแนะและให้ค าปรึกษาเก่ียวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม  
และการส่งเสริมจริยธรรมต่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่นประจ าจังหวัด 
  (2) ก าหนดแนวทางในการส่งเสริม พัฒนา เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพให้พนักงานส่วนท้องถิ่น 
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและยึดถือแนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น รวมทั้งก าหนดให้มีมาตรการจูงใจเพ่ือส่งเสริม  พัฒนา ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นมีพฤติกรรม 
ทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี 

(3) ก าหนดแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อนการด าเนินกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก 
และการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงาน
ส่วนท้องถ่ินระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บังคับบัญชาน าไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล
อย่างเป็นรูปธรรม 

(4) ก าหนดหลักเกณฑ์และแนวทางการน าพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวน การ 
บริหารงานบุคคล ให้มีผลต่อการพิจารณาให้คุณให้โทษ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือน 
การแต่งตั้ง การเลื่อน การโอน การย้าย หรือการให้ออกจากราชการ  

(5) ก าหนดมาตรการที่ใช้บังคับกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และระดับ  
ความร้ายแรงของโทษในกรณีมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้อก าหนด
จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 
/(6) ก าหนด… 



- ๔ - 
 
(6) ก าหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ รวมถึงกลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม

พนักงานส่วนท้องถิ่น 
(7) ก าหนดมาตรการเพ่ือใช้ในการบริหารงานบุคคล  
(8) ก ากับ ติดตาม ดูแล การด าเนินการตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น กระบวนการ

รักษาจริยธรรม การประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 
  (9) รายงานผลการด าเนินการทางจริยธรรมให้คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมทราบ   

(10) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นและการใช้
บังคับข้อก าหนดนี้ 

(11) มีอ านาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานมาประกอบ 
การพิจารณาได ้

(12) ด าเนินการใด ๆ ที่เก่ียวข้องกับจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
การประเมินผลตาม (8) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ถ. ก าหนด โดยอาจจัดให้มี

องค์กรภายนอกเข้าร่วมการประเมินผลด้วยก็ได้ 
 
ข้อ 7 ให้ส านักงาน ก.ถ. มีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
(1) เป็นหน่วยด าเนินงานด้านจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นโดยให้มีกลุ่มงานจริยธรรม 

ซ่ึงมีกรอบอัตราก าลังผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสม รวมถึงการจัดสรรงบประมาณเก่ียวกับการด าเนินงานด้านจริยธรรม 
(2) จัดท าหลักสูตรการฝึกอบรม การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้กับพนักงานส่วนท้องถิ่น 

และประชาชน 
(3) ศึกษา วิเคราะห์ เป็นศูนย์กลางข้อมูลและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ เกี่ยวกับงานจริยธรรม 

ของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(4) รณรงค์ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
(5) ก ากับ ติดตาม ดูแล การด าเนินการตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้อก าหนด

จริยธรรม 
(6) ช่วยเหลือ และให้ค าปรึกษาและแนะน าเก่ียวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(7) จัดประชุม สัมมนา ฝึกอบรม รวมทั้งการประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ความรู้ เกี่ยวกับ 

การด าเนินการจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(8) ประเมินผลการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครอง  

ส่วนท้องถิ่นเสนอต่อ ก.ถ. 
(9) รับและด าเนินการเก่ียวกับข้อร้องเรียนกรณีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม การปฏิบัติหรือละเว้น  

การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของพนักงานส่วนท้องถิ่น และก าหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม  
ในการตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(10) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.ถ. มอบหมาย 
(11) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย 
 
 
 

/ข้อ 8... 
 



- ๕ - 
 
ข้อ 8 ให้ ก.ถ. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นข้ึนคณะหนึ่ง ประกอบด้วย  

 (1) ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ถ. จ านวนหนึ่งคน เป็นประธานอนุกรรมการ 
 (2) ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่ก ากับดูแลส านักงาน ก.ถ. จ านวนหนึ่งคน 

เป็นอนุกรรมการ 
 (3) ผู้แทน ก.พ. เป็นอนุกรรมการ 
 (4) ผู้แทน ส.ถ. เป็นอนุกรรมการ 
 (5) ผู้แทน ป.ป.ช. เป็นอนุกรรมการ 

(6) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย ด้านการเมือง 
การปกครอง หรือด้านอ่ืน ๆ จ านวนสามคน เป็นอนุกรรมการ 

(7) ผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนหนึ่งคน เป็นอนุกรรมการ 
(8) ผู้แทนปลัดเทศบาล จ านวนหนึ่งคน เป็นอนุกรรมการ 
(9) ผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จ านวนหนึ่งคน เป็นอนุกรรมการ 
(10) ผู้แทน ก.จ. ที่ ก.จ. คัดเลือก ผู้แทน ก.ท. ที่ ก.ท. คัดเลือก ผู้แทน ก.อบต. ที่ ก.อบต. คัดเลือก 

จ านวนสามคน เป็นอนุกรรมการ  
(11) ปลัดเมืองพัทยา เป็นอนุกรรมการ 
(12) ปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้แทน เป็นอนุกรรมการ 
(13) หัวหน้าส านักงาน ก.ถ. เป็นอนุกรรมการ 
(14) ผู้อ านวยการกลุ่มงานจริยธรรม ส านักงาน ก.ถ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ 
(15) ข้าราชการส านักงาน ก.ถ. ที่หัวหน้าส านักงาน ก.ถ. มอบหมาย จ านวนสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 
กรรมการตาม  (6) (7) (8) (9) ให้เป็นไปตามที่ (1) เห็นสมควร  
 
ข้อ 9 ให้คณะอนุกรรมการตามข้อ 8 มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  
(1) ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการส่งเสริมจริยธรรม  

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๒) ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมจริยธรรม รวมถึงการพัฒนาจริยธรรม   

และการน าพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(๓) ส่งเสริม และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น   

และข้อก าหนดจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(4) ศึกษา เสนอแนะ กลั่นกรอง ปรับปรุง แก้ไขเพ่ิมเติม ให้ค าปรึกษา แนะน า และพิจารณาปัญหา 

ประมวลจริยธรรม ข้อก าหนดจริยธรรม ของพนักงานส่วนท้องถ่ิน  
(5) ศึกษา เสนอแนะ ส่งเสริม พัฒนา ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 

