
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตำบล 
ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม  อำเภอดอนสัก   จังหวัดสุราษฎร์ธานี 

พ.ศ. ๒๕63 
*********************** 

 ประมวลจริยธรรมขา้ราชการนี้จัดทำตามเจตนารมณข์องรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักร
ไทย  พุทธศักราช ๒๕6๐  มาตรา 76  โดยมวีัตถุประสงค์เพ่ือ 
 ๑. เปน็เครื่องมือกำกับความประพฤติของขา้ราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มมีาตรฐาน
ในการปฏิบัตงิานทีช่ัดเจน และเปน็สากล 
 ๒. ยึดถือเป็นหลักการ และแนวทางปฏิบัตอิย่างสมำ่เสมอ ทั้งในระดับองค์กร และระดบั 
บุคคล และเปน็เครื่องมอืการตรวจสอบการทำงานดา้นต่างๆ ขององค์การบริหารสว่นตำบลไชยคราม 
เพื่อให้การดำเนินงานเป็น ไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓. ทำใหเ้กดิรูปแบบองคก์รอันเปน็ที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมัน่ใจแก่ผู้รับ 
บริการและประชาชนทัว่ไป ตลอดจนผู้มีสว่นไดเ้สีย 
 ๔. ให้เกิดพันธะผกูพันระหวา่งองคก์ร และข้าราชการ ในทุกระดบั โดยให้ฝ่ายบรหิารใช้ 
อำนาจในขอบเขต สรา้งระบบความรับผดิชอบของข้าราชการ และลูกจ้างต่อตนเอง ตอ่องคก์ร ต่อ
ผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสงัคม ตามลำดับ 
 ๕. ป้องกนัการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขดัแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึ้นรวมทัง้เสรมิสร้างความโปรง่ใสในการปฏิบตัิงานทัง้นี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กร 
และขา้ราชการ ทุกคน พึงยดึถือเป็นแนวทางปฏิบตัิควบคู่ไปกบัระเบียบ และกฎขอ้บังคับอื่นๆ อย่าง
ทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดงันี ้

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้ 
   “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการ ขององค์การ
บริหารส่วนตำบลไชยคราม 
   “ข้าราชการ” หมายถงึ ข้าราชการสว่นทอ้งถิน่ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ 
ข้าราชการครแูละบคุลากรทางการศึกษา ตามที่บญัญตัิไว้ในพระราชบญัญตัิระเบียบข้าราชการสว่น
ท้องถิน่ รวมถึงพนักงานจ้าง ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 
   “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถงึ คณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์การ
บริหารส่วนตำบลไชยคราม  
 ข้อ ๒ ใหน้ายกองค์การบรหิารส่วนตำบลไชยคราม  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 

 
 
 
 



หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที ่๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็น ค่านิยมหลัก 

สำหรับพนักงานส่วนตำบล  ขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม 
 ข้อ ๓ ข้าราชการ ขององคก์ารบรหิารสว่นตำบลไชยครามทุกคน มหีนา้ที่ดำเนนิการให้
เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์สว่นรวม เป็นกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตอ้งยึดมัน่ในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี ้
  (๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธปิไตยอันมีพระมหากษตัริย์ทรงเปน็ประมขุ 
  (๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
  (๓) การมีจติสำนึกทีด่ี ซื่อสตัย์ และรบัผิดชอบ 
  (๔) การยึดถือประโยชน์ ของประเทศชาติเหนอืกวา่ ประโยชน์สว่นตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทบัซ้อน 

  (๕) การยืนหยัดทำในสิ่งทีถ่กูต้อง เปน็ธรรม และถกูกฎหมาย 
  (๖) การให้บริการแก่ประชาชนดว้ยความรวดเรว็ มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัต ิ
  (๗) การใหข้้อมูลข่าวสารแกป่ระชาชนอย่างครบถว้น ถกูต้อง และไม่บดิเบือน
ข้อเท็จจรงิ 
  (๘) การมุง่ผลสัมฤทธิ์ของงาน รกัษามาตรฐาน มีคณุภาพ โปรง่ใส และตรวจสอบได ้
  (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
  (๑๐) การสร้างจติสำนึกใหป้ระชาชนในท้องถิน่ประพฤตตินเป็นพลเมอืงทีด่ี รว่มกัน 
พัฒนาชมุชนใหน้่า  อยู่คูคุ่ณธรรมและดแูลสภาพส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนญู 
ฉบับปัจจุบนั 

