
 
 
 

 

 

  ในการพัฒนาพนักงานสวนตำบลและลูกจางประจำและพนักงานจางขององคการบริหารสวน

ตำบล  มีความจำเปนอยางย่ิงที่จะตองไดรับการพัฒนาอยางตอเนื่องตลอดการทำงานเพื่อเพ่ิมศักยภาพ  ใหการ

ทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน  ทำใหพนักงานสวนตำบลและลูกจาง มีขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงาน  ซึ่งใน

การพัฒนาบุคลากรในองคการจะตองเริ่มจากเขามาเปนเจาหนาที่ของรัฐจนถึงสิ้นสุดวาระในการดำรงตำแหนง  

ซึ่งพนักงานสวนตำบลและลูกจางประจำและพนักงานจางตองไดรับการประกันคุณภาพ  อาจแยกไดเปน        

๔  องคประกอบ  ตามวงจรดังนี้ 

 

ความกา้วหนา้ใน 
ตําแหน่งหนา้ที 

 

 

 

 

  การประเมินคณุภาพ                               การตอบแทนและ  
       จากผลงาน                      ยกยอ่ง 

 

 

 

 

 การพฒันา 

 

 

 ๑.  การพัฒนาพนักงานสวนตำบลและลูกจางประจำและพนักงานจาง  จะตองไดรับการพัฒนาเปน

ระยะ  ตั้งแตไดรับการบรรจุใหมตลอดชวงอายุของการรับราชการ   ซึ่งการพัฒนาอาจจะทำไดหลายวิธี  เชน  

การปฐมนิเทศ  การฝกอบรม  การศกึษาดวยตนเอง  การศึกษาดูงานเปนตน  องคการบริหารสวนตำบลตอง

สนับสนุนใหมีการพัฒนาและลงทุนทรพัยากรมนุษยขององคกร 

 ๒.  การประเมินคุณภาพ  จากผลการปฏิบัติงาน  ซ่ึงไดรับการประเมินอยางยุติธรรม  ในรูปแบบ

คณะกรรมการ  ซึ่งมีบุคคลภายนอกเขารวมการประเมินแบบมีสวนรวม 

 ๓.  ความกาวหนาในตำแหนง  หนาที่การงาน  จะตองเปนไปตามการประเมินผลคุณภาพงานถาหาก

คุณภาพออกมาด ี ควรไดรับผลตอบแทนในทางที่ดีขึ้น  หากไมเปนที่พอใจใหปรับเปลี่ยนงานที่ถนัดกวาหรือ

กลับไปพัฒนาใหม 

 

๑๒. แนวทางการพัฒนาพนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำและพนักงานจาง 



 
 
 ๔.  การตอบแทนและยกยอง   เปนองคประกอบที่สำคัญที่จะสรางขวัญกำลังใจใหกับพนักงานสวน

ตำบลและลูกจางประจำและพนักงานจาง กับผลงานหรือคุณภาพงานที่ทำคุณประโยชนใหกับองคกรและสังคม  

เปนการปรับเงินเดือน  เลื่อนตำแหนง  ยกยองเชิดชูเกียรติเปนท่ียอมรับของผูบังคับบัญชา  พนักงานสวนตำบล

และลูกจางประจำและพนักงานจางขององคการบริหารสวนตำบล  รวมถึงเปนที่ยอมรับจากประชาชนทั่วไป 

 

 

หลักสูตรการพัฒนา วิธีการพัฒนาและระยะเวลาดำเนินการพัฒนาบุคลากร 

หลักสูตรการพัฒนา 

 ๑)  หลักสูตรความรูพื้นฐานในการปฏิบัติราชการ 

 ๒)  หลักสูตรการพัฒนาเก่ียวกับการงานในหนาที่รับผิดชอบ 

 ๓)  หลักสูตรความรูและทักษะเฉพาะของงานในแตละตำแหนง  

 ๔)  หลักสูตรดานการบริหาร 

 ๕)  หลักสูตรดานคุณธรรมและจริยธรรม  

เพ่ือเปนการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรอันเปนการรองรับการพัฒนาระบบคุณภาพของ 

องคการบริหารสวนตำบลวังบาล   ฝายบริหารมีนโยบายที่ชัดเจนสำหรับการพัฒนาบุคลากรอยางตอเนื่อง และ

