
                               

 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม จงัหวดัพระนครศรีอยุธยา 
พ.ศ. ๒๕๕๒ 

_______________ 
 

ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการน้ีจดัท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  
พุทธศกัราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙   โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

๑. เป็นเคร่ืองมือก ากบัความประพฤติของขา้ราชการ  ท่ีสร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐาน ในการ
ปฏิบติังานท่ีชดัเจนและเป็นสากล 

๒. ยึดถือเป็นหลกัการและแนวทางปฏิบติัอย่างสม ่าเสมอ  ทั้งในระดบัองค์กรและระดบับุคคล  
และเป็นเคร่ืองมือการตรวจสอบการท างานดา้นต่างๆของ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นร่อม  เพื่อให้การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ท าใหเ้กิดรูปแบบองคก์รอนัเป็นท่ียอมรับ  เพิ่มความน่าเช่ือถือ  เกิดความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ
และประชาชนทัว่ไป  ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

๔.ใหเ้กิดพนัธะผกูพนัระหวา่งองคก์รและขา้ราชการในทุกระดบั  โดยให้ฝ่ายบริหารใชอ้  านาจใน
ขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของขา้ราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผูบ้งัคบับญัชา   ต่อประชาชน  
และต่อสังคม ตามล าดบั 

๕. ป้องกนัการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน  
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบติังาน 

ทั้งน้ี  รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและขา้ราชการทุกคน  พึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบติัควบคู่ไปกบัระเบียบและกฎขอ้บงัคบัอ่ืนๆอยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ  ดงัน้ี   

 
 

 
 
 



  
 

 
 
 

 
 
 

หมวด ๑ 
บททัว่ไป 

 
   

ขอ้ ๑  ในประมวลจริยธรรมน้ี 
“ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการของ องค์การบริหาร

ส่วนต าบลบา้นร่อม 
“ข้าราชการ”  หมายถึง  ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  ข้าราชการส่วนท้องถ่ินสามัญ  

ขา้ราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  
รวมถึงพนกังานจา้ง  และลูกจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

“คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจ า องค์การบริหาร
ส่วนต าบลบา้นร่อม 

  ขอ้ ๒  ให ้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นร่อม รักษาการตามประมวลจริยธรรมน้ี  
 
 

หมวด ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 
 

ส่วนที ่๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอนัเป็นค่านิยมหลกั 

ส าหรับข้าราชการ  ของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม 
 
 
 
 
 

 



  
 

ขอ้ ๓  ขา้ราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นร่อม ทุกคน  มีหนา้ท่ีด าเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล  โดยจะตอ้งยดึมัน่ในค่านิยมหลกั ๑๐ ประการ  ดงัน้ี 

(๑) การยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
   (๒) การยดึมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (๓) การมีจิตส านึกท่ีดี  ซ่ือสัตย ์ และรับผดิชอบ 
   (๔) การยดึถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกวา่ประโยชน์ส่วนตน  และไม่มี 

       ผลประโยชน์ทบัซอ้น 
(๕) การยนืหยดัท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
(๖) การใหบ้ริการแก่ประชาชนดว้ยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั และไม่เลือกปฏิบติั 
(๗) การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือน 
      ขอ้เทจ็จริง 
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ   
       ตรวจสอบได ้
 (๙) การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวชิาชีพขององคก์ร 

              (๑๐) การสร้างจิตส านึกใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดี  
         ร่วมกนัพฒันาชุมชนใหน่้าอยูคู่่คุณธรรมและดูแลสภาพส่ิงแวดลอ้มให ้
         สอดคลอ้งรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั 

 

ส่วนที ่๒ 

จรรยาวชิาชีพขององค์กร 
   

   ขอ้ ๔  ขา้ราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นร่อม ตอ้งจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา  และ
พระมหากษตัริย ์

ขอ้ ๕  ขา้ราชการของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นร่อม ตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการรักษาไว้
และปฏิบติัตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทุกประการ 

ขอ้ ๖  ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นร่อม ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็น
พลเมืองดี  เคารพและปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

 
 
 
 



  
 

ขอ้ ๗  ขา้ราชการของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นร่อม ตอ้งไม่ประพฤติตนอนัอาจก่อให้เกิด
ความเส่ือมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหนา้ท่ี 

