
 
 

 

 

 

 

ประกาศองค
การบริหารส�วนตําบลเกาะเปาะ  
  เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข�าราชการ  

ขององค
การบริหารส�วนตําบลเกาะเปาะ  อําเภอหนองจิก  จังหวัดป#ตตานี  
พ.ศ.  2562 

_______________ 
 

  ตามท่ีองค�การบริหารส�วนตําบลเกาะเปาะ   ได�ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของข�าราชการ พนักงาน และลูกจ�างขององค�การบริหารส�วนตําบลเกาะเปาะ ลงวันท่ี  10 มกราคม         
พ.ศ. 2562  ตามนัยมาตรา 77 แห�งรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2540  ไปแล�ว  นั้น  

เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 279  บัญญัติให�มี
ประมวลจริยธรรมเพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู�ดํารงตําแหน�งทางการเมือง  ข�าราชการ หรือ
เจ�าหน�าท่ีของรัฐแต�ละประเภท โดยให�มีกลไกและระบบในการบังคับใช�อย�างมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังกําหนด
ข้ันตอนการลงโทษตามความร�ายแรงแห�งการกระทํา  ท้ังนี้การฝ<าฝ=น หรือไม�ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล�าวให�ถือว�าเป@นการกระทําผิดทางวินัย  

เพ่ือให�เป@นไปตามเจตนารมณ�ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  
มาตรา 279  องค�การบริหารส�วนตําบลเกาะเปาะ  จึงให�ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ท่ีอ�างถึง  และให�จัดทําเป@นประมวลจริยธรรมของข�าราชการองค�การบริหารส�วนตําบลเกาะเปาะแทน เพ่ือเป@น
เครื่องกํากับความประพฤติของข�าราชการในสังกัด  ตามประมวลจริยธรรมแนบท�ายนี้ 

 
ท้ังนี้   ต้ังแต�บัดนี้เป@นต�นไป 
 

ประกาศ ณ วันท่ี    10  เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2562 

 
 (นายอิทธิกร ต�วนปูเตะ) 

นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเกาะเปาะ 
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ประมวลจริยธรรมของข�าราชการ 
ขององค
การบริหารตําบลเกาะเปาะ   จังหวัดป#ตตานี 

พ.ศ. 2562 
__________________ 

 
 ประมวลจริยธรรมของข�าราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณ�ของรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550  มาตรา 279  โดยมีวัตถุประสงค�เพ่ือ 
 1.  เป@นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข�าราชการ ท่ีสร�างความโปร�งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป@นสากล 
  2. ยึดถือเป@นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย�างสมํ่าเสมอ  ท้ังในระดับองค�กรและระดับบุคคล  
และเป@นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด�านต�างๆ ขององค�การบริหารส�วนตําบลตําบลเกาะเปาะ  เพ่ือให�
การดําเนินงานเป@นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.  ทําให�เกิดรูปแบบองค�กรอันเป@นท่ียอมรับ  เพ่ิมความน�าเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแก�ผู�รับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู�มีส�วนได�เสีย 
  4.  ทําให�เกิดพันธะผูกพันระหว�างองค�กรและข�าราชการในทุกระดับ  โดยให�ฝ<ายบริหารใช�
อํานาจในขอบเขต สร�างระบบความรับผิดชอบของข�าราชการต�อตนเอง ต�อองค�กร ต�อผู�บังคับบัญชา ต�อประชาชน 
และต�อสังคม ตามลําดับ 
  5.  ปHองกันการแสวงหาประโยชน�โดยมิชอบ และความขัดแย�งทางผลประโยชน�ท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมท้ังเสริมสร�างความโปร�งใสในการปฏิบัติงาน 

ท้ังนี้  รวมถึงเพ่ือใช�เป@นค�านิยมร�วมสําหรับองค�กรและข�าราชการทุกคนพึงยึดถือเป@นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู�ไปกับระเบียบและกฎข�อบังคับอ่ืนๆอย�างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 
หมวด 1 
บทท่ัวไป 

 
ข�อ 1  ในประมวลจริยธรรมนี้ 

“ ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข�าราชการขององค�การบริหาร
ส�วนตําบลเกาะเปาะ   

