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องค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
   อ าเภอทุ่งหว้า   จังหวัดสตูล 

 
 
 
 

 
 

   ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  



  เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  
ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน  อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล  

_______________ 
 

  ประมวลจริยธรรมได้จัดท ำขึ้น  เพ่ือก ำหนดมำตรฐำนทำงจริยธรรมของผู้ด ำรงต ำแหน่ง  
ทำงกำรเมือง  ข้ำรำชกำร หรือเจ้ำหน้ำที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในกำรบังคับใช้อย่ำง
มีประสิทธิภำพ  และเพ่ือให้กำรปฏิบัติรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำน  มีควำมโปร่งใส
สำมำรถตรวจสอบได ้ 

 

องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำน จึงได้จัดท ำเป็นประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำร
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำน   เพ่ือเป็นเครื่องก ำกับควำมประพฤติของข้ำรำชกำรในสังกัด        
ตำมประมวลจริยธรรมแนบท้ำยนี้ 

 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกำศ ณ วันที่     5     ตุลำคม  พ.ศ. 2561 
 
 
 

 (นำยโชติ  ด ำอ่อน) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 



ขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน   อ าเภอทุ่งหว้า  จังหวัดสตูล 
__________________ 

 
  ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรนี้จัดท ำขึ้น  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

   1. เป็นเครื่องมือก ำกับควำมประพฤติของข้ำรำชกำร ที่สร้ำงควำมโปร่งใส มีมำตรฐำนใน
กำรปฏิบัติงำนที่ชัดเจนและเป็นสำกล 

  2. ยึดถือเป็นหลักกำรและแนวทำงปฏิบัติอย่ำงสม่ ำเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคล  และเป็นเครื่องมือกำรตรวจสอบกำรท ำงำนด้ำนต่ำงๆ ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำน 
เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำมหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภำพและประสิทธิผล 
  3. ท ำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมควำมน่ำเชื่อถือ เกิดควำมมั่นใจแก่
ผู้รับบริกำรและประชำชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่ำงองค์กรและข้ำรำชกำรในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ำยบริหำรใช้
อ ำนำจในขอบเขต สร้ำงระบบควำมรับผิดชอบของข้ำรำชกำรต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชำ ต่อ
ประชำชน และต่อสังคม ตำมล ำดับ 
  5. ป้องกันกำรแสวงหำประโยชน์โดยมิชอบ และควำมขัดแย้งทำงผลประโยชน์ที่อำจเกิดขึ้น 
รวมทั้งเสริมสร้ำงควำมโปร่งใสในกำรปฏิบัติงำน 

  ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่ำนิยมร่วมส ำหรับองค์กรและข้ำรำชกำรทุกคนพึงยึดถือเป็น
แนวทำงปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่ำงทั่วถึงและมีประสิทธิภำพ ดังนี้ 

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
  ข้อ ๑  ในประมวลจริยธรรมนี้ 

 “ประมวลจริยธรรม”  หมำยถึง ประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรขององค์กำรบริหำร    
ส่วนต ำบลขอนคลำน 

 “ข้ำรำชกำร”  หมำยถึง ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่นสำมัญ ข้ำรำชกำร
ครู และบุคลำกรทำงกำรศึกษำ  ตำมที่บัญญัติไว้ในพระรำชบัญญัติระเบียบข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น รวมถึง
พนักงำนจ้ำง และลูกจ้ำงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

 “คณะกรรมกำรจริยธรรม”  หมำยถึง  คณะกรรมกำรจริยธรรมประจ ำองค์กำรบริหำร    
ส่วนต ำบลขอนคลำน 

       
 

- ๒ - 
 

   ข้อ ๒  ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำน  รักษำกำรตำมประมวลจริยธรรมนี้ 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 



ส่วนที่ ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ส าหรับข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลขอนคลาน 
 

  ข้อ ๓  ข้ำรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำนทุกคน มีหน้ำที่ด ำเนินกำรให้
เป็นไปตำมกฎหมำย  เพ่ือรักษำประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลำงทำงกำรเมือง อ ำนวยควำมสะดวกและ
ให้บริกำรแก่ประชำชนตำมหลักธรรมำภิบำล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่ำนิยมหลัก ๑๐ ประกำร  ดังนี้ 

(๑) กำรยึดมั่นในระบอบประชำธิปไตยอันมีพระมหำกษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒) กำรยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) กำรมีจิตส ำนึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
(๔) กำรยึดถือประโยชน์ของประเทศชำติเหนือกว่ำประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์      