ขอ้ ๘   ขา้ราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ต้องปฏิบติัหน้าท่ีอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถด้วยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ  ให้บรรลุผลส าเร็จและ   มี
ประสิทธิภาพตามภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

ขอ้ ๙  ขา้ราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นร่อม ตอ้งมุ่งแกปั้ญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนดว้ยความเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่งเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งหน่วยงานและประชาชน 

ขอ้ ๑๐  ขา้ราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นร่อม ตอ้งปฏิบติัหน้าท่ีดว้ยความสุภาพ 
เรียบร้อย มีอธัยาศยั 

ขอ้ ๑๑  ขา้ราชการของ องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นร่อม ตอ้งรักษาความลบัท่ีไดจ้ากการปฏิบติั
หนา้ท่ี  การเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัโดยขา้ราชการ/พนกังานจะกระท าไดต่้อเม่ือมีอ านาจหนา้ท่ีและไดรั้บ
อนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชา หรือเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดเท่านั้น 

ขอ้ ๑๒  ขา้ราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลบ้านร่อม ตอ้งรักษา และเสริมสร้างความ
สามคัคีระหวา่งผูร่้วมงาน พร้อมกบัใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกลูซ่ึงกนัและกนัในทางท่ีชอบ 

ขอ้ ๑๓  ขา้ราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นร่อม ตอ้งไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไป
แสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดส้ าหรับตนเองหรือผูอ่ื้น  ไม่วา่จะเป็นประโยชน์ในทางทรัพยสิ์นหรือไม่ก็ตาม  
ตลอดจนไม่รับของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผูร้้องเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อประโยชน์
ต่างๆอนัอาจเกิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน  เวน้แต่เป็นการใหโ้ดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

ขอ้ ๑๔  ขา้ราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นร่อม ตอ้งประพฤติตนให้สามารถท างาน
ร่วมกบัผูอ่ื้นดว้ยความสุภาพ   มีน ้ าใจ  มีมนุษยสัมพนัธ์อนัดี  ตอ้งไม่ปิดบงัขอ้มูลท่ีจ  าเป็นในการปฏิบติังาน
ของเพื่อนร่วมงาน  และไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 

 

ส่วนที๓่  
        จรรยาวชิาชีพ  (ถ้ามี) 
 

  ขอ้ ๑๕  ...............(ระบุบทบทบญัญติัจรรยาบรรณทางวชิาชีพ อาทิเช่น จรรยาบรรณของแพทย ์
      พยาบาล  วศิวกร  ครู  หรือ............................................เพื่อใชบ้งัคบัเพิ่มเติมส าหรับบุคลากรท่ีเป็นผูป้ระกอบ 
      วชิาชีพดงักล่าวในองคก์ร)......................................................................... 
 
 
 
 



  
 

หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 
 

ส่วนที ่๑   
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

ขอ้ ๑๖  ให้ ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นร่อม มีหน้าท่ีควบคุมก ากบัการให้มีการปฏิบติั
ตามประมวลจริยธรรมน้ีอยา่งทัว่ถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

(๑) ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้าราชการท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีและ
ติดตามสอดส่องการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 

(๒) สืบสวนหาขอ้เทจ็จริง  หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมน้ี  เพื่อรายงานผลให้ นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลบา้นร่อม  หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้ งน้ี  โดยอาจมีผูร้้องขอหรืออาจ
ด าเนินการตามท่ี นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นร่อม หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือ
ตามท่ีเห็นเองก็ได ้

(๓)ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลัน่แกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีท่ีเห็นว่า นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลบา้นร่อม หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุม้ครองต่อขา้ราชการผูน้ั้นตามควร อาจยื่นเร่ือง
โดยไม่ตอ้งผ่าน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นร่อม หรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยงัผูต้รวจการ
แผน่ดินก็ได ้