ข้อก าหนดจริยธรรม ของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
(6) กลั่นกรองการตอบข้อหารือ เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(7) เสนอมาตรการส่งเสริมหรือจูงใจเพ่ือพัฒนาให้พนักงานส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดี และมาตรการด าเนินการกับพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพฤติกรรม  
ฝ่าฝืนจริยธรรม 

(8) มีอ านาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานมาประกอบ 
การพิจารณาได ้

/(9) ด าเนินการ... 
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(9) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามท่ี ก.ถ. มอบหมาย 
 
ข้อ 10 ให้หัวหน้าส านักงาน ก.ถ. รับผิดชอบในงานธุรการที่เกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนท้องถิ่น คณะอนุกรรมการ และมีอ านาจหน้าที่ก าหนด 
หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ ตามที่ ก.ถ. มอบหมาย 

 
ข้อ 11 ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายหรือผู้บังคับบัญชา

ซึ่งมีอ านาจหน้าที่บังคับบัญชา ก ากับดูแลส านักงาน ก.ถ. ด าเนินการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมพนักงาน 
ส่วนท้องถิ่น ข้อก าหนดจริยธรรม หรือตามท่ี ก.ถ. มอบหมาย  
 

ส่วนที ่2  
คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าจังหวัด 

 

 
ข้อ 12 ให้ ก.ถ. โดยข้อเสนอของผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม

พนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าจังหวัดขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า สอดส่อง ดูแลและส่งเสริมให้มี 
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ข้อก าหนด ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น  

คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าจังหวัด ประกอบด้วย  
(๑) ประธานกรรมการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงาน ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ ์

และผลงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม รวมถึงมีความเข้าใจในบทบาทภารกิจของส่วนราชการ โดยพิจารณา 
จากบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติ มีความซื่อสัตย์ สุจริต  

(๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นรองประธาน  
(๓) กรรมการผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับคัดเลือกจากนายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด ผู้แทนนายกเทศมนตรีที่ได้รับคัดเลือกจากนายกเทศมนตรี และกรรมการผู้แทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลที่ได้รับคัดเลือกจากนายกองค์การบริหารส่วนต าบล จ านวนสามคน 

(4) กรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นหรือประเภทอ านวยการท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนั้นที่ได้รับเลือกจากพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว จ านวนสามคน 

(5) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมาจากภาคส่วนต่าง  ๆ 
เช่น ภาคเอกชน สื่อมวลชน รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันการศึกษา ข้าราชการทหารหรือต ารวจที่ด ารงต าแหน่ง
เทียบเท่าต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นหรือต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นหรืออดีตข้าราชการพลเรือน 
ที่เคยด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการหรือเทียบเท่าขึ้นไป และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ ์
ด้านการส่งเสริมจริยธรรม ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือด้านอ่ืนใด 
อันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าจังหวัด  
โดยพิจารณาจากบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นสมควร จ านวนสามคน  

(6) ให้หัวหน้าส านักงานจังหวัดและท้องถิ่นจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม  
 

/(7) ให้... 
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(7) ให้ผู้อ านวยการกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลของส านักงานจังหวัดและส านักงานท้องถิ่นจังหวัด

เป็นผู้ช่วยเลขานุการร่วม 
การสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าจังหวัด

ตาม (1) (3) (4) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.ถ. หรือกระทรวงมหาดไทยก าหนด  
ให้จังหวัดก าหนดหน่วยงานที่รับผิดชอบงานจริยธรรมของจังหวัดเป็นหน่วยงานรับผิดชอบ

จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดโดยให้ส านักงานท้องถิ่นจังหวัดเป็นหน่วยงานร่วมรับผิดชอบในงานธุรการ  
ของคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าจังหวัดด้วย  

ให้คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าจังหวัด ค านึงถึงมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมตามแนวทางของ ก.พ. และการด าเนินการตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง 

 
ข้อ 13 คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าจังหวัดมีอ านาจหน้าที่

ดังต่อไปนี้ 
(๑) ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการส่งเสริมจริยธรรม 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(๒) ให้ค าปรึกษาแนะน าเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมจริยธรรม รวมถึงการพัฒนาจริยธรรม   

และการน าพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(๓) ส่งเสริม และให้ค าแนะน าเกี่ยวกับการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น   

และข้อก าหนดจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น  
(๔) สอดส่อง ดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็น 

เมื่อมีกรณีร้องเรียนกล่าวหาหรือมีข้อสงสัยว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีพฤติกรรม  
ที่ไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืนจริยธรรม  

(๕) เสนอมาตรการส่งเสริมหรือจูงใจเพ่ือพัฒนาให้พนักงานส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดี และมาตรการด าเนินการกับพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพฤติกร รม 
ฝ่าฝืนจริยธรรม 

(๖) เสริมสร้างการท างานร่วมกันระหว่างพนักงานส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการ องค์กร  
หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

(๗) รณรงค์ ส่งเสริมความเข้าใจต่อสาธารณะเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมพนักงานส่ วนท้องถิ่น  
และข้อก าหนดจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ 
พฤติกรรมทางจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(๘) ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นต่อนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชา 
หรือหัวหน้าส่วนราชการเมื่อมีกรณีร้องเรียน กล่าวหา หรือมีข้อสงสัยว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือฝ่าฝืนจริยธรรม ในกรณีหัวหน้าส่วนราชการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือฝ่าฝืนจริยธรรม  
ให้เสนอผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปพิจารณา  

(9) เสนอความเห็น วิเคราะห์ ข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริง เพ่ือประกอบการพิจารณาของนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชาหรือ ก.ถ.  