    ทับซ้อน 
(๕) กำรยืนหยัดท ำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมำย 
(๖) กำรให้บริกำรแก่ประชำชนด้วยควำมรวดเร็ว มีอัธยำศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๗) กำรให้ข้อมูลข่ำวสำรแก่ประชำชนอย่ำงครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(๘) กำรมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงำน รักษำมำตรฐำน มีคุณภำพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(๙) กำรยึดมั่นในหลักจรรยำวิชำชีพขององค์กร 
(๑๐) กำรสร้ำงจิตส ำนึกให้ประชำชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนำ 

      ชุมชนให้น่ำอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภำพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับ 
      ปัจจุบัน 

       
ส่วนที่  ๒ 

จรรยาวิชาชีพขององค์กร 
 

  ข้อ ๔  ข้ำรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำน  ต้องจงรักภักดีต่อชำติ ศำสนำ 
และพระมหำกษัตริย์ 

  ข้อ ๕  ข้ำรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำน ต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำร
รักษำไว้และปฏิบัติตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทยทุกประกำร 

  ข้อ ๖  ข้ำรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำน ต้องเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำร
เป็นพลเมืองดี เคำรพและปฏิบัติตำมกฎหมำยอย่ำงเคร่งครัด 

  ข้อ ๗  ข้ำรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำน ต้องไม่ประพฤติตนอันอำจ
ก่อให้เกิดควำมเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต ำแหน่งหน้ำที่ 

-๓- 
 

  ข้อ ๘ ข้ำรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำน  ต้องปฏิบัติหน้ำที่อย่ำงเต็ม
ก ำลังควำมสำมำรถด้วยควำมเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญำ ควำมรู้ควำมสำมำรถ ให้บรรลุผลส ำเร็จและมี
ประสิทธิภำพตำมภำระหน้ำที่ที่ได้รับมอบหมำย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชำติและประชำชน 



  ข้อ ๙ ข้ำรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำน  ต้องมุ่งแก้ปัญหำควำม
เดือดร้อนของประชำชนด้วยควำมเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้ำงควำมเข้ำใจอันดีระหว่ำงหน่วยงำน
และประชำชน 

  ข้อ ๑๐ ข้ำรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำน  ต้องปฏิบัติหน้ำที่ด้วยควำม
สุภำพ เรียบร้อย มีอัธยำศัย 

  ข้อ ๑๑ ข้ำรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำน  ต้องรักษำควำมลับที่ได้จำก
กำรปฏิบัติหน้ำที่ กำรเปิดเผยข้อมูลที่เป็นควำมลับโดยข้ำรำชกำร /พนักงำนจะกระท ำได้ต่อเมื่อมีอ ำนำจ
หน้ำที่และได้รับอนุญำตจำกผู้บังคับบัญชำ หรือเป็นไปตำมที่กฎหมำยก ำหนดเท่ำนั้น 

  ข้อ ๑๒ ข้ำรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำน  ต้องรักษำและเสริมสร้ำง
ควำมสำมัคคีระหว่ำงผู้ร่วมงำน พร้อมกับให้ควำมช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทำงที่ชอบ 

  ข้อ ๑๓ ข้ำรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำน  ต้องไม่ใช้สถำนะหรือ
ต ำแหน่งไปแสวงหำประโยชน์ที่มิควรได้ส ำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน  ไม่ว่ำจะเป็นประโยชน์ในทำงทรัพย์สิน
หรือไม่ก็ตำม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก ำนัล หรือประโยชน์ อ่ืนใดจำกผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพ่ือประโยชน์ต่ำงๆ อันอำจเกิดจำกกำรปฏิบัติหน้ำที่ของตน เว้นแต่เป็นกำรให้โดยธรรม จรรยำหรือกำรให้
ตำมประเพณ ี
  ข้อ ๑๔ ข้ำรำชกำรขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำน  ต้องประพฤติตนให้สำมำรถ
ท ำงำนร่วมกับผู้ อ่ืนด้วยควำมสุภำพ มีน้ ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ ำเป็นในกำร
ปฏิบัติงำนของเพ่ือนร่วมงำน และไม่น ำผลงำนของผู้อ่ืนมำแอบอ้ำงเป็นผลงำนของตน 
      

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ส่วนที่ ๑ 

กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

  ข้อ ๑๕ ให้ส ำนักงำนปลัดองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล  มีหน้ำที่ควบคุมก ำกับกำรให้มีกำร
ปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงทั่วถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ดังนี้ 
  (๑) ด ำเนินกำรเผยแพร่  ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้ำรำชกำรที่เป็นแบบอย่ำงที่ดีและติดตำม
สอดส่องกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงสม่ ำเสมอ 