ส่วนที ่๒ 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 ข้อ ๔ ข้าราชการขององค์การบรหิารสว่นตำบลไชยครามต้องจงรักภักดีตอ่ชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย ์
 ข้อ ๕ ข้าราชการขององค์การบรหิารสว่นตำบลไชยคราม ต้องเปน็แบบอย่างที่ดีในการ
รักษาไว้ และปฏิบัตติามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
 ข้อ ๖ ข้าราชการขององค์การบรหิารสว่นตำบลไชยคราม ต้องเปน็แบบอย่างที่ดีในการ
เป็นพลเมอืงดเีคารพและปฏบิัตติามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 ข้อ ๗ ข้าราชการขององค์การบรหิารสว่นตำบลไชยคราม ต้องไมป่ระพฤตตินอนัอาจ
ก่อให้เกดิความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมขิองตำแหน่งหน้าที่ 
 ข้อ ๘ ข้าราชการขององค์การบรหิารสว่นตำบลไชยคราม ต้องปฏิบตัิหน้าที่อย่างเตม็
กำลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุม่เทสติปญัญา ความรู้ความสามารถ ใหบ้รรลุผลสำเร็จ และมี
ประสิทธิภาพตามภาระหนา้ที่ที่ไดร้ับมอบหมาย เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสดุแก่ประเทศชาต ิและ
ประชาชน 



 
 ข้อ ๙ ข้าราชการขององค์การบรหิารสว่นตำบลไชยครามต้องมุง่แก้ปญัหาความ
เดือดร้อนของประชาชนดว้ยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดรีะหว่าง
หนว่ยงาน และประชาชน 
 ข้อ ๑๐ ข้าราชการขององคก์ารบริหารส่วนตำบลไชยคราม ต้องปฏบิัตหิน้าที่ดว้ยความ
สุภาพ เรียบรอ้ยมีอัธยาศัย 
 ข้อ ๑๑ ข้าราชการขององคก์ารบริหารส่วนตำบลไชยครามต้องรักษาความลับทีไ่ด้จาก
การปฏิบตัหิน้าที ่การเปดิเผยข้อมูลที่เป็นความลบัโดยขา้ราชการ/พนักงาน จะกระทำไดต้่อเมื่อมีอำนาจ
หน้าทีแ่ละไดร้ับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น 
 ข้อ ๑๒ ข้าราชการขององคก์ารบริหารส่วนตำบลไชยคราม ต้องรกัษา และเสริมสร้าง
ความสามัคคีระหวา่งผู้รว่มงาน พร้อมกับให้ความชว่ยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกนัในทางที่ชอบ 
 ข้อ ๑๓ ข้าราชการขององคก์ารบริหารส่วนตำบลไชยครามต้องไม่ใช้สถานะหรือ
ตำแหนง่ไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรบัตนเองหรือผู้อื่น ไมว่่าจะเปน็ประโยชน์ในทางทรัพย์สิน
หรือไม่กต็าม ตลอดจนไมร่ับของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชนอ์ื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบคุคลที่
เกี่ยวขอ้ง เพื่อประโยชน์ต่างๆ อนัอาจเกิดจากการปฏิบตัิหน้าที่ของตน เวน้แต่เปน็การใหโ้ดย
ธรรมจรรยาหรอืการให้ตามประเพณี 
 ข้อ ๑๔ ข้าราชการขององคก์ารบริหารส่วนตำบลไชยครามต้องปฏิบตัิตนให้สามารถ
ทำงานร่วมกับผูอ้ื่นด้วยความสุภาพ มีนำ้ใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไมป่ิดบังขอ้มลูที่จำเป็นในการ
ปฏิบัติงานของเพื่อนรว่มงาน และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเปน็ผลงานของตน 
 