/(๑0) คุ้มครอง… 
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(๑0) คุ้มครองและประกันความเป็นอิสระและเที่ยงธรรมของกลุ่มงานจริยธรรมขององค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  
(๑1) คุ้มครองพนักงานส่วนท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่ น 

อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น  
(12) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ เรื่องร้องทุกข์ เรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรมจริยธรรม 
(13) มีอ านาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยค าหรือให้ส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐาน 

มาประกอบการพิจารณาได ้
(๑4) ส่งเรื่องให้ ก.ถ. พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมีผลกระทบ 

ในวงกว้างต่อพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง 
(15) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้อก าหนด

จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
(๑6) ปฏิบัติหน้าทีอ่ื่นตามทีผู่้ว่าราชการจังหวัด หรือ ก.ถ. หรือกระทรวงมหาดไทย มอบหมาย 
การด าเนินการ (4) (5) (8) (9) (12) ให้รายงาน ก.ถ. ทราบ 
 
ข้อ 14 ให้น าบทบัญญัติเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ

ราชการทางปกครองมาใช้บังคับกับการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการมาตรฐาน
จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าจังหวัดเท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งตามข้อก าหนดนี้โดยอนุโลม 

 
ส่วนที ่3  

คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

 
ข้อ 15 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจให้มีคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได ้
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดจัดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจ าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยข้อ เสนอของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจ าองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขึ้น เพ่ือท าหน้าที่ให้ค าปรึกษาแนะน า สอดส่อง ดูแลและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม 
ข้อก าหนด ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่จัดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจ าองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การด าเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
มาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าจังหวัด 

 
  ข้อ 16 คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(๑) ประธานกรรมการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงาน ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์ 
และผลงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม รวมถึงมีความเข้าใจในบทบาทภารกิจของส่วนราชการ โดยพิจารณาจากบุคคล 
ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติ มีความซื่อสัตย์ สุจริต  

/(๒) กรรมการ… 



- ๙ - 
 
(๒) กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหารขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับคัดเลือกจากนายกองค์กรส่วนท้องถิ่นนั้น 

จ านวนหนึ่งคน 
(๓) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการ  
(4) กรรมการซึ่งด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการกองหรืออ านวยการกลุ่มงานที่ได้รับเลือกจากพนักงาน

ส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ านวนสองคน 
(5) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมาจากภาคส่วนต่าง ๆ  

เช่น ภาคเอกชน สื่อมวลชน รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันการศึกษา ข้าราชการทหารหรือต ารวจที่ด ารงต าแหน่ง
เทียบเท่าต าแหน่งประเภทบริหารท้องถิ่นหรือต าแหน่งประเภทอ านวยการท้องถิ่นหรืออดีตข้าราชการพลเรือน 
ที่เคยด ารงต าแหน่งประเภทอ านวยการหรือเทียบเท่าขึ้นไป และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์
ด้านการส่งเสริมจริยธรรม ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือด้านอ่ืนใด 
อันจะเป็นประโยชน์แก่การปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
โดยพิจารณาจากบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นสมควร จ านวนสองคน  

(6) ให้ผู้อ านวยการกลุ่มงานที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ  
การสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที ่ก.ถ. หรือกระทรวงมหาดไทยก าหนด 
 
ข้อ 17 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการ ดังต่อไปนี้  
(๑) ก าหนดให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น 

ที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบเก่ียวกับการรักษาจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถ่ิน   
(๒) ให้กลุ่มงาน/ส านัก/กอง ซึ่งมีอ านาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยด าเนินงาน

ด้านจริยธรรมหรืออาจก าหนดให้มีกลุ่มงานจริยธรรมโดยมีกรอบอัตราก าลังผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสม รวมถึง  
การจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการด าเนินงานด้านจริยธรรม ทั้งนี้ ให้ค านึงถึงสถานะการเงินการคลังขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น และให้เป็นไปตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ด้วย  

 (๓) ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการก ากับดูแลให้พนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นหรือข้อก าหนดจริยธรรม ในกรณีพนักงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 
หรือข้อก าหนดจริยธรรม แต่มิได้เป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดอาญา ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาว่ากล่าวตักเตือน หรือสั่งให้ท างานอุทิศตนเพ่ือสังคม หรือสั่งให้ผู้นั้น
ได้รับการพัฒนา หรือด าเนินการตามกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินนั้น  

(๔) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท ารายงานประจ าปีเสนอต่อส านักงาน ก.ถ. ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที ่ก.ถ. ก าหนด 

 
 
 
 

/หมวด 2... 
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หมวด 2 
กระบวนการรักษาจริยธรรม 

 
 

ส่วนที่ 1 
การรักษาจริยธรรม 

 

 
ข้อ 18 ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ด าเนินการตามกระบวนการ 

รักษาจริยธรรม ดังต่อไปนี้  
 (๑) ก ากับ ดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

และข้อก าหนดจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
(๒) ก าหนดให้มีการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นและก าหนดหลักเกณฑ์ 

การน าพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล  
(๓) ก าหนดนโยบายด้านจริยธรรมและแผนปฏิบัติการด้านจริยธรรมที่สอดคล้องกับภารกิจ 

ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือป้องกันและลดความเสี่ยงด้านจริยธรรม การกระท าผิดวินัย และปัญหาการทุจริต  
(๔) เป็นแบบอย่างท่ีดีด้านจริยธรรม ส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องพนักงานส่วนท้องถิ่นในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณและอัตราก าลัง   
เพ่ือการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๕) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
(๖) จัดให้มีมาตรการและกลไกที่มีประสิทธิภาพเพ่ือเสริมสร้างให้มีการปฏิบัติตามประมวล  

จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้อก าหนดจริยธรรม รวมทั้งก าหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจนติดตามรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับพฤติกรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจขัดกับวินัยและจริยธรรมด้วย เพ่ือใช้ส าหรับการส่งเสริมจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(๗) สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน  
(๘) รายงานและเปิดเผยข้อมูลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น  

และข้อก าหนดจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
ข้อ 19 ให้กลุ่มงาน ส านัก กอง ที่รับผิดชอบงานจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีหน้าท่ีด าเนินการตามกระบวนการรักษาจริยธรรม ดังต่อไปนี้  
(๑) พัฒนาระบบ เครื่องมือ และกลไกที่จะสนับสนุนการส่งเสริมจริยธรรมในองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่น  
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ ความเข้าใจ 

และมีความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม  
(๓) ให้ค าปรึกษา แนะน า เสนอแนะนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม 

และการยกระดับธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมถึง
แนวทางการน าพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

/(๔) วิเคราะห์… 
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(๔) วิเคราะห์ข้อมูลด้านจริยธรรมเพ่ือจัดการความเสี่ยงในเรื่องจริยธรรม การทุจริต และประพฤติมิชอบ  
(๕) จัดท าข้อก าหนดจริยธรรม หรือพฤติกรรมที่ควรกระท าและไม่ควรกระท าของพนักงานส่วนท้องถิ่น 

ให้สอดคล้องกับบทบาทภารกิจของส่วนราชการในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือน าไปใช้ในกระบวนการ
บริหารงานบุคคล 

(๖) ด าเนินการตามมาตรการหรือแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่อต้านการทุจริต  
เช่น การพัฒนาองค์กรคุณธรรม การส่งเสริมจริยธรรมและการเสริมสร้างวินัย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส 
ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  

(๗) รณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่าง
ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน  

(๘) รับและด าเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกรณีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม การปฏิบัติหรือละเว้น   
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ และก าหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน 

(๙) ติดตาม ประเมินผล และจัดท ารายงานการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  
และข้อก าหนดจริยธรรมเสนอต่อ ก.ถ.  