จรงิจัง   จึงไดกำหนดเปาหมายในการพัฒนาบุคลากรองคการบริหารสวนตำบลวังบาล (๒๕๖๑-๒๕๕๖๓)   ไว  

ดังนี้  

  เจาหนาที่ระดับปฏิบัติการ ( พนักงานสวนตำบล ลูกจางประจำ และพนักงานจางขององคการ

บริหารสวนตำบล  รวมถึงตัวบุคลากรจางเหมาบริการ )  จะตองไดรับการพัฒนาอยางนอย  ๑๒ วัน/คน/ป  

  ผูบังคับบัญชาระดับกลาง (หัวหนาสวนราชการ พนักงานสวนตำบลระดับหัวหนาฝาย)  

จะตองไดรับการพัฒนาอยางนอย  ๑๔ วัน/คน/ป  

  ผูบังคับบัญชาระดับสูง (หัวหนาสวนราชการ รองปลัด,ปลัดองคการบริหารสวนตำบล)  

จะตองไดรับการพัฒนาอยางนอย  ๑๕ วัน/คน/ป  

  เพ่ือใหเปนไปตามเปาหมายดังกลาว  องคการบริหารสวนตำบลวังบาล  ไดจัดใหมีการ

ดำเนินการพัฒนาบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบล  ๒  ทาง  คือ 

ก)  การฝกอบรม (Training  Need)  ในระดับตาง   โดยมีรายละเอียด ดังนี้  

๑.  หลักสูตรฝกอบรมสำหรับระดับบริหาร   มีรายละเอียด  ดังนี้  

  ๑.๑  หลักสูตร นักบริหารงานขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ใชเวลาอบรม ๔  สัปดาห 

  ๑.๒ หลักสูตร เฉพาะตำแหนง ( นักบรหิารงานทั่วไป, นักบริหารงานคลัง, นักบริหาร งานชาง

และนักบริหารงานสาธารณสุข )   ใชเวลาอบรม  ๔  สัปดาห  



 
 
  ๑.๓ หลักสูตร  กลยุทธการพัฒนาเทคนิคหรือประสิทธิภาพการทำงาน ใชเวลาอบรม  

 ๓  วัน  

๑.๔ หลักสูตร การดำเนินการเก่ียวกับวินัยของพนักงานสวนทองถ่ิน ใชเวลาในการอบรม           

๒  วัน   

๑.๕  หลักสูตร เกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกใหมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตำบล ใชเวลาอบรม ๒ วัน   

๑.๖  หลักสูตร  ๕ ส  และความปลอดภัย   ใชเวลาอบรม  ๒  วัน 

๑.๗ หลักสูตรอื่นที่เก่ียวของ เชน การบริหารจัดการความเสี่ยง และการบริหารการ 

เปลี่ยนแปลง   

 

 

 

๒.  หลักสูตรฝกอบรมสำหรับระดับกลาง  มีรายละเอียด ดังนี้ 

  ๒.๑  หลักสูตร  ๕  ส   ใชเวลาอบรม  ๒  วัน 

  ๒.๒ หลักสูตร ศึกษาอบรมเฉพาะตำแหนงพนักงานสวนตำบล ใชเวลาอบรม  ๒-๔  สัปดาห  

  ๒.๓ หลักสูตร  เพ่ือพัฒนาเทคนิคและประสิทธิภาพการทำงานของหัวหนางาน  ใชเวลาอบรม   

๕  วัน  

๒.๔ หลักสูตร การดำเนินการเก่ียวกับวินัยของพนักงานสวนทองถิ่น ใชเวลาอบรม              

๔  วัน   

๒.๕ หลักสูตร  เกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกใหมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรเทศบาล ใชเวลาอบรม ๒ วัน   

๒.๖  หลักสูตร  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร   ใชเวลาอบรม  ๓ - ๕  วัน 

   ๒.๗  หลักสูตรอ่ืนที่เก่ียวของ  เชน  ภาวะผูนำ   การทำงานเปนทีม   การแกไขปญหาและการ