(๔)  คุม้ครองขา้ราชการซ่ึงปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอยา่งตรงไปตรงมา    มิให้ถูก
กลัน่แกลง้หรือถูกใชอ้  านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อขา้ราชการท่ีอยู่ระหวา่ง     ถูกกล่าวหาวา่ไม่
ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ี  อนัมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกยา้ย เล่ือนขั้นเงินเดือน   ตั้งกรรมการ
สอบสวนขอ้เทจ็จริงหรือวนิยั   หรือกระทบต่อสิทธิหนา้ท่ีของขา้ราชการผูน้ั้น   จะกระท ามิได ้   เวน้แต่จะไดรั้บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว้ 

(๕)  ท าหนา้ท่ีฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(๖) ด าเนินการอ่ืนตามท่ีก าหนดในประมวลจริยธรรมน้ี  หรือตามท่ีคณะกรรมการ

จริยธรรมหรือปลดัมอบหมาย  ทั้งน้ี โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผูด้  ารงต าแหน่งในส านกัปลดั  
 
 
 
 



  
 

ขอ้ ๑๗  ให้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลบา้นร่อม  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน เพื่อ
ควบคุม ก ากบั ใหมี้การปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ี 

 

   คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย  
   (๑)  ปลดัหรือรองปลดัท่ีไดรั้บมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ   

  (๒)  กรรมการจากข้าราชการซ่ึงด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเอง                    
ใหเ้หลือสองคน 

(๓)  กรรมการ  ซ่ึงเป็นข้าราชการท่ีไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผูบ้ริหารในองค์การ
บริหารส่วนต าบลบา้นร่อม ท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากขา้ราชการ พนกังานจา้ง และลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วน
ต าบลบา้นร่อม นั้น  จ านวนสองคน 

(๔)  กรรมการผูท้รงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกนัเสนอช่ือและ                                                                        
คดัเลือกใหเ้หลือสองคน   

ให้ หัวหน้าส านักปลัด เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแต่งตั้ ง
ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดต้ามความเหมาะสม 

   กรรมการจริยธรรมตอ้งไม่เคยถูกลงโทษทางวนิยัมาก่อน   
  ขอ้ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหนา้ท่ี  ดงัน้ี 

(๑)  ควบคุม  ก ากบั  ส่งเสริมและให้ค  าแนะน าในการใช้บงัคบัประมวลจริยธรรมน้ี  ใน
องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(๒)  สอดส่องดูแลใหมี้การปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยหรือมีขอ้ร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์  การ
ลงโทษผูฝ่้าฝืนตามประมวลจริยธรรมน้ี จะตอ้งไต่สวนขอ้เทจ็จริง และมีค าวนิิจฉยัโดยเร็ว  

(๓)  ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท่ี้คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย   มีอ านาจ
หนา้ท่ี  ขอใหก้ระทรวง  กรม  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือห้างหุ้นส่วน บริษทั  
ช้ีแจงขอ้เท็จจริง  ส่งเอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  ส่งผูแ้ทนหรือบุคคลในสังกดั   มาช้ีแจงหรือให้ถอ้ยค า
เก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอบสวน 

(๔)  เรียกผูถู้กกล่าวหา  หรือขา้ราชการของหน่วยงานน้ีมาช้ีแจง  หรือใหถ้อ้ยค า  หรือให้
ส่งเอกสารและหลกัฐานเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอบสวน 

 
 
 

 
 



  
(๕)  พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาด ปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคบัประมวลจริยธรรมน้ีใน

องคก์ร ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เม่ือไดว้ินิจฉยัแลว้ให้ส่งค าวินิจฉยัให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดั
โดยพลนั  ถา้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดัมิไดว้ินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดัรับเร่ือง  ใหค้  าวนิิจฉยัของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นท่ีสุด 

(๖)  ส่งเร่ืองใหผู้ต้รวจการแผน่ดินพิจารณาวินิจฉยัในกรณีท่ีเห็นวา่เร่ืองนั้นเป็นเร่ือง 
ส าคญัหรือมีผลกระทบในวงกวา้งหลายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(๗)  คุม้ครองขา้ราชการซ่ึงปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอยา่งตรงไปตรงมา 
มิใหผู้บ้งัคบับญัชาผูบ้งัคบับญัชาใชอ้  านาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อขา้ราชการผูน้ั้น 