(๑๐) เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อ่ืนตามที่ ส านักงาน ก.ถ. หรือ ก.ถ. มอบหมาย  
 
ข้อ 20 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดท าข้อก าหนดจริยธรรมประจ าองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นก็ได้ โดยให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง 
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น  

 
ข้อ 21 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดจัดท าข้อก าหนดจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ควรต้องสอดคล้องกับบริบทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบทบาทภารกิจของหน่วยงาน จรรยาวิชาชีพ  
การป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์ เพ่ือให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ ก.ถ. ก าหนด 

 
ข้อ 22 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดจัดท าข้อก าหนดจริยธรรมตามข้อ 21 จะต้องจัดท า 

การประเมินผลการปฏิบัติงานตามประมวลจริยธรรมแต่ละข้อที่ก าหนดขึ้น ข้อควรปฏิบัติ ข้อไม่ควรปฏิบั ติ  
เพ่ือน าไปใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้น 

การจัดท าข้อก าหนดจริยธรรมตามวรรคหนึ่งให้รายงาน ก.ถ.ทราบ 
 
ข้อ 23 การรักษาจรรยาวิชาชีพของพนักงานส่วนท้องถิ่นให้เป็นไปตามจรรยาวิชาชีพตามกฎหมาย 

ว่าด้วยการนั้น 
 
 
 

/ส่วนที่ 2… 
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ส่วนที่ 2 

การเพ่ิมพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจ 
 

 
ข้อ 24 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนดการประเมินผลการปฏิบัติราชการ (ตัวชี้วัด) 

เกี่ยวกับประมวลจริยธรมจ านวนหนึ่งตัวชี้วัดส าหรับเป็นเกณฑ์เพ่ือใช้ในการประเมินเลื่อนเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น
รายบุคคล  

  
ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าแผนงาน/โครงการเกี่ยวกับจริยธรรมอย่างน้อย 

หนึ่งโครงการในแต่ละปีงบประมาณ โดยให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดท าโครงการเพ่ือขยายผล  
การขับเคลื่อนกระบวนจริยธรรม และให้รายงาน ก.ถ.ทราบ 

การจัดท าแผนงาน/โครงการตามวรรคหนึ่ง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจจัดท าร่ วมกับ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมอ่ืนก็ได้ โดยให้ค านึงถึงสถานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 
ข้อ 26 ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชา ส่งเสริม สนับสนุน ให้พนักงาน

ส่วนท้องถิ่นพัฒนาความรู้ต่าง ๆ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และให้น าไปขยายผลในหน่วยงานหรือชุมชนหรือต าบล
เพ่ือส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนค านึงถึงความส าคัญของคุณธรรมจริยธรรม 

 
ข้อ 27 กรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือประชาชนหรือบุคคล หรือหน่วยงานในสังกัด 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหมู่บ้านหรือชุมชนหรือภาคเอกชนใดมีคุณธรรมจริยธรรมหรือมีผลงานที่เกี่ยวกับ
คุณธรรมจริยธรรมหรือได้รับการกล่าวชมโดดเด่นเป็นที่ประจักษ์ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดท าโล่ 
หรือประกาศเกียรติคุณหรือขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาคเอกชน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณงามความดี
ของบุคคลหรือองค์กรนั้น ๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและตามท่ีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก าหนด 

กรณีที่เป็นพนักงานส่วนท้องถิ่นให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชาน าไป
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบในปีงบประมาณนั้น ๆ โดยให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างสองขั้น
หรือให้ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนในระดับดีเด่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืน 
เป็นกรณีพิเศษให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอ่ืนเป็นกรณีพิเศษ 
หรือตามหลักเกณฑ์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นก าหนด โดยให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามความหมาะสมแล้วแต่กรณี และรายงานให้ ก.ถ.ทราบ  

 
ข้อ 28 กรณีประชาชนแจ้งเบาะแสการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือข้อก าหนดจริยธรรมของพนักงาน  

ส่วนท้องถิ่น และการแจ้งเบาะแสนั้นท าให้ผู้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติถูกด าเนินการตามมาตรการทางจริยธรรม  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาให้บุคคลนั้นได้บรรจุเป็นพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้  
ทั้งนี ้ให้เป็นไปตามท่ี ก.ถ. ก าหนด 

 
 

/หมวด 3… 
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หมวด 3 
การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้อก าหนดจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 

 
       

 ส่วนที่ 1
การบังคับใช้จริยธรรม 

 
 

ข้อ 29 กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่ปฏิบัติให้เป็นไปตามข้อก าหนดจริยธรรมนี้ 
หรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น  ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหัวหน้า 
ส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาที่มีอ านาจหน้าที่ก ากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  
ด าเนินการตามมาตรการทางจริยธรรมตามข้อ 32 หรือด าเนินการทางวินัยกับผู้ที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี  
และรายงานให้ ก.ถ. ทราบ 

 
ข้อ 30 กรณีที่ผู้บริหารท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชาไม่ปฏิบัติตามค าวินิจฉัยของ ก.ถ. ให้ถือว่า

ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชานั้นฝ่าฝืนจริยธรรมหรือกระท าผิดวินัย แล้วแต่กรณี  
กรณีผู้บริหารท้องถิ่น ให้ ก.ถ. รายงานต่อผู้มีอ านาจก ากับดูแลตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป  
กรณีผู้บังคับบัญชา ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ต่อไป 
การด าเนินการตามวรรคสองและวรรคสามให้ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการมาตรฐาน

จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าจังหวัด แล้วแต่กรณี รายงานให้ ก.ถ. ทราบ 
 