“ข�าราชการ” หมายถึง ข�าราชการส�วนท�องถ่ิน ข�าราชการส�วนท�องถ่ินสามัญ ข�าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  ตามท่ีบัญญัติไว�ในพระราชบัญญัติระเบียบข�าราชการส�วนท�องถ่ิน รวมถึง
พนักงานจ�าง และลูกจ�างขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน  

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําองค�การบริหารส�วนตําบล
เกาะเปาะ   

ข�อ 2  ให�นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเกาะเปาะ  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
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หมวด 2 
มาตรฐานจริยธรรม 

 
ส�วนท่ี 1 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป7นค�านิยมหลัก 
สําหรับข�าราชการขององค
การบริหารส�วนตําบลเกาะเปาะ 

 
ข�อ 3  ข�าราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลเกาะเปาะ ทุกคน มีหน�าท่ีดําเนินการให�เป@นไปตาม

กฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน�ส�วนรวม เป@นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให�บริการแก�
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต�องยึดม่ันในค�านิยมหลัก 10 ประการ  ดังนี้ 

(1) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย�ทรงเป@นประมุข 
(2) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
(3) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย� และรับผิดชอบ 
(4) การยึดถือประโยชน�ของประเทศชาติเหนือกว�าประโยชน�ส�วนตน และไม�มีผลประโยชน�ทับซ�อน 
(5) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกต�อง เป@นธรรม และถูกกฎหมาย 
(6) การให�บริการแก�ประชาชนด�วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม�เลือกปฏิบัติ 
(7) การให�ข�อมูลข�าวสารแก�ประชาชนอย�างครบถ�วน ถูกต�อง และไม�บิดเบือนข�อเท็จจริง 
(8) การมุ�งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร�งใส และตรวจสอบได� 
(9) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค�กร 
(10) การสร�างจิตสํานึกให�ประชาชนในท�องถ่ินประพฤติตนเป@นพลเมืองท่ีดีร�วมกันพัฒนา

ชุมชนให�น�าอยู�คู�คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล�อมให�สอดคล�องรัฐธรรมนูญฉบับปSจจุบัน 
 

ส�วนท่ี 2 
จรรยาวิชาชีพขององค
กร 

 
ข�อ 4 ข�าราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลเกาะเปาะ  ต�องจงรักภักดีต�อชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย� 
 
ข�อ 5 ข�าราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลเกาะเปาะ  ต�องเป@นแบบอย�างท่ีดีในการรักษาไว�และ

ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห�งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
 
ข�อ 6 ข�าราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลเกาะเปาะ  ต�องเป@นแบบอย�างท่ีดีในการเป@นพลเมือง

ดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย�างเคร�งครัด 
 
ข�อ 7 ข�าราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลเกาะเปาะ  ต�องไม�ประพฤติตนอันอาจก�อให�เกิดความ

เสื่อมเสียต�อเกียรติภูมิของตําแหน�งหน�าท่ี 
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ข�อ 8 ข�าราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลเกาะเปาะ  ต�องปฏิบัติหน�าท่ีอย�างเต็มกําลัง

ความสามารถด�วยความเสียสละ ทุ�มเทสติปSญญา ความรู�ความสามารถ ให�บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหน�าท่ีท่ีได�รับมอบหมาย  เพ่ือให�เกิดประโยชน�สูงสุดแก�ประเทศชาติและประชาชน 

 
ข�อ 9 ข�าราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลเกาะเปาะ  ต�องมุ�งแก�ปSญหาความเดือดร�อนของ

ประชาชนด�วยความเป@นธรรม รวดเร็ว และมุ�งเสริมสร�างความเข�าใจอันดีระหว�างหน�วยงานและประชาชน 
 
ข�อ 10 ข�าราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลเกาะเปาะ  ต�องปฏิบัติหน�าท่ีด�วยความสุภาพ 

เรียบร�อย มีอัธยาศัย 
 
ข�อ 11 ข�าราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลเกาะเปาะ  ต�องรักษาความลับท่ีได�จากการปฏิบัติ

