
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของขาราชการ

ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร
ประจําปงบประมาณ ๒๕63
...................................................

ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร ไดประกาศ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
ลงวันท่ี 5 ตุลาคม ๒๕๕๒ ตามนัยมาตรา ๗๗ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๔๐
ไปแลวนั้น

เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติใหมีประมวล
จริยธรรมเพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐ
แตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ รวมท้ังกําหนดข้ันตอนการลงโทษ
ตามความรายแรงแหงการกระทํา  ท้ังนี้  การฝาฝนหรือไมปฏิบัติตามทางจริยธรรมดังกลาวใหถือวา  เปนการ
กระทําผิดทางวินัย

เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๗๙ องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา จึงใหยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีอางถึง และ
ใหจัดทําเปนประมวลจริยธรรมของขาราชการ องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาแทน เพ่ือเปนเครื่องกํากับความ
ประพฤติของขาราชการในสังกัดตามประมวลจริยธรรมแนบทายนี้

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ประกาศ ณ วันท่ี 2 มกราคม พ.ศ. 2563

(นางสาวณิชพลัฏฐ  อินทรสิทธิ์)
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล  ปฏิบัติหนาท่ี

นายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา



ประมวลจริยธรรมของขาราชการ
ของ องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา อําเภอภูพาน จังหวัดสกลนคร

ประจําปงบประมาณ ๒๕63
...................................................

ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ  ท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล

๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ  ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคล
และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. ทําใหเกิดรูปองคกรอันเปนท่ียอมรับ  เพ่ิมความนาเชื่อถือ  เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย

๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจ
ในขอบเขต  สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร  ตอผูบังคับบัญชา  ตอประชาชน
และตอสังคม  ตามลําดับ

๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  และความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน
รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน

ท้ังนีร้วมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน  พึงยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

หมวด ๑
บทท่ัวไป

ขอ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้

“ ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบล
หลุบเลา

“ ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการสวนทองถ่ิน ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญ
ขาราชการครู และบุคลกรทางการศึกษา ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถ่ิน
รวมถึงพนักงานจางและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําองคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลา

ขอ ๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้



หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม

สวนท่ี ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก

สําหรับขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา

ขอ ๓ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาทุกคน  มีหนาท่ีดําเนินการ  ใหเปนไป
ตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวก และใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตอง

3.1 ยึดม่ันในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง  เปนธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพโปรงใส  และตรวจสอบได
(๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
(10) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีมีรวมกันพัฒนา

ชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรม และดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบัน

3.2 ยึดม่ันในหลัก 12 ประการ ตามนโยบายคณะรักษาความสงบแหงชาติ ไดแก
(1) มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย
(2) ซื่อสัตย เสียสละ อดทน มีอุดมการณในสิ่งท่ีดีงามเพ่ือสวนรวม
(3) กตัญูตอพอแม ผูปกครอง ครูบาอาจารย
(4) ใฝหาความรู หม่ันศึกษาเลาเรียนท้ังทางตรง และทางออม
(5) รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม
(6) มีศีลธรรม รักษาความสัตย หวังดีตอผูอ่ืน เผื่อแผและแบงปน
(7) เขาใจเรียนรูการเปนประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุขท่ีถูกตอง
(8) มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผูนอยรูจักการเคารพผูใหญ
(9) มีสติรูตัว รูคิด รูทํา รูปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
(10) รูจักดํารงตนอยูโดยใชหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัส ของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รูจักอดออมไวใชเม่ือยามจําเปน มีไวพอกินพอใช ถาเหลือก็แจกจายจําหนาย
และพรอมท่ีจะขยายกิจการเม่ือมีความพรอม เม่ือมีภูมิคุมกันท่ีดี

(11) มีความเขมแข็งท้ังรางกาย และจิตใจ ไมยอมแพตออํานาจฝายต่ํา หรือกิเลส มีความ
ละอายเกรงกลัวตอบาปตามหลักของศาสนา

(12) คํานึงถึงผลประโยชนของสวนรวม และของชาติมากกวาผลประโยชนของตนเอง



สวนท่ี ๒
จรรยาวิชาชีพขององคกร

ขอ ๔ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย

ขอ ๕ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไว
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรทุกประการ

ขอ ๖ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการเปน
พลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด

ขอ ๗ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิด
ความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี

ขอ ๘ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ตองปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลัง
ความสามารถดวยความเสียสละ  ทุมเทสติปญญา  ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน

ขอ ๙ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ตองมุงเนนแกปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว  และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน

ขอ ๑0 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ
เรียบรอย มีอัธยาศัย

ขอ ๑๑ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ตองรักษาความลับท่ีไดจากการ
ปฏิบัติหนาท่ี  การเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเม่ือมีอํานาจหนาท่ีและ
ไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา  หรือเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น

ขอ ๑๒ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ตองรักษา และเสริมสรางความ
สามัคคีระหวางผูรวมงาน  พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ

ขอ ๑๓ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไป
แสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนหรือผูอ่ืนไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจน
ไมรับของขวัญ  ของกํานัล  หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน  หรือบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือประโยชนตางๆ อัน
อาจเกิดจากปฏิบัติหนาท่ีของตน  เวนแตเปนการใหโดยธรรม  จรรยาหรือการใหตามประเพณี

ขอ ๑๔ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาตองประพฤติตนใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนดวยความสุภาพ  มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี  ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของ
เพ่ือนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน



สวนท่ี ๓
จรรยาวิชาชีพ

ขอ ๑๕ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ผูประกอบวิชาชีพอ่ืน อาทิเชน
จรรยาบรรณของแพทย  พยาบาล  วิศวกร  ครู ฯลฯ ตองมีจรรยาบรรณในทางวิชาชีพนั้นๆ และสามารถนํา
จรรยาวิชาชีพดังกลาวมาใชบังคับเพ่ิมเติมสําหรับบุคลากรท่ีเปนผูประกอบวิชาชีพขางตน แลวแตกรณีไป

หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม

สวนท่ี ๑
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม

ขอ ๑๖ ใหสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา มีหนาท่ีควบคุมกํากับใหมีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางท่ัวถึง  โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้

(๑) ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง  สงเสริม  ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีและติดตาม
สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสมํ่าเสมอ

(2) สืบสวนขอเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้  เพ่ือรายงานผลใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบลหลุบเลา หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ท้ังนี้  โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการ
ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามท่ีเห็นเองก็ได

(3) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา
มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีท่ีเห็นวานายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควร  อาจยื่นเรื่องโดยไมตองผานนายก
องคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาหรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได

(4) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิใหถูกกลั่นแกลง
หรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม การดําเนินการตอขาราชการท่ีอยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง  โยกยาย  เลื่อนข้ันเงินเดือน  ตั้งกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบตอสิทธิหนาท่ีของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิได  เวนแตจะไดรับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว

(5) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(6) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรม

หรือปลัดมอบหมาย ท้ังนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด
(7) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีปลัดองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลาเห็นสมควร

ขอ ๑๗ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน
เพ่ือควบคุมกํากับ  ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดวย
(๑) ปลัดหรือรองปลัดท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(2) กรรมการจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือสองคน
(3) กรรมการซึ่งเปนขาราชการท่ีไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร ในองคการบริหารสวน

ตําบลหลุบเลา ท่ีไดรับเลือกจากขาราชการ  พนักงานจาง และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา
จํานวนสองคน



(4) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกใหเหลือสองคน

ใหหั วหนาสํานักปลัด เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแต งตั้ ง
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสมกรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัย
มากอน

ขอ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้

(1) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการบังคับใชประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน

(2) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใน
กรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ  การลงโทษ
ผูฝาฝนจริยธรรมนี้  จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว

(3) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหนาท่ี
ขอใหกระทรวง  กรม  หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอ่ืนของรัฐหรือหางหุนสวนบริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง
สงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด  มาชี้แจงใหถอยคําเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน

(4) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง  หรือใหถอยคํา หรือสง
เอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน

(5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เม่ือไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลัน ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องใหคําวินิจฉัย ของคณะกรรมการจริยธรรมเปนท่ีสุด

(6) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

(7) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา  มิให
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจ  โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น

(8) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดินมอบหมายการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับ

สวนท่ี ๒
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม

ขอ ๑๙ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาท่ีประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรมใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ

ขอ ๒๐ การดําเนินการตามขอ ๑๙ ใหผูรับผิดชอบดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจํานวน
ไมนอยกวาสามคน  เปนผูรับดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม

ขอ ๒๑ การประพฤตปิฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรง
หรือไม  ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน  ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับ
ตําแหนง  ตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ   ประวัติ   และความประพฤติ ในอดีต
สภาพแวดลอมแหงกรณี  ผลรายอันเกิดจากการฝาฝนและเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบพิจารณา



ขอ ๒๒ หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ ๒๐ แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง  แตหากปรากฏวาเปนความผิด
ทางวินัยใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๕ แตหากปรากฏวาเปน
ความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย

ขอ ๒๓ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๑๙ ขอ ๒๐
และขอ ๒๒ ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย  และการรักษาวินัย  ขององคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน มาบังคับใชโดยอนุโลม

ขอ ๒๔ การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๒ ใหดําเนินการตามนั้น  เวนแตจะ
ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป

หมวด ๔
ข้ันตอนการลงโทษ

ขอ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัย
หรือทางความผิดทางอาญา  ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไขหรือดําเนินการท่ีถูกตอง  หรือ
ตักเตือน  หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง  การเขาสูตําแหนง  การพนจากตําแหนง  การเลื่อนข้ัน
เงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนา
แลวแตกรณี

ขอ ๒๖ เม่ือมีการดําเนินการสอนสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๒ แลวให
องคการบริหารสวนตําบลบานเอ้ือม ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา

ขอ ๒๗ ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๕ สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรม
ขององคการบริหารสวนตําบลหลุบเลา ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ

ผูถูกลงโทษตามขอ ๑๘ (๒) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแตวันไดทราบการลงโทษ

ขอ ๒๘ เม่ือผลการพิจารณาเปนท่ีสุดแลว  ใหรายงานตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว

บทเฉพาะกาล

ขอ ๒๙ จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พรอมดําเนินการปรับปรุง
แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  และผูตรวจการ
แผนดินทราบตอไป

ขอ ๓๐ จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติงานอ่ืนๆ ตามท่ีเห็นสมควรตามประมวลจริยธรรมนี้ พรอม
ดําเนินการปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสมและแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัด  คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน  ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน
และผูตรวจการแผนดินทราบตอไป