ข้อ 31 กรณีที่ คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่ วนท้องถิ่นประจ าจั งหวัด 

หรือคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม 
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นพิจารณาแล้วเห็นว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นใดประพฤติ
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมหรือข้อก าหนดจริยธรรมไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางจริยธรรมสถานใด ให้ส่งเรื่องให้ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชาด าเนินการตามข้อก าหนดนี้ 

กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่าการฝ่าฝืนจริยธรรมเป็นการกระท าผิดวินัยด้วยให้นายกองค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชาด าเนินการตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้วยการนั้น และรายงาน ก.จ.จ.  
หรือ ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จ. หรือ ก.เมืองพัทยา หรือ ก.ก. แล้วแต่กรณี เพ่ือด าเนินการทางวินัยและลงโทษต่อไป 

 
ส่วนที่ 2 

มาตรการหรือการด าเนินการตามกระบวนการบริหารงานบุคคล 
 

 
ข้อ 32 พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือข้อก าหนด

จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ด าเนินการตามมาตรการทางจริยธรรมดังนี้ 
/(1) ว่ากล่าว... 
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 (1) ว่ากล่าวตักเตือน 
 (2) ท างานอุทิศตนเพ่ือสังคม 
 (3) สั่งให้ได้รับการพัฒนา 
 (4) ด าเนินการตามกระบวนการบริหารงานบุคคล 

หลักเกณฑ์การพิจารณามาตรการทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามท่ี ก.ถ. ก าหนด 
 
ข้อ 33 เมื่อมีการกล่าวหาหรือมีกรณีเป็นที่สงสัยว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดฝ่าฝืนประมวล

จริยธรรมหรือข้อก าหนดจริยธรรม ให้ผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ต้องรายงานให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับมอบหมายทราบโดยเร็ว และให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ด าเนินการตามข้อก าหนดนี้โดยเร็วด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ 

นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง  
หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระท าผิดวินัยหรือผิดประมวลจริยธรรม แล้วแต่กรณี 

อ านาจหน้าที่ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่ าลงไป
ปฏิบัติแทนก็ได้ โดยท าเป็นหนังสือ  หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับทั้งนี้ ให้ค านึงถึง ระดับ ต าแหน่ง
มอบหมายเป็นส าคัญ 

  
ข้อ 34 เมื่อได้รับรายงานตามข้อ 33 หรือความดังกล่าวปรากฏต่อนายกองค์กรปกครอง 

ส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชา ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชารีบด าเนินการหรือสั่งให้
ด าเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระท าการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
หรือข้อก าหนดจริยธรรมหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาก็ให้ยุติเรื่องได้ 

ในกรณีที่เห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดกระท าการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
หรือข้อก าหนดจริยธรรมโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ด าเนินการต่อไปตามข้อ 35  

 
ข้อ 35 ในกรณีที่ผลการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ 34 ปรากฏว่ากรณีมีมูลฝ่าฝืนประมวล

จริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมหรือข้อก าหนดจริยธรรม ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ในการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน  
ให้ผู้ถูกกล่าวหาทราบพร้อมทั้งรับฟังค าชี้แจงของผู้ถูกกล่าวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวนด าเนินการเสร็จ  
ให้รายงานผลการสอบสวนและความเห็นต่อนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลาการสอบสวนให้ด าเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน 

ถ้านายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกล่าวหา 
ให้สั่งยุติเรื่อง กรณีฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมหรือข้อก าหนดจริยธรรมเล็กน้อยไม่ถึงขนาดสร้างความเสียหาย 
ให้แก่บุคคลอ่ืนหรือองค์กรให้พิจารณามาตรการทางจริยธรรมตามข้อ 32 (1) (2) (3) แล้วแต่กรณี และให้ระบุเหตุผล 
ที่ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามมาตรการนั้น ๆ ไว้ด้วย 

กรณีผู้ถูกกล่าวหาได้กระท าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคสองให้ด าเนินการตามกระบวนการ
บริหารงานบุคคล โดยส่งเรื่องให้ผู้มีอ านาจหน้าที่ด าเนินการทางวินัยต่อไป 

 
 
 

/ข้อ 36… 



- ๑๕ - 
 

 
 
ข้อ 36 การฝ่าฝืนจริยธรรมหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น 

หรือข้อก าหนดจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหัวหน้า 
ส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาด าเนินการตามข้อ ๓๒ (1) (2) (3) แล้วแต่กรณี และบันทึกพร้อมระบุเหตุผลไว้ด้วย  
เพ่ือน าไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย 

 
ข้อ 37 การด าเนินการตามข้อ 33 ถึงข้อ 36 ให้รายงานให้ ก.ถ. ทราบ 

 
ส่วนที่ 3 

การอุทธรณ์ 
 

 
ข้อ 38 ค าอุทธรณ์ต้องท าเปน็หนังสือโดยใช้ค าสุภาพ และมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้  
(1) ระบุชื่อ ต าแหน่ง สังกัด และท่ีอยู่ส าหรับการติดต่อเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ของผู้อุทธรณ์  
(2) ค าสั่งที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ และวันที่รับทราบค าสั่ง  
(3) ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ผู้อุทธรณ์ยกขึ้นเป็นข้อคัดคา้นค าสั่งที่เปน็เหตุแห่งการอุทธรณ์  
(4) ค าขอของผู้อุทธรณ์  
(5) ลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์  
ถ้าเป็นการอุทธรณ์โดยทายาท หรือผู้ได้รับมอบหมายให้อุทธรณ์แทน ให้ปรับสาระส าคัญได้ 

ตามความเหมาะสม แตอ่ย่างน้อยตอ้งมีสาระส าคัญใหส้ามารถเขา้ใจได้ ตาม (1) ถึง (5) ที่กล่าวขา้งต้น  
 
ข้อ 39 ให้คู่กรณีอุทธรณ์ค าสั่งทางปกครองนั้นโดยยื่นต่อนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

หรือผู้บังคับบัญชาผู้ท าค าสั่งทางปกครอง 
ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชาผู้ท าค าสั่งทางปกครองพิจารณาค าอุทธรณ์

และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์  ในกรณีที่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ 
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้ด าเนินการเปลี่ยนแปลงค าสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในก าหนดเวลา
ดังกล่าวด้วย 