หน�าท่ี การเปTดเผยข�อมูลท่ีเป@นความลับโดยข�าราชการ /พนักงานจะกระทําได�ต�อเม่ือมีอํานาจหน�าท่ีและได�รับ
อนุญาตจากผู�บังคับบัญชา หรือเป@นไปตามท่ีกฎหมายกําหนดเท�านั้น 

 
ข�อ 12 ข�าราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลเกาะเปาะ  ต�องรักษา และเสริมสร�างความสามัคคี

ระหว�างผู�ร�วมงาน พร�อมกับให�ความช�วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ 
 
ข�อ 13 ข�าราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลเกาะเปาะ  ต�องไม�ใช�สถานะหรือตําแหน�งไปแสวงหา

ประโยชน�ท่ีมิควรได�สําหรับตนเองหรือผู�อ่ืนไม�ว�าจะเป@นประโยชน�ในทางทรัพย�สินหรือไม�ก็ตาม ตลอดจนไม�รับ
ของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน�อ่ืนใดจากผู�ร�องเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวข�องเพ่ือประโยชน�ต�างๆ อันอาจเกิด
จากการปฏิบัติหน�าท่ีของตน เว�นแต�เป@นการให�โดยธรรม จรรยาหรือการให�ตามประเพณี 

 
ข�อ 14 ข�าราชการขององค�การบริหารส�วนตําบลเกาะเปาะ  ต�องประพฤติตนให�สามารถทํางานร�วมกับ

ผู�อ่ืนด�วยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษย�สัมพันธ�อันดี ต�องไม�ปTดบังข�อมูลท่ีจําเป@นในการปฏิบัติงานของเพ่ือน
ร�วมงาน และไม�นําผลงานของผู�อ่ืนมาแอบอ�างเป@นผลงานของตน 
 
 

หมวด 3 
กลไกและระบบบังคับใช�ประมวลจริยธรรม 

 
ส�วนท่ี 1 

กลไกการบังคับใช�ประมวลจริยธรรม 
 

ข�อ 15 ให�สํานักงานปลัดมีหน�าท่ีควบคุมกํากับการให�มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย�างท่ัวถึง
และเคร�งครัด  โดยมีอํานาจหน�าท่ีดังนี้ 
 (1) ดําเนินการเผยแพร�  ปลูกฝSง ส�งเสริม ยกย�องข�าราชการท่ีเป@นแบบอย�างท่ีดีและติดตาม
สอดส�องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย�างสมํ่าเสมอ 
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(2) สืบสวนหาข�อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ<าฝ=นจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลให�นายกองค�การ

บริหารส�วนตําบลเกาะเปาะ หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ท้ังนี้  โดยอาจมีผู�ร�องขอหรืออาจดําเนินการ
ตามท่ีนายกองค�การบริหารส�วนตําบลเชียงแรง  หรือ คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเอง   
ก็ได� 

(3) ให�ความช�วยเหลือและดูแลข�าราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย�างตรงไปตรงมา  
มิให�ถูกกลั่นแกล�งหรือถูกใช�อํานาจโดยไม�เป@นธรรม ในกรณีท่ีเห็นว�านายกองค�การบริหารส�วนตําบลเกาะเปาะ 
หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม�ให�ความคุ�มครองต�อข�าราชการผู�นั้นตามสมควร  อาจยื่นเรื่องโดยไม�ต�องผ�าน
นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเชียงแรง  หรือ คณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู�ตรวจการแผ�นดินก็ได� 

(4) คุ�มครองข�าราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย�างตรงไปตรงมา มิให�ถูกกลั่นแกล�ง
หรือถูกใช�อํานาจโดยไม�เป@นธรรม  การดําเนินการต�อข�าราชการท่ีอยู�ระหว�างถูกกล�าวหาว�าไม�ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต�อการแต�งต้ัง โยกย�าย เลื่อนข้ันเงินเดือน ต้ังกรรมการสอบสวน
ข�อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต�อสิทธิหน�าท่ีของข�าราชการผู�นั้น จะกระทํามิได� เว�นแต�จะได�รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล�ว 

(5) ทําหน�าท่ีฝ<ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 
(6) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรม

หรือปลัดมอบหมาย  ท้ังนี้  โดยไม�กระทบต�อความเป@นอิสระของผู�ดํารงตําแหน�งในสํานักงานปลัด 
(7) อ่ืนๆตามท่ีเห็นสมควร 
    

ข�อ 16 ให�นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเกาะเปาะ  แต�งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน เพ่ือควบคุม 
กํากับ ให�มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด�วย 
(1) ปลัดหรือรองปลัดท่ีได�รับมอบหมาย เป@นประธานกรรมการ 
(2) กรรมการจากข�าราชการซ่ึงดํารงตําแหน�งสายงานผู�บริหาร เลือกกันเองให�เหลือสองคน 
(3) กรรมการ  ซ่ึงเป@นข�าราชการท่ีไม�ได�ดํารงตําแหน�งสายงานผู�บริหารในองค�การบริหารส�วน

ตําบลเกาะเปาะท่ีได�รับเลือกต้ังจากข�าราชการ พนักงานจ�าง และลูกจ�างขององค�การบริหารส�วนตําบล    
เกาะเปาะ  นั้น  จํานวนสองคน 

(4) กรรมการผู�ทรงคุณวุฒิภายนอก  ให�กรรมการตาม(1) –(3) ร�วมกันเสนอชื่อและคัดเลือกให�
เหลือสองคน 

ให�หัวหน�าสํานักงานปลัด เป@นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแต�งต้ังผู�ช�วยเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมได�ตามความเหมาะสม 

กรรมการจริยธรรมต�องไม�เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก�อน 

ข�อ 17 คณะกรรรมการจริยธรรมมีอํานาจหน�าท่ี  ดังนี้ 
 (1) ควบคุม กํากับ ส�งเสริมและให�คําแนะนําในการใช�บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค�กร

ปกครองส�วนท�องถ่ิน 
(2) สอดส�องดูแลให�มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินในกรณีท่ี

มีข�อสงสัยหรือมีข�อร�องเรียนว�ามีการฝ<าฝ=นจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ�การลงโทษผู�ฝ<าฝ=น
ตามประมวลจริยธรรมนี้  จะต�องไต�สวนข�อเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 
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(3) ให�คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู�ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหน�าท่ี 

ขอให�กระทรวง กรม หน�วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน�วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห�างหุ�นส�วน บริษัท ชี้แจง 
ข�อเท็จจริง ส�งเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวข�อง ส�งผู�แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให�ถ�อยคําเก่ียวกับ
เรื่องท่ีสอบสวน 

(4) เรียกผู�ถูกกล�าวหา หรือข�าราชการของหน�วยงานนี้มาชี้แจง หรือให�ถ�อยคําหรือให�ส�ง
เอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

(5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปSญหาอันเกิดจากการใช�บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค�กร
ปกครองส�วนท�องถ่ิน เม่ือได�วินิจฉัยแล�วให�ส�งคําวินิจฉัยให�คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลัน  ถ�าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได�วินิจฉัยเป@นอย�างอ่ืนภายในเก�าสิบวันนับแต�วันท่ี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให�คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป@นท่ีสุด 

(6) ส�งเรื่องให�ผู�ตรวจการแผ�นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว�าเรื่องนั้นเป@นเรื่องสําคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว�างหลายองค�กรปกครองส�วนท�องถ่ิน 

(7) คุ�มครองข�าราชการซ่ึงปฏิ บั ติตามประมวลจริยธรรมนี้อย�างตรงไปตรงมา  มิให�
ผู�บังคับบัญชาใช�อํานาจ โดยไม�เป@นธรรมต�อข�าราชการผู�นั้น 

(8) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีผู�ตรวจการแผ�นดินมอบหมาย      
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให�นํากฎหมายว�าด�วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช�

บังคับ 
 

ส�วนท่ี 2 
ระบบบังคับใช�ประมวลจริยธรรม 

 
ข�อ 18 กรณีมีการร�องเรียนหรือปรากฏเหตุว�ามีเจ�าหน�าท่ีประพฤติปฏิบัติฝ<าฝ=นประมวลจริยธรรม    