ส่วนที ่๓ 
จรรยาวิชาชีพ 

 ข้อ ๑๕ ข้าราชการขององคก์ารบริหารส่วนตำบลไชยครามจะปฏบิัติงานตามจรรยา
วิชาชีพ   ดังต่อไปนี ้
     (๑) พนักงานขององคก์ารบริหารส่วนตำบลไชยครามทีป่ฏิบัติงานทะเบียน
ราษฎรและบตัรประจำตวัประชาชน จะต้องถือแนวทางปฏิบัตติาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง 
จรรยาบรรณข้าราชการและผู้ปฏิบัติงานทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที ่๒๖ พฤศจกิายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 
   (๒)  พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม ทีป่ฏิบัติงานในตำแหน่ง
ครูผู้ดแูลเด็กจะต้องถือแนวทางปฏิบตัิตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๓๙ 
   (๓)  พนักงานองค์การบรหิารส่วนตำบลไชยคราม ที่ปฏบิัติงานในงานวิศวกรรม
โยธา จะตอ้งถอืแนวทางปฏบิัตติามจรรยาบรรณแหง่วิชาชีพวิศวกรรม ตามข้อบงัคบัสภาวิศวกรรม ว่า
ด้วยจรรยาบรรณแหง่วิชาชพีวิศวกรรม   และการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนำมาซึ่งความเสื่อมเสีย
เกียรตศิักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ.๒๕๔๓ 
 
 
 



 
 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที ่๑ 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 ข้อ ๑๖ ให้สำนักงานปลดัองค์การบริหารสว่นตำบลไชยคราม เปน็หน่วยงานควบคมุ
กำกับการใหม้ีการปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเครง่ครดั โดยมีอำนาจหน้าทีด่ังนี้ 
   (๑) ดำเนินการเผยแพร่ ปลกูฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างทีด่ี 
และติดตามสอดส่องการปฏบิัตติามประมวลจริยธรรมนีอ้ย่างสม่ำเสมอ 
   (๒) สืบสวนหาข้อเท็จจรงิ หรือสอบสวนการฝ่าฝนืจริยธรรมนี้ในเบือ้งต้น เพื่อ
รายงานผลให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม หรือคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทัง้นี ้โดย
อาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดำเนนิการตามที่นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลไชยคราม   หรือคณะกรรมการ
จริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เหน็เองก็ได้ 
   (๓) ให้ความช่วยเหลือและดแูลข้าราชการ ซึ่งปฏิบัตติามประมวลจริยธรรมนี้ 
อย่างตรง ไปตรงมา มิให้ถกูกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีทีเ่หน็ว่า นายกองคก์าร
บริหารส่วนตำบลไชยคราม หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ใหค้วามคุ้มครองต่อข้าราชการผูน้ั้นตามควร 
อาจยื่นเรือ่งโดยไม่ต้องผ่านนายกเทศมนตร ีหรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผูต้รวจการแผน่ดนิก็ได้ 
   (๔) คุม้ครองขา้ราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิ
ให้ถูกกลัน่แกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เปน็ธรรม การดำเนินการต่อข้าราชการ ที่อยู่ระหว่างถูกกลา่วหา
ว่าไม่ปฏิบตัิตามประมวลจรยิธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกยา้ย เลื่อนขัน้เงนิเดอืน ตั้ง
กรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริงหรือวนิัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของขา้ราชการผูน้ั้น จะกระทำมิได้ 
เว้นแต่จะได้รบัความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว้ 
   (๕) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิน่ 
   (๖) ดำเนินการอืน่ตามที่กำหนดในประมวลจริยธรรมนี ้หรือคณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลดัมอบหมาย ทั้งนี ้โดยไมก่ระทบตอ่ความเปน็อิสระของผู้ดำรงตำแหน่งในสำนกังาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม 
 ข้อ ๑๗ ใหน้ายกองค์การบรหิารสว่นตำบลไชยคราม แตง่ตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น 
เพื่อควบคุมกำกับ ให้มีการปฏิบัตติามประมวลจริยธรรมนี้คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบดว้ย 
   (๑) ปลดัหรือรองปลดัที่ได้รบัมอบหมาย เปน็ประธานกรรมการ 
   (๒) กรรมการจากขา้ราชการซึ่งดำรงตำแหนง่สายงานผูบ้ริหาร เลือกกนัเองให้
เหลือสองคน 
   (๓) กรรมการ ซึง่เปน็ข้าราชการในองค์การบริหารส่วนตำบลไชยครามทีไ่ดร้ับ
เลือกตัง้จากข้าราชการ พนกังานจา้ง และลกูจ้างองค์การบรหิารสว่นตำบลไชยครามจำนวนสองคน 