ถ้าเจ้าหน้าที่ตามวรรคสองไม่เห็นด้วยกับค าอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้เร่งรายงาน
ความเห็นพร้อมเหตุผลไปยังคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าจั งหวัด 
หรือผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นผู้มีอ านาจพิจารณาค าอุทธรณ์เหนือชั้นขึ้นไปภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง  
และให้พิจารณาค าอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจ าเป็นไม่อาจพิจารณา  
ให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีอ านาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสือแจ้งให้ผู้อุทธรณ์ทราบก่อนครบ
ก าหนดเวลาดังกล่าว  ในการนี้ให้ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ครบ
ก าหนดเวลาดังกล่าว 

 
ข้อ 40 ให้ผู้อุทธรณ์จัดท าส าเนาหนังสืออุทธรณ์และส าเนาพยานหลักฐานโดยรับรองส าเนาถูกต้อง 

ยื่นพร้อมกับหนังสืออุทธรณ์ด้วย กรณีที่ ไม่อาจแนบพยานหลักฐานที่ เกี่ยวข้องได้เพราะพยานหลักฐาน 
อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ของรัฐหรือบุคคลอ่ืน หรือเพราะเหตุอ่ืนใด ให้ระบุเหตุ 
ที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วย  



- ๑๖ - 
 

/ข้อ 41... 
ข้อ 41 ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาทบทวนค าสั่งทางปกครองได้ไม่ว่าจะเป็น

ปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการท าค าสั่งทางปกครอง และอาจมีค าสั่งเพิกถอนค าสั่ง  
ทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลงค าสั่งนั้นไปในทางใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเพ่ิมภาระหรือลดภาระหรือใช้ดุลพินิจ
แทนในเรื่องความเหมาะสมของการท าค าสั่งทางปกครองหรือมีข้อก าหนดเป็นเงื่อนไขอย่างไรก็ได้ 

 
ข้อ 42 ถ้ามีการมอบหมายให้ด าเนินการแทน ให้แนบหนังสือมอบหมายพร้อมหนังสืออุทธรณ์ด้วย  

 
ข้อ 43 การยื่นหนังสืออุทธรณ์ มี 2 วิธี คือ  
(1) ยื่นต่อพนักงานผู้รับอุทธรณ์ที่ส านักงานจังหวัดและให้ถือวันที่รับหนังสือตามหลักฐาน 

การลงทะเบียนรับหนังสือตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณเป็นวันยื่นหนังสืออุทธรณ์  
(2) ยื่นหนังสืออุทธรณ์โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียนมายังส านักงานจังหวัดและให้ถือวันที่ 

ที่ท าการไปรษณียต้์นทางประทับตรารับที่ซองหนังสืออุทธรณ์เป็นวันยื่นหนังสืออุทธรณ์  
 
ข้อ 44 ระยะเวลาอุทธรณ์ ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์มี 2 กรณี ดังนี ้ 
(1) ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ ต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วันนับแตว่ันทราบหรือถือว่าทราบค าสั่งที่เป็นเหตุ

แห่งการอุทธรณ์ 
(2) ทายาทของผู้มีสิทธิอุทธรณ์ต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 90 วันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบ

ค าสั่งที่เปน็เหตุแห่งการอุทธรณ์  
 
ข้อ 45 การนับระยะเวลาอุทธรณ์ต้องถือตามกรณีดังต่อไปนี้  
(1) ให้ถือวันที่ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่งที่ เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์เป็นวัน 

รับทราบค าสั่ง  
(2) ในกรณีผู้มีสิทธิอุทธรณ์ไม่ยอมลงลายมือชื่อรับทราบค าสั่งและมีการแจ้ งค าสั่งให้ทราบ 

กับมอบส าเนาค าสั่งให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์แล้ว และท าบันทึกลงวันเดือนปี เวลา สถานที่ที่แจ้ง และลงลายมือชื่อผู้แจ้ง
พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบค าสั่ง  

(3) ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ลงลายมือชื่อรับทราบในค าสั่งได้โดยตรง และได้แจ้ง
เป็นหนังสือส่งส าเนาค าสั่งดังกล่าวทางไปรษณีย์ลงทะเบียนตอบรับไปให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ ณ ที่อยู่ของผู้นั้น  
ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ โดยส่งส าเนาค าสั่งไปให้สองฉบับเพ่ือให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์เก็บไว้หนึ่งฉบับ 
ส่วนอีกฉบับหนึ่งให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ลงลายมือชื่อ และวันเดือนปีที่รับทราบค าสั่งแล้วส่งกลับคืนมาเพ่ือเก็บไว้ 
เป็นหลักฐาน ในกรณีเช่นนี้เมื่อล่วงพ้น 30 วันนับแต่วันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ลงทะเบียนว่าผู้มีสิทธิ
อุทธรณ์ได้รับเอกสารดังกล่าวหรือมีผู้รับแทนแล้วแม้ยังไม่ได้รับส าเนาค าสั่งฉบับที่ให้ลงลายมือชื่อและวันเดือนปี 
ที่รับทราบค าสั่งกลับคืนมา ก็ให้ถือว่าผู้มีสิทธิอุทธรณ์ไดร้ับทราบค าสั่งแล้ว 

 
ตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ ข้อ 4๖ กรณทีี่ไม่ได้ก าหนดขั้นตอนหรือวิธีการอุทธรณ์ให้ด าเนินการ

ราชการทางปกครอง 
 
 

/ส่วนที่ 4… 
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ส่วนที่ 4 

การร้องทุกข์ 
 

 
ข้อ 4๗ ค าร้องทุกข์ให้ท าเป็นหนังสือโดยใช้ถ้อยค าสุภาพ และอย่างน้อยต้องมีสาระส าคัญดังต่อไปนี้  
(1) ชื่อ ต าแหน่ง สังกัด และที่อยู่ส าหรับการติดต่อเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ของผู้ร้องทุกข์  
(2) การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์  
(3) ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าเป็นปัญหาของเรื่องร้องทุกข์  
(4) ค าขอของผู้ร้องทุกข์  
(5) ลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ร้องทุกข์แทน  
 
ข้อ 4๘ ในการยื่นค าร้องทุกข์ให้แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องพร้อมค าร้องทุกข์  กรณีที่ไม่อาจ 

แนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้เพราะพยานหลักฐานอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ 
หรือบุคคลอื่น หรือเพราะเหตุอ่ืนใด ให้ระบุเหตุที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วย  