ให�นายกองค�การบริหารส�วนตําบลเกาะเปาะ  เป@นผู�รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 

ข�อ 19 การดําเนินการตามข�อ 18  ให�ผู�รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแต�งต้ังคณะกรรมการจํานวนไม�
น�อยกว�าสามคน  เป@นผู�ดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ข�อ 20 การประพฤติปฏิบัติฝ<าฝ=นประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป@นการฝ<าฝ=นจริยธรรมร�ายแรงหรือไม� ให�
พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ<าฝ=น ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหน�ง 
ตลอดจนหน�าท่ีความรับผิดชอบของผู�ฝ<าฝ=น อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต  สภาพแวดล�อมแห�ง
กรณี ผลร�ายอันเกิดจาการฝ<าฝ=น และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 

ข�อ 21 หากการดําเนินการสอบสวนตามข�อ 19  แล�ว ไม�ปรากฏข�อเท็จจริงว�ามีการฝ<าฝ=นประมวล
จริยธรรม  ให�ผู�รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามข�อ 18 สั่งยุติเรื่อง  แต�หากปรากฏข�อเท็จจริงว�าเป@นการฝ<า
ฝ=นประมวลจริยธรรม  แต�ไม�ถึงกับเป@นความผิดทางวินัย ให�ผู�รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามข�อ18 สั่ง
ลงโทษผู�ฝ<าฝ=นตามข�อ 24 แต�หากปรากฏว�าเป@นความผิดทางวินัยให�ดําเนินการทางวินัย 
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ข�อ 22 การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู�ฝ<าฝ=นตามข�อ  18 ข�อ 19  และข�อ 
21  ให�นําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ดําเนินการทางวินัยขององค�กรปกครองส�วนท�องถ่ินมาบังคับใช�โดยอนุโลม 

ข�อ 23 การสั่งการของผู�รับผิดชอบดําเนินการตามข�อ 21  ให�ดําเนินการตามนั้นเว�นแต�จะปรากฏ
ข�อเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําให�ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
 

หมวด 4 
ข้ันตอนการลงโทษ 

 
ข�อ 24 การประพฤติปฏิบัติฝ<าฝ=นประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช�เป@นความผิดทางวินัยหรือ

ความผิดทางอาญา  ให�ดําเนินการตามควรแก�กรณีเพ่ือให�มีการแก�ไขหรือดําเนินการท่ีถูกต�องหรือตักเตือน  
หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแต�งต้ัง การเข�าสู�ตําแหน�ง การพ�นจากตําแหน�ง การเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให�ผู�ฝ<าฝ=นนั้นปรับปรุงตนเองหรือได�รับการพัฒนาแล�วแต�กรณี 

ข�อ 25 เม่ือมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข�อ 21 แล�ว  ให�องค�การ
บริหารส�วนตําบลเชียงแรง  ดําเนินการให�เป@นไปตามคําสั่งดังกล�าวโดยไม�ชักช�า 

ข�อ 26 ผู�ถูกลงโทษตามข�อ 24  สามารถร�องทุกข�หรืออุทธรณ�ต�อคณะกรรมการจริยธรรมขององค�การ
บริหารส�วนตําบลเชียงแรง  ภายในสามสิบวันนับแต�วันได�ทราบการลงโทษ 

ผู�ถูกลงโทษตามข�อ 17 (2) สามารถร�องทุกข�หรืออุทธรณ�ต�อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัด ภายในสามสิบวันนับแต�วันได�ทราบการลงโทษ 

ข�อ 27 เม่ือผลการพิจารณาเป@นท่ีสุดแล�ว  ให�รายงานผลต�อผู�ตรวจการแผ�นดินโดยเร็ว 
 

     
บทเฉพาะกาล 

 
ข�อ 28 จัดให�มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร�อมดําเนินการปรับปรุงแก�ไข

ประมวลจริยธรรมให�มีความเหมาะสม (ถ�ามี)  และแจ�งให�คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการข�าราชการส�วนท�องถ่ิน ซ่ึงเป@นองค�กรกลางการบริหารงานบุคคลส�วนท�องถ่ิน และผู�ตรวจการ
แผ�นดินทราบต�อไป 
     ***************** 
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