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ค าน า 
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๖๐  มีสาระส าคัญประการหนึ่งที่มุ่งแก้ไขปัญหาการ

ผูกขาดอ านาจรัฐและการใช้อ านาจอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งการด าเนินการทางการเมืองที่ขาดความโปร่งใส      ไม่
มีคุณธรรม จริยธรรม และระบบการตรวจสอบการใช้อ านาจที่ล้มเหลว จึงมีบทบัญญัติที่มุ่งเน้นการท าให้บ้านเมืองมี
ความโปร่งใส  มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยก าหนดในหมวด ๖    นโยบายแห่งรัฐ      มาตรา  76  วรรคสาม  เป็น
บทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  โดยมีกลไกและระบบคือ ให้มีการจัดท าประมวลจริยธรรมเพ่ือ
เป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ  เพ่ือให้การบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรมของ 
เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ   

องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร  จึงได้จัดท าประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร
ขึ้นและหวังว่าข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรทุกคนจะได้ใช้ประโยชน์           
จากประมวลจริยธรรมฉบับนี้ในการน ามาเป็นแนวทางปฏิบัติงาน และเป็นเครื่องก ากับความประพฤติในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมยังประโยชน์สุขและผลส าเร็จมาสู่หน่วยงานสืบไป  

 
 
 

 คณะผู้จัดท าประมวลจริยธรรมประจ า 
องค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 
เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร อ าเภอประทาย จังหวัดนครราชสีมา พ.ศ.๒๕๖๖ 
…………………………………………………….. 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้ จัดท าข้ึนตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 
ไทย พ.ศ. ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนด
ประมวลจริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น 
            ๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
           ๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล และ
เป็นเครื่องมือในการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร เพ่ือให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพแลประสิทธิผล 
            ๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรเป็นที่น่ายอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนร่วมได้เสีย 
            ๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับโดยให้ฝ่ายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบ ของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน และต่อ
สังคม ตามล าดับ 
            ๕. ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ ความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึนรวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
            ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  
 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้ 
          “ประมวลจริยธรรม”หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 
          “ข้าราชการ”หมายถึง ข้าราชการท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู และบุคลากรทางการ
ศึกษา ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 
           “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คระกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 
รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
ข้อ ๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
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หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักส าหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 

ข้อ ๓ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ 
           ๑. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
           ๒. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
           ๓. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
           ๔. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนคน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
           ๕. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
           ๖. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
           ๗. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
           ๘. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้การยึดมั่นในหลักจรรยา
วิชาชีพขององค์กร 
(๑๐) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม
และดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  

ส่วนที่ ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ข้อ  ๔ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ข้อ  ๕ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
ข้อ ๖ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร ต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ในการเป็นพลเมืองที่ดี เคารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
ข้อ ๗ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ
เกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 
ข้อ ๘ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังเต็มความสามารถด้วย
ความอิสระ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
ข้อ ๙ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความ
เป็นธรรม 
ข้อ ๑๐ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อย มีอัธยาศัย 
ข้อ ๑๑ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผย
ข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ / พนักงาน จะกระท าได้ก็เม่ือมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 
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ข้อ ๑๒ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร ต้องรักษาและส่งเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน 
พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 
ข้อ ๑๓ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทรต้องไม่ใช่สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิ
ควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตามตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก านัล 
หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 
ข้อ ๑๔ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร ต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความ
สุภาพ มีน้ าใจมนุษย์สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่น าผลงาน
ของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
                                                                      ส่วนที่ ๓ 
                                                                จรรยาวิชาชีพ 
ข้อ ๑๕ ผู้ประกอบวิชาชีพครูขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร ต้องมีจรรยาบรรณวิชาชีพประกอบด้วย 
         ๑. จรรยาบรรณต่อตนเอง 
         ๒. จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 
         ๓. จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ 
         ๔. จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ 
         ๕. จรรยาบรรณต่อสังคม  

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ข้อ ๑๖ ให้ส านักปลัดมีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด    
โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
          (๑) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตามสอดส่องการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี่อย่างสม่ าเสมอ 
          (๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลให้นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลตลาดไทร หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องเรียนขอหรืออาจด าเนินการตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็ได้ 
          (๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่น
แกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร  หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควรอาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตลาดไทร หรือคณะกรรมการจริยธรรมไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 
          (๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้
อ านาจโดยไม่เป็นธรรม การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ ในระหว่างถูกกล่าวหาไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้น เงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิและ
หน้าที่ของข้าราชการนั้นจะกระท ามิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 
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          (๕) ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          (๖) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีกรรมการจริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย 
ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักปลัด 
          (๗) อ่ืนๆตามที่เห็นสมควร 
ข้อ ๑๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพ่ือควบคุม ก ากับ ให้มีการ
ปฏิบัติตามตามประมวลจริยธรรมนี้  คณะกรรมการจริยธรรมประกอบด้วย 
          (๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมายเป็นประธานกรรมการ 
          (๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารเลือกกันเองได้ให้เหลือ ๒ คน 
          (๓) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร
นั้น  จ านวน ๒ คน 
          (๔ ) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑)-(๒) ร่วมกันเสนอชื่อและคัดเลือกให้เหลือ ๒ คน 
          ให้ ( หัวหน้าส านักปลัด ) เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมและอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
          (๑)  ควบคุม ก ากับ ส่งเสริม และให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวยจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
          (๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่มีข้อสงสัย
หรือข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวล
จริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริงและค าวินิจฉัยโดยเร็ว 
          (๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าที่ ขอให้กระทรวง 
กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือห้างหุ้นส่วนบริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอสารและ
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
          (๔ ) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือขา้ราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าหรือส่งเอกสารและหลักฐาน
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
          (๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน ถ้าคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืน ภายใน ๙๐ วัน นับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัดรับเรื่องให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 
          (๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมีผลกระทบใน
วงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
          (๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ 
โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
          (๘) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย 
          การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้ท าถูกกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาบังคับใช้ 
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ส่วนที่ ๒ 

 ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ข้อ ๑๙ กรณีท่ีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลตลาดไทร เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 

ข้อ ๒๐ การด าเนินการตามข้อ ๑๙ ให้ผู้รับผิดอบด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่า ๓ คน เป็น
ผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
ข้อ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจาก
พฤติกรรมการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจความส าคัญและระดับต าแหน่ง  ตลอดจนหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน
และเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๒๒ หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้
ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 

แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๕ แต่
หากปรากฏว่าเป็นความรับผิดชอบทางวินัยให้ด าเนินการ ทางวินัย 

ข้อ ๒๓ การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๒ ให้น าแนวทาง
และวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วโลก เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการด าเนินการทางวินัย ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้อนุโลม 

ข้อ ๒๔ การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ ๒๒ ให้ด าเนินการตามนั้นเว้นแต่ จะปรากฏข้อเท็จจริงใน
ภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

หมวด๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 ข้อ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดทางอาญาให้
ด าเนินการตามควรแก่กรณีให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือการพิจารณา
ความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๒๖ เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒ แล้วให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลตลาดไทร ด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
ข้อ ๒๗ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕ สามารถ ร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลตลาด
ไทร ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 
ข้อ ๒๘ เมือ่ผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้วให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
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บทเฉพาะกาล 

ข้อ ๒๙ จัดให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมด าเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความ
เหมาะสม และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็น
องค์กรกลางบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 
ข้อ ๓๐ อ่ืนๆตามเห็นสมควร 
  
                   ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  
                             ประกาศ ณ วันที่  ๓  เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 
                                      

 

(นายสุวิชญ์  ห้อยไธสง) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลตลาดไทร 

 