(๘) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมน้ี  หรือตามท่ีผูต้รวจการแผน่ดิน มอบหมาย 
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหน้ ากฎหมายวา่ดว้ยวธีิปฏิบติัราชการทางปกครองมาใชบ้งัคบั 
    
 

ส่วนที ่๒ 

ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ข้อ ๑๙  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าท่ีประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม  ให ้นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นร่อม  เป็นผูรั้บผดิชอบพิจารณาด าเนินการ 

ขอ้ ๒๐  การด าเนินการตามขอ้ ๑๙  ให้ผูรั้บผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จ านวนไม่นอ้ยกวา่สามคน เป็นผูด้  าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ขอ้ ๒๑  การประพฤติปฏิบติัฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมน้ี  จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่  ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคญัและระดบั
ต าแหน่ง   ตลอดจนหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู ้ฝ่าฝืน อายุ  ป ระวัติ  และความประพฤติ ในอดีต 
สภาพแวดลอ้มแห่งกรณี ผลร้ายอนัเกิดจากการฝ่าฝืน  และเหตุอ่ืนอนัควรน ามาประกอบการพิจารณา  

ขอ้ ๒๒  หากการด าเนินการสอบสวนตามขอ้  ๒๐  แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม  ใหผู้รั้บผดิชอบพิจารณาด าเนินการตามขอ้ ๑๙ สั่งยุติเร่ือง แต่หากปรากฏขอ้เท็จจริงวา่เป็น
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกบัเป็นความผดิทางวนิยั  ใหผู้รั้บผดิชอบพิจารณาด าเนินการตามขอ้ ๑๙  
สั่งลงโทษผูฝ่้าฝืนตามขอ้ ๒๕  แต่หากปรากฏวา่เป็นความผดิทางวนิยัใหด้ าเนินการทางวนิยั   

ขอ้ ๒๓  การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝ่้าฝืนตามขอ้ ๑๙  ขอ้ ๒๐ และ
ขอ้ ๒๒  ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัวินยั  และการรักษาวินยั  และการ
ด าเนินการทางวนิยั  ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

ขอ้ ๒๔  การสั่งการของผูรั้บผิดชอบด าเนินการตามขอ้ ๒๒ ให้ด าเนินการตามนั้น  เวน้แต่จะ
ปรากฏขอ้เทจ็จริงในภายหลงัท่ีอาจท าใหผ้ลของการสั่งการนั้นเปล่ียนแปลงไป   

 
 



  
 

หมวด ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 
 
 

ขอ้ ๒๕  การประพฤติปฏิบติัฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมน้ี  ในกรณีอนัมิใช่เป็นความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการท่ีถูกตอ้ง  หรือ
ตกัเตือน  หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง  การเขา้สู่ต าแหน่ง  การพน้จากต าแหน่ง   การเล่ือนขั้น
เงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งให้ผูฝ่้าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรั้บการพฒันา
แลว้แต่กรณี 

ขอ้ ๒๖  เม่ือมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามขอ้ ๒๒  แลว้  ให ้
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นร่อม ด าเนินการใหเ้ป็นไปตามค าสั่งดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้ 

ขอ้ ๒๗  ผูถู้กลงโทษตามขอ้ ๒๕  สามารถร้องทุกขห์รืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ 
องคก์ารบริหารส่วนต าบลบา้นร่อม  ภายในสามสิบวนั  นบัแต่วนัไดท้ราบการลงโทษ 

ผูถู้กลงโทษตามขอ้ ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกขห์รืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงาน 
        บุคคลระดบัจงัหวดั  ภายในสามสิบวนั  นบัแต่วนัไดท้ราบการลงโทษ  
  ขอ้ ๒๘  เม่ือผลการพิจารณาเป็นท่ีสุดแลว้  ใหร้ายงานผลต่อผูต้รวจการแผน่ดินโดยเร็ว 
     

 

บทเฉพาะกาล 
 
 

ขอ้ ๒๙  จดัใหมี้การประเมินการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ี  พร้อมด าเนินการปรับปรุงแกไ้ข   
ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจง้ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจงัหวดั  
คณะกรรมการขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงเป็นองคก์รกลางการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน  และผูต้รวจการ
แผน่ดินทราบต่อไป 

 
 
 
 
 