 
ข้อ 4๙ ให้ผู้ร้องทุกข์ท าส าเนาค าร้องทุกข์และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ร้องทุกข์รับรอง

ส าเนาถูกต้อง 1 ชุด แนบพร้อมค าร้องทุกข์ด้วย  
 
ข้อ ๕๐ กรณีที่มีเหตุจ าเป็นต้องมอบหมายให้บุคคลอ่ืนร้องทุกข์แทน หรือกรณีที่มีการแต่งตั้ง

ทนายความหรือบุคคลอ่ืนด าเนินการแทนในขั้นตอนใด ๆ ในกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ให้แนบ
หลักฐานการมอบหมายหรือหลักฐานการแต่งตั้งด้วย  

 
ข้อ 5๑ การยื่นค าร้องทุกข์ กระท าได้ 2 วิธี คือ  
(1) ยื่นค าร้องทุกข์ด้วยตนเองต่อพนักงานผู้รับค าร้องทุกข์หรือยื่นค าร้องทุกข์ผ่านผู้บังคับบัญชา

หรือผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งทุกข์  
(2) ยื่นค าร้องทุกข์โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน กรณีนี้ให้ถือว่าวันที่ที่ท าการไปรษณีย์ต้นทาง

ประทับตรารับที่ซองหนังสือร้องทุกข์เป็นวันยื่นค าร้องทุกข์  
ผู้ร้องทุกข์ต้องท าค าร้องทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อผู้มีอ านาจวินิจฉัยร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่

วันทราบหรือถือว่าทราบเหตุแห่งการร้องทุกข ์
กรณีนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชาเป็นเหตุแห่งทุกข์ ให้ร้องทุกข์ 

ต่อคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าจังหวัดหรือผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไป 
รูปแบบ วิธีการ การร้องทุกข์ให้เป็นไปตามที่ ก.ถ. ก าหนด   
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ส่วนที่ 5 

การคุ้มครองพยาน 
 

 
ข้อ 5๒ พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยค าในฐานะพยานต่อผู้มีหน้าที่

สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการอันเป็นประโยชน์และเป็นผลดียิ่งต่อทางราชการ
ให้ถือว่าผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่งได้รับความคุ้มครองพยานและอาจได้รับบ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษก็ได้ 

ข้อมูลหรือถ้อยค าตามวรรคหนึ่งจะถือว่าเป็นประโยชน์และเป็นผลดียิ่งต่อทางราชการต่อเมื่อ
เป็นปจจัยส าคัญที่ท าให้ด าเนินการทางจริยธรรมได้ หรือเป็นปจจัยส าคัญที่ท าให้ลงโทษผู้ฝ่าฝืนจริยธรรมได้  
และมีผลท าให้สามารถประหยัดงบประมาณแผ่นดินเปน็อย่างมากหรือมีผลท าให้สามารถรักษาไวซ้ึ่งระบบบริหารราชการที่ดี
โดยรวมได้ 

ในกรณีที่พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้นั้นเป็นผู้ฝ่าฝืนจริยธรรมนั้นเสียเองหรืออาจจะถูกกล่าวหาว่า 
มีส่วนร่วมในการกระท าฝ่าฝืนจริยธรรมนั้นด้วย ไมใ่ห้ได้รับบ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษตามข้อนี้ 

 
ข้อ 5๓ พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ที่อาจจะถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการฝ่าฝืนจริยธรรมกับพนักงาน 

ส่วนท้องถิ่นอ่ืน ถ้าไดให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับการกระท าฝ่าฝืนจริยธรรมที่ได้กระท ามา 
ต่อบุคคลหรือคณะบุคคลที่มีหน้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ  
และข้อมูลหรือถ้อยค านั้นเป็นปัจจัยส าคัญจนเป็นเหตุให้มีการสอบสวนทางวินัยแก่ผู้ เป็นต้นเหตุแห่งการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมหรือข้อก าหนดจริยธรรม อาจได้รับการกันเป็นพยาน การลดโทษ หรือการให้ความคุมครองพยาน 
ตามข้อก าหนดนี้ 

 
ข้อ 5๔ ผู้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นมีหน้าที่ให้ความคุ้มครองพยาน ดังต่อไปนี้  

 (๑) ไมเ่ปิดเผยชื่อหรือข้อมูลใด ๆ ที่จะท าให้ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค า  
(๒) ไม่ใช้อ านาจไม่วาในทางใดหรือกระท าการอ่ืนใดอันเปนการกลั่นแกล้งหรือไมเป็นธรรม       

ซึ่งอาจมีผลท าให้กระทบสิทธิหรือหน้าที่ของผู้นั้นในทางเสียหาย  
(๓) ให้ความคุ้มครองมิให้ผู้นั้นถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขูเ่พราะเหตุที่มีการให้ข้อมูลหรือถ้อยค า  
ในกรณีท่ีพยานผู้ใดร้องขอเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น

ประจ าจังหวัดส่งเรื่องให้ ก.ก.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จ. ก.พัทยา ก.ก. แล้วแต่กรณี อาจพิจารณาย้ายหรือโอนผู้นั้น หรือ
พิจารณาด าเนินการอ่ืนใดที่เห็นวาจ าเป็นเพ่ือให้ผู้นั้นได้รับความคุ้มครองก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 

 
ข้อ 5๕ การให้ความคุ้มครองพยานให้พิจารณาด าเนินการในโอกาสแรกที่สามารถกระท าได้ 

 และให้เริ่มตั้งแต่มีการให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค าจนกว่าจะมีการสั่งยุติเรื่องหรือการด าเนินการตามมาตรการฝ่าฝืน
จริยธรรมตามกฎหมายนี้แก่ผู้เป็นต้นเหตุเสร็จสิ้น  

 
ข้อ 5๖ ก่อนมีการแจ้งเรื่องกล าวหาว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 

หรือข้อก าหนดจริยธรรม ถ้าผู้ให้ข้อมูลหรือใหถ้อยค าไม่ใช่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือข้อก าหนด
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จริยธรรมในเรื่องนั้น และเป็นกรณีที่ไม่อาจแสวงหาข้อมูลหรือพยานหลักฐานอ่ืนใดเพ่ือด าเนินมาตรการจริยธรรม 
                                                                                                               /แก่ผู้เป็น … 
แก่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งการฝ่าฝืนจริยธรรมในเรื่องนั้นได้นอกจากจะได้ข้อมูลหรือพยานหลักฐานจากผู้นั้น นายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชาหรือคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจ าจังหวัด 
หรือคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายจัดตั้งนั้นอาจกันผู นั้น 
เป็นพยานได ้