ตัดสินใจ     

๓.  หลักสูตรฝกอบรมระดับปฏิบัติการ   มีรายละเอียด  ดังนี้  

๓.๑  หลักสูตร  ๕  ส   ใชเวลาอบรม  ๒  วัน 

  ๓.๒  หลักสูตร  ความรูในการปฏิบัติงานในตำแหนงหนาที่ที่รับผิดชอบ  ใชเวลาอบรม  ๑-๓  

สัปดาห  ซึ่งตองสอดคลองกับความจำเปนของเทศบาล  

  ๓.๓  หลักสูตร เพ่ือพัฒนาเทคนิคและประสิทธิภาพการทำงาน ใชเวลาอบรม  ๓-๕  วัน  

๓.๔  หลักสูตร การดำเนินการเก่ียวกับวินัยของพนักงานสวนทองถ่ิน ใชเวลาอบรม           

๗  วัน   

๓.๕  หลักสูตร  เกี่ยวกับการปลูกจิตสำนึกใหมีคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานของ

บุคลากรในสังกัดองคการบริหารสวนตำบล ใชเวลาอบรม ๒ วัน   

๓.๖  หลักสูตร  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพบุคลากร   ใชเวลาอบรม  ๓ - ๕  วัน 



 
 
   ๓.๗  หลักสูตร  การใชเครื่องใชสำนักงานสมัยใหม/การบำรุงรักษา ใชเวลาอบรม ๕  วัน  

๓.๘  หลักสูตรอ่ืนท่ีเก่ียวของ  เชน  การทำงานเปนทมี  การสำนึกดีตอองคกร      

วิธีการดำเนนิการฝกอบรม  

  ในการจัดการฝกอบรมตามรายละเอียดท่ีกลาวมานั้น  จะใชวิธีการใน   ๔  ลักษณะ  คือ  

  ๑)  การฝกอบรมโดยเทศบาลตำบลแวงใหญดำเนินการเอง ( INHOUSE  TRAINING)    

ซึ่งอาจใชวิทยากรจากภายในหรือภายนอก 

  ๒)  การสงบุคลากรขององคการบริหารสวนตำบลไปรับการฝกอบรมจาก  กรมสงเสริมการ

ปกครองทองถ่ิน  หรอืจากความรวมมือระหวางกรม  กับสวนราชการอื่น   

  ๓)  การฝกอบรมในขณะปฏิบัติงาน (ON THE  JOB TRAINING )  

๔)  การปฐมนิเทศ ( ORIENTATION )  ซึ่งกำหนดใหบุคลากรทุกคนขององคการบริหารสวน

ตำบลตองไดรับการปฐมนิเทศกอนการปฏิบัติงาน  ในเรื่องเก่ียวกับ  ความรูเก่ียวกับองคการบริหารสวนตำบล  

ผูบรหิาร  ระเบียบวัฒนธรรมของราชการ   ขอปฏิบัติเรื่องความปลอดภัย  บทบาทหนาที่ในตำแหนงท่ีตอง

รับผิดชอบ   การมาทำงาน  และสวัสดิการ  เปนตน   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

 

  องคการบริหารสวนตำบลวังบาล ไดประกาศคุณธรรมจริยธรรมของขาราชการหรือ พนักงาน

สวนทองถ่ิน เพ่ือใหขาราชการหรือพนักงานสวนทองถ่ินยึดถือเปนแนวปฏิบัติ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

  ๑.  เปนเคร่ืองมือกำกับความประพฤติของขาราชการ  ท่ีสรางความโปรงใส  มีมาตรฐานใน

การปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 

  ๒.  ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ำเสมอ   ทั้งในระดับองคกรและระดับ

บุคคล  และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานดานตางๆขององคการบริหารสวนตำบลวังบาล เพ่ือใหการ

ดำเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม   จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  ๓.   ทำใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ   เพ่ิมความนาเชื่อถือ   เกิดความมั่นใจแก

ผูรับบริการและประชาชนทั่วไป   ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

  ๔.  ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ   โดยใหฝายบริหารใช

อำนาจในขอบเขต   สรางระบบความรบัผิดชอบของขาราชการตอตนเอง   ตอองคกร   ตอผูบังคับบัญชา   ตอ

ประชาชน  และตอสังคม  ตามลำดับ 

  ๕.   ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ   และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจ

เกิดข้ึน การวางมาตรการปองกันและปราบปรามการแสวงหาผลประโยชนทับซอนในหนวยงาน  รวมทั้ง

เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

  ทั้งนี้   รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสำหรับองคกรและขาราชการทุกคน   พึงยึดถือเปน

แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ   ดังนี้ 

  เพ่ือใหขาราชการองคการบริหารสวนตำบลวังบาลทุกคน  มีหนาที่ดำเนินการใหเปนไปตาม

กฎหมาย   เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม  เปนกลางทางการเมือง  อำนวยความสะดวกและใหบริการแก

ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล   โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก  ๑๐  ประการ  ดังนี้ 

 (๑)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 

 (๒)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

 (๓)  การมีจิตสำนึกที่ดี  ซื่อสัตย  และรับผิดชอบ 

 (๔)  การยึดถือประโยชนของเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน 

(๕)  การยืนหยัดทำในสิ่งท่ีถูกตองเปนธรรมและถูกกฎหมาย 

(๖)  การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ 

(๗)  การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน  ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 

(๘)  การมุงผลสัมฤทธ์ิของงานรักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปรงใส  และตรวจสอบได 

(๙)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

(๑๐) การสรางจิตสำนึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤตตินเปนพลเมืองท่ีดีรวมกันพัฒนาชุมชนใหนา

อยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

๑๓. ประกาศคุณธรรม จริยธรรมของขาราชการหรือพนักงานสวนตำบล  

 



 
 

 มีจรรยาวิชาชีพขององคกร 

  ขอ  ๔   ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลวังบาล ตองจงรักภักดีตอชาติ   ศาสนา    และ

พระมหากษัตรยิ 

  ขอ  ๕  ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลวังบาล ตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไว

และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

  ขอ  ๖  ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลวังบาลตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปน

พลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

  ขอ  ๗   ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลวังบาลตองไมปฏิบัติตนอันอาจกอใหเกิด

ความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตำแหนงหนาที่ 

  ขอ  ๘    ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลวังบาลตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกำลัง

ความสามารถดวยความเสียสละ  ทุมเทสติปญญา  ความรูความสามารถ  ใหบรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ

ตามภาระหนาที่ที่ไดรบัมอบหมาย  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 

  ขอ  ๙  ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลวังบาลตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของ

ประชาชนดวยความเปนธรรม  รวดเร็ว  และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 

  ขอ ๑๐ ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลวังบาลตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ เรียบรอย 

มีอัธยาศัย 

  ขอ  ๑๑  ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลวังบาลตองรกัษาความลับที่ไดจากการ

ปฏิบัติหนาที่การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทำไดตอเม่ือมีอำนาจหนาที่และ

ไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา   หรือเปนไปตามที่กฎหมายกำหนดเทานั้น 

  ขอ  ๑๒  ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลวังบาลตองรกัษา  และเสริมสรางความ

สามัคคีระหวางผูรวมงาน  พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

  ขอ  ๑๓  ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลวังบาลตองไมใชสถานะหรือตำแหนงไป

แสวงหาประโยชนที่มิควรไดสำหรับตนเองหรือผูอ่ืน  ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรพัยสินหรอืไมก็ตาม  

ตลอดจนไมรับของขวัญ  ของกำนัล  หรือประโยชนอื่นใดจากผูรองเรยีน  หรือบุคคลที่เกี่ยวของเพ่ือประโยชน

ตางๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน   เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี   

  ขอ  ๑๔   ขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลวังบาล 

ตองประพฤติตนใหสามารถทำงานรวมกับผูอ่ืนดวยความสุภาพ มีน้ำใจ  มีมนุษยสัมพันธอันดี  ตองไมปดบัง

ขอมูลที่จำเปนในการปฏิบัติงานของเพ่ือนรวมงาน   และไมนำผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน 

  ขอ  ๑๕   จรรยาบรรณขาราชการขององคการบริหารสวนตำบลวังบาล 

 

 

 

 

 



 
 

 มีจรรยาบรรณตอตนเอง 

  ๑) ขาราชการสวนทองถิ่นพึงเปนผูมีศีลธรรมอันดี   และประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปน

ขาราชการ 

  ๒)  ขาราชการสวนทองถิ่นพึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตยและไม

แสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  ในกรณีท่ีวิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกำหนดไวก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้น

ดวย 

  ๓)  ขาราชการสวนทองถิ่นพึงมีทัศนคติที่ดี  และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรมและจริยธรรม

รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู  ความสามารถและทักษะในการทำงานเพ่ือใหปฏิบัติหนาที่ราชการมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

