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ประกาศองค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ตื่น  

  เรื่อง ประมวลจรยิธรรมของข้าราชการและพนักงาน  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น  อ าเภออมก๋อย  จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2560 

_______________ 

 

  เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550  มาตรา 279  

บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรมเพื่อก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  

ข้าราชการและพนักงาน หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้

อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรา้ยแรงแห่งการกระท า  ทั้งนี้การฝ่า

ฝนื หรอืไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวใหถ้ือว่าเป็นการกระท าผดิทางวินัย  

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 

2550  มาตรา 279  องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น จึงได้จัดท าเป็นประมวลจริยธรรมของ

ข้าราชการและพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น  เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของ

ข้าราชการและพนักงานในสังกัด  ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้ 

 

ทั้งนี ้  ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

 

ประกาศ ณ วันที่   5  เดือน  ตุลาคม    พ.ศ. 2559 

 

                              
 (นายจ าลอง ปันดอน) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแมต่ื่น 

 
 
 
 



 
 
 
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงาน  

ขององค์การบริหารต าบลแม่ตื่น อ าเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2560 

__________________ 

 

 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2550  มาตรา 279  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

 1.  เป็นเครื่องมอืก ากับความประพฤติของข้าราชการและพนักงาน ทีส่ร้างความโปร่งใส มี

มาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับ

บุคคล  และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลแม่

ตื่น  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จรยิธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

  3.  ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่

ผูร้ับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มสี่วนได้เสีย 

  4.  ท าให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการและพนักงานในทุกระดับ  โดยให้

ฝ่ายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการและพนักงานต่อตนเอง ต่อ

องค์กร ตอ่ผูบ้ังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามล าดับ 

  5.  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น 

รวมทั้งเสริมสรา้งความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้  รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการและพนักงานทุกคนพึง

ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 

หมวด 1 

บทท่ัวไป 

 

ข้อ 1  ในประมวลจรยิธรรมนี้“ ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

และพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น   
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“ข้าราชการและพนักงาน” หมายถึง ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ

และพนักงานส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการและพนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษา  ตามที่

บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้าง และ

ลูกจา้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหาร

ส่วนต าบลแมต่ื่น   

ข้อ 2  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น  รักษาการตามประมวลจรยิธรรมนี้ 

 

หมวด 2 

มาตรฐานจริยธรรม 

 

ส่วนที่ 1 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ส าหรับข้าราชการและพนักงานขององค์การบรหิารส่วนต าบลแม่ตื่น 

 

ข้อ 3  ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่นทุกคน มีหน้าที่ด าเนินการ

ให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและ

ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภบิาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการ  ดังนี้ 

(1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

(2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

(3) การมจีิตส านึกที่ด ีซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 

(4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์

ทับซ้อน 

(5) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 

(6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

(7) การให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

(8) การมุง่ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มคีุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

(10) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกัน

พัฒนาชุมชนให้นา่อยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
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ส่วนที่ 2 

จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 

ข้อ 4 ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น  ต้องจงรักภักดีต่อชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตรยิ์ 
 

ข้อ 5 ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีใน

การรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
 

ข้อ 6 ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีใน

การเป็นพลเมืองด ีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
 

ข้อ 7 ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น  ต้องไม่ประพฤติตนอัน

อาจก่อใหเ้กิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 

 

ข้อ 8 ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น  ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม

ก าลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ใหบ้รรลุผลส าเร็จและมี

ประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติแล ะ

ประชาชน 
 

ข้อ 9 ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น  ต้องมุ่งแก้ปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง

หนว่ยงานและประชาชน 
 

ข้อ 10 ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น  ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วย

ความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 
 

ข้อ 11 ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น  ต้องรักษาความลับที่ได้

จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการและพนักงาน /พนักงานจะกระท า

ได้ตอ่เมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรอืเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 

ข้อ 12 ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น  ต้องรักษา และเสริมสร้าง

ความสามัคคีระหว่างผู้รว่มงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 
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ข้อ 13 ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น  ต้องไม่ใช้สถานะหรือ

ต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สิน

หรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่

เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรม 

จรรยาหรอืการให้ตามประเพณี 

ข้อ 14 ข้าราชการและพนักงานขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น  ต้องประพฤติตนให้

สามารถท างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็น

ในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

 

หมวด 3 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจรยิธรรม 

ส่วนที่ 1 

กลไกการบังคับใช้ประมวลจรยิธรรม 

ข้อ 15 ให้ส านักงานปลัดมีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอ้ย่าง

ทั่วถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

 (1) ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการและพนักงานที่เป็นแบบอย่างที่

ดีและติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 

(2) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น  หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรอือาจ

ด าเนินการตามที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น  หรือ คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย 

หรอืตามที่เห็นเองก็ได้ 

 (3) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการและพนักงานซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม

นี้อย่างตรงไปตรงมา  มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายก

องค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น  หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการและ

พนักงานผู้นั้นตามสมควร  อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น  หรือ 

คณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผูต้รวจการแผน่ดินก็ได้ 

(4) คุ้มครองข้าราชการและพนักงานซึ่ งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง

ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อข้าราชการและ

พนักงานที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง 

โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของ

ข้าราชการและพนักงานผูน้ั้น จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจรยิธรรม

แล้ว 
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(5) ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(6) ด าเนินการอื่นตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่คณะกรรมการ

จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย  ทั้งนี้  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักงาน

ปลัด 

(7) อื่นๆตามที่เห็นสมควร 

    

ข้อ 16 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ตื่น  แต่งตั้งคณะกรรมการจรยิธรรมขึน้ เพื่อ

ควบคุม ก ากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย 

(1) ปลัดหรอืรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 

(2) กรรมการจากข้าราชการและพนักงานซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้

เหลือสองคน 

(3) กรรมการ  ซึ่งเป็นข้าราชการและพนักงานที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารใน

องค์การบริหารส่วนต าบลตันหยงลุโละที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการและพนักงาน พนักงานจ้าง และ

ลูกจา้งขององค์การบริหารส่วนต าบลแมต่ื่น  นั้น  จ านวนสองคน 

(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ให้กรรมการตาม(1) –(3) ร่วมกันเสนอชื่อและ

คัดเลือกให้เหลือสองคน 

ให้หัวหน้าส านักงานปลัด เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแต่งตั้ง

ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม 

กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 

ข้อ 17 คณะกรรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

 (1) ควบคุม ก ากับ สง่เสริมและให้ค าแนะน าในการใชบ้ังคับประมวลจรยิธรรมนี้ใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์    

การลงโทษผูฝ้า่ฝนืตามประมวลจริยธรรมนี ้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินจิฉัยโดยเร็ว 

(3) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจ

หน้าที่ ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน 

บริษัท ช้ีแจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือ

ให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการและพนักงานของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้

ถ้อยค าหรอืให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
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(5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ

จังหวัดโดยพลัน  ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้า

สิบวัน   นับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้ค าวินิจฉัยของ

คณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 

(6) ส่งเรื่องให้ผูต้รวจการแผน่ดินพจิารณาวินจิฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนัน้เป็นเรื่อง

ส าคัญหรอืมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

(7 ) คุ้มครองข้าราชการและพนักงานซึ่ งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง

ตรงไปตรงมา  มใิห้ผูบ้ังคับบัญชาใช้อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมตอ่ข้าราชการและพนักงานผู้นั้น 

(8) ด าเนนิการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี ้ หรอืตามที่ผูต้รวจการแผน่ดินมอบหมาย      

การประชุมคณะกรรมการจรยิธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

มาใช้บังคับ 

 

ส่วนที่ 2 

ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

ข้อ 18 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล

จรยิธรรม    ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแมต่ื่น  เป็นผู้รับผดิชอบพิจารณาด าเนนิการ 

ข้อ 19 การด าเนินการตามข้อ 18  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ

จ านวนไม่น้อยกว่าสามคน  เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ข้อ 20 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง

หรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญ

และระดับต าแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ใน

อดีต  สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจาการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรน ามาประกอบการ

พิจารณา 

ข้อ 21 หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ 19  แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน

ประมวลจริยธรรม  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ 18 สั่งยุติเรื่อง  แต่หากปรากฏ

ข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบ

พิจารณาด าเนินการตามข้อ18 สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 24 แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัย

ให้ด าเนินการทางวินัย 
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ข้อ 22 การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝ้่าฝืนตามข้อ  18 ข้อ 19  และ

ข้อ 21  ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และ

การด าเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ 23 การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ 21  ให้ด าเนินการตามนั้นเว้นแต่จะ

ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนัน้เปลี่ยนแปลงไป 

 

หมวด 4 

ขั้นตอนการลงโทษ 

 

ข้อ 24 การประพฤติปฏิบัติฝา่ฝนืประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมใิช่เป็นความผดิทางวินัยหรือ

ความผิดทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้องหรือ

ตักเตือน  หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อน

ขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับ

การพัฒนาแล้วแต่กรณี 

ข้อ 25 เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ 21 แล้ว  ให้

องค์การบริหารส่วนต าบลแมต่ื่น  ด าเนนิการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

ข้อ 26 ผูถู้กลงโทษตามข้อ 24  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ

องค์การบริหารส่วนต าบลแมต่ื่น  ภายในสามสิบวันนับแตว่ันได้ทราบการลงโทษ 

ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 17 (2) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล

ระดับจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแตว่ันได้ทราบการลงโทษ 

ข้อ 27 เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ให้รายงานผลตอ่ผูต้รวจการแผน่ดินโดยเร็ว 

 

บทเฉพาะกาล 

 

ข้อ 28 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมด าเนินการปรับปรุงแก้ไข

ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี)  และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดั บ

จังหวัด  คณะกรรมการข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคล

ส่วนท้องถิ่น และผูต้รวจการแผน่ดินทราบต่อไป 

     ***************** 