 
ข้อ 5๗ ในกรณีที่ผู้ที่ถูกกันเป็นพยานไม่มาให้ถ้อยค าต่อบุคคลหรือคณะบุคคลผู้มีหน้าที่สืบสวน

สอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ หรือมาแต่ไมใหถ้อยค า หรือให ถ้อยค า 
แต่ไม่เปนประโยชนตอการด าเนินการ หรือให้ถ้อยค าอันเป็นเท็จ หรือกลับค าให้การ ให้การกันผู้นั้นไว้เป็นพยาน 
เป็นอันสิ้นสุดลง  

 
ข้อ 5๘ พนักงานส่วนท้องถิ่นผู ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค าผู้ใดไดให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค าที่ส าคัญ 

จนเป็นเหตุให้ด าเนินมาตรการทางจริยธรรมแก่ผู้เป็นต้นเหตุแหงการฝ่าฝืนจริยธรรมได้และผู้นั้นต้องถูกมาตรการ 
ฝ่าฝืนจริยธรรมเพราะเหตุที่ได้รวมกระท าการฝ่าฝืนจริยธรรมนั้นด้วย ถ้านายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นวาผู้นั้นมิได้เป็นต้นเหตุแห่งการฝ่าฝืนจริยธรรมนั้นหรือได้รวมกระท าการฝ่าฝืน 
จริยธรรมไปเพราะตกอย ูในอ านาจบังคับ หรือกระท าไปโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
หรือผู้บังคับบัญชาอาจพิจารณาลดโทษให้ผู้นั้นต่ ากว่าโทษที่ควรได้รับจริงได้ แต่ทั้งนี้ตองไม่ต่ ากว่าการท างานอุทิศตนเพ่ือ
สังคม 

 
ข้อ 5๙ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชาอาจพิจารณาประกาศคุณงามความดี

หรือให้บ าเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษแก่ผู้ให้ข้อมูลหรือถ้อยค าได้ตามระดับความมากน้อยของประโยชน์ 
และผลดียิ่งต่อทางราชการที่ได้รับจากการให้ข้อมูลหรือถ้อยค านั้น ดังนี้ 

(๑) ค าชมเชยป็นหนังสือ 
(๒) เครื่องหมายที่เห็นสมควรเพื่อเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติ  
(๓) รางวัล  
(๔) ให้ถือว่าการให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยค านั้นเป็นข้อควรพิจารณาอ่ืนตามประกาศคณะกรรมการ

กลางการเลื่อนเงินเดือนหรือตามกฎหมายการเลื่อนเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนตามที่กฎหมาย
ก าหนดที่ผู้บังคับบัญชาต้องน าไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน 

 
หมวด 4 

กระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก และการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ 
 

 
ข้อ ๖๐ ให้เมืองพัทยาและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้งขึ้น ด าเนินการ 

ตามข้อก าหนดนี้โดยอนุโลม   
กรณีกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร

กรุงเทพมหานครก าหนด  
 



- ๒๐ - 
 

 
/  บทเฉพาะกาล…

การด าเนินการตามวรรคสอง ให้กรุงเทพมหานครน าข้อก าหนดนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการด าเนิน
กระบวนการรักษาจริยธรรม กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากร
กรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติอื่นในกรุงทพมหานคร 

ให้เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอ่ืนที่มีกฎหมายจัดตั้ง รายงานให้ ก.ถ. ทราบ 
 

หมวด 5 
การประเมิน ติดตามผล การรายงาน 

 

 
ข้อ 6๑ ให้ ก.ถ. และ กระทรวงมหาดไทย วางระบบ ก าหนดวิธีปฏิบัติงาน การบริหารพัฒนา

ระบบการส่งเสริมและก ากับดูแลการปฏิบัติงานจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ หากองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นใดก าหนดการส่งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมไม่ต่ ากว่าที่ กระทรวงมหาดไทย และ ก.ถ. ก าหนด  
ให้องคก์รปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการต่อไป และรายงานให้ ก.ถ. ทราบ 

ให้ส านักงานจังหวัดมีอ านาจหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุน และก ากับดูแลการปฏิบัติงานในระบบ
จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามท่ี ก.ถ. หรือกระทรวงมหาดไทยก าหนด 

รูปแบบการรายงานให้เป็นไปตามท่ี ก.ถ. ก าหนด 
 
 

บทเฉพาะกาล 
 
 
ข้อ 6๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้ด าเนินการจัดท าประมวลจริยธรรมไปแล้วให้ใช้บังคับได้ 

เท่าท่ีไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรม
พนักงานส่วนท้องถิ่น 

กรณีประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดขัดหรือแย้งกับประมวลจริยธรรม
พนักงานส่วนท้องถิ่นตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ให้ปรับปรุง  
แก้ไขเพ่ิมเติม หรือยกเลิก และให้ด าเนินการเป็นไปประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้อก าหนดนี้ 

 
ข้อ ๖๓ เมื่อข้อก าหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก และการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม

พนักงานส่วนท้องถิ่นมีผลใช้บังคับแล้ว ให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินการสรรหาและแต่งตั้ง
คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมให้แล้วเสร็จภายใน 60 วันนับถัดจากวันที่ข้อก าหนดนี้ประกาศใช้บังคับ 
และรายงานให้ ก.ถ. ทราบ 

 
ข้อ 6๔ ให้คณะกรรมการจริยธรรมและกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่

ข้อก าหนดนี้ใช้บังคับ ให้คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและกลุ่มงานจริยธรรม
ตามข้อก าหนดนี้  

 



- ๒๑ - 
 
ข้อ 6๕ การด าเนินการกรณีมีการฝ่าฝืนจริยธรรมที่ได้ด าเนินการอยู่ก่อนวันที่ข้อก าหนดนี้ใช้บังคับ 

ให้ด าเนินการตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ  
 
 

ประกาศ ณ วันที่ ........................................ 
 

    นายพงศ์โพยม  วาศภูติ 
                                             ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 