   (๔) กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) รว่มกนัเสนอ
ชื่อและคัดเลือกใหเ้หลือสองคนใหห้ัวหน้าสำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม เปน็
เลขานกุารคณะกรรมการจรยิธรรม และอาจแต่งตัง้ผู้ชว่ยเลขานกุารคณะกรรมการจริยธรรมไดต้าม
ความเหมาะสมคณะกรรมการมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมต้องไม่เคยถกูลงโทษทางวินัยมาก่อน 
 ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอำนาจหน้าที่ ดงันี ้
   (๑) ควบคมุ กำกับ ส่งเสริมและใหค้ำแนะนำในการใช้บงัคับประมวลจริยธรรม
นี้ ในองค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม 
   (๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์การบริหารส่วน
ตำบลไชยครามในกรณีที่มขีอ้สงสัย หรือมขี้อร้องเรียนวา่มีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่
มีการอทุธรณ ์การลงโทษผู้ฝา่ฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไตส่วนข้อเท็จจริง และมคีำวนิิจฉัย
โดยเร็ว 
   (๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรม หรือผู้ทีค่ณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มี
อำนาจหน้าที ่ขอให้กระทรวง กรม หนว่ยงานราชการ รฐัวิสาหกิจ หนว่ยงานอืน่ของรัฐ หรือห้างหุ้นสว่น 
บริษัทชีแ้จงข้อเท็จจรงิ ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง สง่ผู้แทนหรือบคุคลในสังกัด มาชีแ้จงหรือให้
ถ้อยคำเกี่ยวกบัเรื่องที่สอบสวน 
   (๔) เรียกผู้ถกูกล่าวหา หรือข้าราชการของหนว่ยงานนีม้าชี้แจง หรือให้ถอ้ยคำ 
หรือให้สง่เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
   (๕) พิจารณาวนิิจฉัยชีข้าดปญัหาอนัเกดิจากการใช้บังคบัประมวลจริยธรรมนี้ 
ในองค์การบริหารส่วนตำบลไชยคราม เมื่อได้วนิิจฉัยแล้วให้ส่งคำวนิิจฉัยใหค้ณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลระดบัจังหวดัโดยพลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจงัหวัดมิได้วนิจิฉัยเปน็อย่างอืน่
ภายในเก้าสิบวันนับแตว่ันทีค่ณะกรรมการบริหารงานบคุคลระดับจงัหวัดรับเรื่อง ให้คำวินิจฉัยของ
คณะกรรมการจริยธรรมเปน็ที่สุด 
   (๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผน่ดนิพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้น เปน็
เรื่องสำคัญ หรอืมีผลกระทบในวงกวา้งหลายองคก์รปกครองสว่นทอ้งถิน่ 
   (๗) คุม้ครองขา้ราชการ ซึง่ปฏิบัตติามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิ
ให้ผู้บังคบับัญชาใช้อำนาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการ ผู้นัน้ 
   (๘) ดำเนินการอืน่ตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามทีผู่้ตรวจการแผน่ดนิ
มอบหมายการประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ให้นำกฎหมายว่าดว้ยวธิีปฏิบตัิราชการทางปกครองมาใช้
บังคับ 
 
 
 
 
 
 
 