 จรรยาบรรณตอหนวยงาน 

  ๔)  ขาราชการสวนทองถิ่นพึงปฏิบัตหินาที่ราชการดวยความสุจริต  เสมอภาคและปราศ        

จากอคติ 

  ๕)  ขาราชการสวนทองถิ่นพึงปฏิบัตหินาที่ราชการอยางเต็มกำลังความสามารถรอบคอบ  

รวดเร็ว  ขยันหมั่นเพียร  ถูกตองสมเหตุผล  โดยคำนึงถึงประโยชนของทางราชการและประชาชนเปนสำคัญ 

  ๖)  ขาราชการสวนทองถิ่นพึงปฏิบัตตินเปนผูตรงตอเวลาและใชเวลาราชการใหเปนประโยชน

ตอทางราชการอยางเต็มท่ี 

  ๗)  ขาราชการสวนทองถิ่นพึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัดคุมคา  

โดยระมัดระวังมิใหเสียหาย  หรือสิ้นเปลืองเย่ียงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง 

  จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา  ผูอยูใตบังคับบัญชา  และผูรวมงาน 

  ๘)  ขาราชการสวนทองถิ่นพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการใหความรวมมือ

ชวยเหลือกลุมงานของตนทั้งในดานการใหความคิดเห็น  การชวยทำงาน  และการแกปญหารวมมือรวมทั้งการ

เสนอแนะในสิ่งที่เห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย 

  ๙)  ขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งเปนผูบังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใสผูอยูใตบังคับบัญชาทั้งในดาน

การปฏิบัติงาน  ขวัญกำลังใจ  สวัสดิการ  และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับบัญชาตลอดจน

ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทำนองคลองธรรม 

  ๑๐)  ขาราชการสวนทองถ่ินพึงชวยเหลือเก้ือกูลกันในทางที่ชอบ  รวมทั้งสงเสริมสนับสนนุ            

ใหเกิดความสามัคคีรวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม 

  ๑๑)  ขาราชการสวนทองถ่ินพึงปฏิบัติตอผูรวมงาน  ตลอดจนผูที่เก่ียวของดวยความสุภาพ    

มีน้ำใจ  และมนุษยสัมพันธอันดี 

  ๑๒)  ขาราชการสวนทองถ่ินละเวนจากการนำผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน 

 

 



 
 
   จรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม 

  ๑๓)  ขาราชการสวนทองถ่ินพึงใหบริการประชาชนอยางเต็มกำลังความสามารถดวยความ

เปนธรรม  เอ้ือเฟอ  มีน้ำใจและใชกิริยาวาจาที่สุภาพออนโยน  เมื่อเห็นวาเรื่องใดไมสามารถปฏิบัติได  หรือไม

อยูในอำนาจหนาที่ของตนจะตองปฏิบัติ  ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนำใหติดตอยังหนวยงานหรือบุคคลซึ่งตน

ทราบวามีอำนาจหนาที่เก่ียวของกับเร่ืองนั้นๆ ตอไป 

  ๑๔)  ขาราชการสวนทองถ่ินพึงประพฤติตนใหเปนที่เชื่อถือของบุคคลท่ัวไป 

  ๑๕)  ขาราชการสวนทองถ่ินพึงละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดซึ่งมีมูลคาเกินปกติ

วิสัยที่วิญูชนจะใหกันโดยเสนหาจากผูติดตอราชการ   หรือผูซึ่งอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่

ราชการนั้น  หากไดรับไวแลวและทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่รับไวมีมูลคาเกินปกติวิสัยก็

ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว  เพื่อดำเนินการตามสมควรแกกรณี 

 

โดยมีกลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

  ขอ   ๑๘  ใหสำนักงานปลดัองคการบริหารสวนตำบล มีหนาที่ควบคมุกำกับการใหมีการ

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางท่ัวถึงและเครงครัด  โดยมีอำนาจหนาที่ดังนี้ 

   (๑)  ดำเนินการเผยแพร   ปลูกฝง  สงเสริม  ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดี

และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรมนี้อยางสมำ่เสมอ 

   (๒)  สืบสวนหาขอเท็จจริง   หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้   เพื่อรายงานผลให

นายกองคการบริหารสวนตำบลวังบาลหรือคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดย

อาจมี ผูรองขอหรืออาจดำเนินการตามที่นายกองคการบริหารสวนตำบลวังบาลหรือคณะกรรมการพิทักษระบบ

คุณธรรมจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามที่เห็นเองก็ได 

   (๓)  ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยาง

ตรงไปตรงมา   มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอำนาจโดยไมเปนธรรม  ในกรณีที่เห็นวานายกองคการบริหารสวน

ตำบลวังบาลหรือคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการสวนทองถ่ินผู

นั้นตามควรอาจยื่นเรื่องโดยตองผานนายกองคการบริหารสวนตำบลวังบาลหรือคณะกรรมการพิทักษระบบ

คณุธรรมจริยธรรมไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได 

   (๔)  คุมครองขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยาง

ตรงไปตรงมามิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอำนาจโดยไมเปนธรรม  การดำเนินการตอขาราชการสวนทองถ่ินที่อยู

ระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี   อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง  โยกยาย  เลื่อนข้ัน

เงินเดอืน  ต้ังกรรมการสอบสวนขอเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการสวนทองถิ่นผูน้ัน  

จะกระทำมิไดเวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมจริยธรรมแลว 

   (๕)  ทำหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมจริยธรรมของ

องคการบริหารสวนตำบลวังบาล 



 
 
   (๖)  ดำเนินการอื่นตามท่ีกำหนดในประมวลจริยธรรมนี้   หรือตามที่คณะกรรมการ

พิทักษระบบคุณธรรมจริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย   ทั้งนี้  โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดำรง

ตำแหนงในสำนักงานปลัดองคการบริหารสวนตำบล 

   (๗)  อื่นๆตามที่เห็นสมควร 

  ขอ  ๑๙  ใหนายกองคการบริหารสวนตำบลวังบาล   แตงตั้งคณะกรรมการพิทักษระบบ

คุณธรรมจริยธรรมขึ้นเพื่อควบคุม  กำกับ  ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี 

   คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมจริยธรรม   ประกอบดวย 

   (๑)  ปลัดหรือรองปลัดที่ไดรับมอบหมาย   เปนประธานกรรมการ 

(๒)   กรรมการจากขาราชการสวนทองถิ่นซึ่งดำรงตำแหนงสายงานผูบริหาร  เลือก

กันเองใหเหลือสองคน 

   (๓)  กรรมการ  ซึ่งเปนขาราชการสวนทองถิ่นที่ไมไดดำรงตำแหนงสายงานผูบริหาร

ในองคการบริหารสวนตำบลวังบาล    ท่ีไดรับเลือกตั้งจากขาราชการสวนทองถ่ิน  พนักงานจาง   และลูกจาง

ขององคการบริหารสวนตำบลวังบาล น้ัน  จำนวนสองคน 

   (๔)  กรรมการผูทรงวุฒิภายนอก   ใหกรรมการตาม (๑) – (๓)  รวมกันเสนอชื่อและ

คัดเลือกใหเหลือสองคน 

   ใหหัวหนาสำนักปลัด  เปนเลขานุการคณะกรรมการพิทักษระบบคณุธรรมจริยธรรม

และอาจแตงต้ังผูชวยเลขานุการคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมจริยธรรมไดตามความเหมาะสม 

   คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน 

  ขอ  ๒๐  คณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมจริยธรรมมีอำนาจหนาที่  ดังนี้ 

   (๑)  ควบคุม  กำกับ  สงเสรมิและใหคำแนะนำในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน

องคการบริหารสวนตำบลวังบาล 

   (๒)  สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคการบริหารสวนตำบล

วังบาล  ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยาบรรณ  หรอืในกรณีที่มีการ

อุทธรณ  การลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้  จะตองไตสวนขอเท็จจริง  และมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว 

   (๓)   ใหคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรมจริยธรรมหรือผูที่คณะกรรมการพิทักษ

ระบบคุณธรรมจริยธรรมมอบหมาย  มีอำนาจหนาท่ี  ขอใหกระทรวง  กรม  หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ   

หนวยงานอ่ืนของรฐั  หรือหาง  หุนสวน   บรษิัท  ชี้แจงขอเท็จจริง  สงเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของ  สง

ผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือใหถอยคำเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