ส่วนที ่๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจรยิธรรม 

 ข้อ ๑๙ กรณีมกีารร้องเรียน หรือปรากฏเหตุวา่มีเจ้าหนา้ที่ประพฤตปิฏิบัติฝา่ฝืน
ประมวลจริยธรรม ให้นายกเทศมนตรตีำบลเวียงพางคำ เป็นผู้รับผดิชอบพิจารณาดำเนินการ 
 ข้อ ๒๐ การดำเนินการตามข้อ ๒๑ ให้ผูร้ับผดิชอบพิจารณาดำเนนิการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน เปน็ผู้ดำเนนิการสอบสวนทางจริยธรรม 
 ข้อ ๒๑ การประพฤติปฏบิัตฝิ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝนืจริยธรรม
ร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤตกิรรมของการฝ่าฝนื ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจงูใจ 
ความสำคัญและระดับตำแหน่ง ตลอดจนหน้าทีค่วามรบัผิดชอบของผู้ฝา่ฝืน อาย ุประวตัิ และความ
ประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกดิจากการฝ่าฝนื และเหตุอื่นอันควรนำมา
ประกอบการพิจารณา 
 ข้อ ๒๒ หากการดำเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๒ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามกีารฝ่า
ฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้รบัผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามข้อ ๒๑ สั่งยตุิเรื่อง แตห่ากปรากฏ
ข้อเท็จจรงิว่าเปน็การฝา่ฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไมถ่ึงกับเปน็ความผดิทางวนิัย ใหผู้้รับผิดชอบพิจารณา
ดำเนินการตามข้อ ๒๑ สัง่ลงโทษผู้ฝ่าฝนืตามข้อ ๒๗ แต่หากปรากฏวา่เปน็ ความผดิทางวินัยให้
ดำเนินการทางวนิัย 
 ข้อ ๒๓ การดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และการลงโทษผู้ฝ่าฝนืตามข้อ ๒๑ ข้อ 
๒๒และข้อ ๒๓ ใหน้ำแนวทางและวธิีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกบัวนิัย และการรักษาวินัย 
และการดำเนินการทางวนิัย ขององคก์รปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคบัใช้โดยอนโุลม 
 ข้อ ๒๔ การสั่งการของผูร้ับผิดชอบดำเนินการตามข้อ ๒๔ ใหด้ำเนินการตามนัน้ เว้นแต่
จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทำให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 ข้อ ๒๕ การประพฤติปฏบิัตฝิ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี ้ในกรณีอนัมิใช่เป็นความผิดทาง
วินัยหรือความผดิทางอาญา ให้ดำเนนิการตามควรแก่กรณี เพื่อให้มกีารแกไ้ขหรือดำเนินการทีถู่กต้อง
หรือตักเตือนหรอืนำไปประกอบการพิจารณาการแตง่ตัง้ การเขา้สู่ตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การ
เลื่อนขัน้เงนิเดือนหรอืการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝนืนัน้ปรับปรุงตนเองหรือได้รบั
การพัฒนาแล้วแตก่รณ ี
 ข้อ ๒๖ เมื่อมกีารดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ้ ๒๔
แล้ว ใหอ้งค์การบรหิารสว่นตำบลไชยคราม ดำเนินการให้เปน็ไปตามคำสั่งดังกล่าวโดยไม่ชกัช้า 
 ข้อ ๒๗ ผูถู้กลงโทษตามขอ้ ๒๗ สามารถร้องทุกข์ หรืออทุธรณต์่อคณะกรรมการ
จริยธรรมขององค์การบรหิารส่วนตำบลไชยครามภายในสามสิบวัน นับแตว่ันได้ทราบการลงโทษผูถู้ก
ลงโทษ ตาม     ข้อ ๒๐ (๒) สามารถรอ้งทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบั
จังหวดั ภายใน   สามสบิวนั นับแตว่ันได้ทราบการลงโทษ 
 ข้อ ๒๘  เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สดุแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 



 
บทเฉพาะกาล 

 ข้อ ๒๙ จดัให้มกีารประเมนิการปฏิบตัติามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดำเนินการ
ปรับปรุงแกไ้ขประมวลจริยธรรมให้มคีวามเหมาะสม (ถา้มี) และแจ้งใหค้ณะกรรมการบรหิารงานบุคคล
ระดบัจังหวดัคณะกรรมการข้าราชการสว่นท้องถิน่ ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น 
และผูต้รวจการแผน่ดนิทราบต่อไป 
 ข้อ ๓๐ กรณีที่มกีารยกเลิกใช้ประมวลจริยธรรม เพื่อการปรับปรงุแกไ้ขให้มีความ
เหมาะสม(ถ้ามี) หากระหว่างนั้น เกดิกรณีตามข้อ ๒๑ ให้ใช้ประมวลจริยธรรมฉบบัเดิมไปพลางก่อน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