   (๔)  เรียกผูถูกกลาวหา   หรือขาราชการสวนทองถิ่นของหนวยงานนี้มาชี้แจง  หรือ

ใหถอยคำหรือใหสงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

   (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน

องคการบริหารสวนตำบลวังบาล  เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคำวินิจฉัยใหคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล

จังหวัดโดยพลัน  ถาคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในเกาสิบวันนับแต



 
 
วันที่คณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัดรับเรื่อง  ใหคำวินิจฉัยของคณะกรรมการพิทักษระบบคุณธรรม

จรยิธรรมเปนที่สุด 

   (๖)   สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่อง

สำคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

   (๗)   คุมครองขาราชการสวนทองถ่ินซึ่งปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรมนี้อยาง

ตรงไปตรงมามิใหผูบังคบับัญชาใชอำนาจ  โดยไมเปนธรรมตอขาราชการสวนทองถิ่นนั้น 

   (๘)   ดำเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผูตรวจการแผนดินมอบหมาย 

   การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนำกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครองมาใชบังคบั 

ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

  ขอ  ๒๑   กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล

จรยิธรรม  ใหนายกองคการบริหารสวนตำบลวังบาล เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ 

ขอ  ๒๒  การดำเนินการตามขอ  ๑๙  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดำเนินการแตงต้ัง 

คณะกรรมการจำนวนไมนอยกวาสามคน  เปนผูดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

  ขอ  ๒๒  การดำเนินการตามขอ  ๑๙  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดำเนินการแตงต้ัง

คณะกรรมการจำนวนไมนอยกวาสามคน  เปนผูดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

  ขอ  ๒๓  การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรม

รายแรงหรือไม  ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน  ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ  ความสำคัญและ

ระดับตำแหนง  ตลอดจนเจาหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน  อายุ  ประวัติ  และความประพฤติในอดีต

สภาพแวดลอมแหงกรณี  ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน  และเหตุอื่นอันควรนำมาประกอบการพิจารณา 

            ขอ  ๒๔  หากการดำเนินการสอบสวนตามขอ  ๒๐  แลว  ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝน

ประมวลจริยธรรม   ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามขอ  ๑๙  สั่งยุติเรื่อง  แตหากปรากฏขอเท็จจริงวา

เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม  แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามขอ  

๑๙  สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ  ๒๕  แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินยัใหดำเนินการทางวินัย 

  ขอ  ๒๕  การดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ  ๑๙  ขอ  ๒๐  

และขอ  ๒๒  ใหนำแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการรักษาวินัย  และการ

ดำเนินการทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  มาบังคับใชโดยอนโุลม 

  ขอ  ๒๖  การสั่งการของผูรับผิดชอบดำเนินการตามขอ  ๒๒  ใหดำเนินการตามนั้นเวนแตจะ

ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทำใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

 

 

 



 
 

ขั้นตอนการลงโทษ 

  ขอ  ๒๗  การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้   ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัย

หรือความผิดทางอาญา  ใหดำเนินการตามควรแกกรณเีพ่ือใหมีการแกไขหรือดำเนินการท่ีถูกตองหรือตักเตือน  

หรือนำไปประกอบการพิจารณาการแตงต้ัง  การเขาสูตำแหนง  การพนจากตำแหนงการเลื่อนขั้นเงินเดือน  หรือ

การพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 

  ขอ  ๒๘  เมื่อมีการดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม   และมีการสั่งลงโทษตามขอ  ๒๒  แลว

ใหองคการบริหารสวนตำบลวังบาลดำเนินการใหเปนไปตามคำสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 

  ขอ  ๒๙  ผูถูกลงโทษตามขอ  ๒๕  สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรม

ขององคการบริหารสวนตำบลวังบาลภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดทราบการลงโทษ 

  ผูถูกลงโทษตามขอ  ๑๘(๒) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการพนักงานสวนตำบล

จังหวัด  ภายในสามสิบวันนับแตวันที่ทราบการลงโทษ 

  ขอ  ๓๐  เมื่อผลการพิจารณาเปนที่สุดแลว  ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 

บทเฉพาะกาล 

  ขอ  ๓๑  จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรมนี้   พรอมดำเนินการปรับปรุง

แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม(ถามี)และแจงใหคณะกรรมการพนักงานสวนตำบลจังหวัด  ซึ่งเปน

องคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  และผูตรวจการแผนดินทราบตอไป 