 (๒) สืบสวนหำข้อเท็จจริง หรือสอบสวนกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมนี้ เพ่ือรำยงำนผลให้นำยก
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำนหรือกรรมกำรจริยธรรมพิจำรณำ  ทั้งนี้  โดยอำจมีผู้ร้องขอหรืออำจ
ด ำเนินกำรตำมที่นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำนหรือ คณะกรรมกำรจริยธรรมมอบหมำย หรือ
ตำมท่ีเห็นเองก็ได ้

 
 

-๔- 
 

 (๓) ให้ควำมช่วยเหลือและดูแลข้ำรำชกำรซึ่งปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำง
ตรงไปตรงมำ  มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ ำนำจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่ำนำยกองค์กำรบริหำร  



ส่วนต ำบลขอนคลำน  หรือคณะกรรมกำรจริยธรรมไม่ให้ควำมคุ้มครองต่อข้ำรำชกำรผู้นั้นตำมควร  อำจยื่น
เรื่องโดยไม่ต้องผ่ำนนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำนหรือ คณะกรรมกำรจริยธรรม ไปยัง
ผู้ตรวจกำรแผ่นดินก็ได้ 

 (๔) คุ้มครองข้ำรำชกำรซึ่งปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงตรงไปตรงมำ มิให้ถูกกลั่น
แกล้งหรือถูกใช้อ ำนำจโดยไม่เป็นธรรม  กำรด ำเนินกำรต่อข้ำรำชกำรที่อยู่ระหว่ำงถูกกล่ำวหำว่ำไม่ปฏิบัติ
ตำมประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อกำรแต่งตั้ง โยกย้ำย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมกำรสอบสวน
ข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้ำที่ของข้ำรำชกำรผู้นั้น จะกระท ำมิได้ เว้นแต่จะได้รับควำมเห็น
ชอบจำกคณะกรรมกำรจริยธรรมแล้ว 

 (๕) ท ำหน้ำที่ฝ่ำยเลขำนุกำรของคณะกรรมกำรจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 (๖) ด ำเนินกำรอ่ืนตำมที่ก ำหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตำมที่คณะกรรมกำร

จริยธรรมหรือปลัดมอบหมำย  ท้ังนี้  โดยไม่กระทบต่อควำมเป็นอิสระของผู้ด ำรงต ำแหน่งในส ำนักงำนปลัด
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบล 

 (๗) อ่ืน ๆ ตำมท่ีเห็นสมควร 
  ข้อ ๑๖ ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำนแต่งตั้งคณะกรรมกำรจริยธรรมขึ้น 

เพ่ือควบคุม ก ำกับ ให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้ 
 คณะกรรมกำรจริยธรรม  ประกอบด้วย 
 (๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมำย เป็นประธำนกรรมกำร 
 (๒) กรรมกำรจำกข้ำรำชกำรซึ่งด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำร เลือกกันเองให้เหลือสองคน 
 (๓) กรรมกำร  ซึ่งเป็นข้ำรำชกำรที่ไม่ได้ด ำรงต ำแหน่งสำยงำนผู้บริหำรในองค์กำรบริหำร

ส่วนต ำบลขอนคลำนที่ได้รับเลือกตั้งจำกข้ำรำชกำร พนักงำนจ้ำง และลูกจ้ำงขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบล   
ขอนคลำนนั้น  จ ำนวนสองคน 

 (๔) กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิภำยนอก  ให้กรรมกำรตำม(๑) –(๓) ร่วมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกให้เหลือสองคน 

ให้ หั วหน้ ำส ำนั กงำนปลัด เป็นเลขำนุกำรคณะกรรมกำรจริยธรรม  และอำจแต่ งตั้ ง
ผู้ช่วยเลขำนุกำรคณะกรรมกำรจริยธรรมได้ตำมควำมเหมำะสม 

กรรมกำรจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทำงวินัยมำก่อน 
  ข้อ ๑๗ คณะกรรรมกำรจริยธรรมมีอ ำนำจหน้ำที่  ดังนี้ 

  (๑) ควบคุม ก ำกับ ส่งเสริมและให้ค ำแนะน ำในกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (๒) สอดส่องดูแลให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ำมีกำรฝ่ำฝืนจริยธรรมหรือจรรยำหรือในกรณีที่มีกำรอุทธรณ์กำร
ลงโทษผู้ฝ่ำฝืนตำมประมวลจริยธรรมนี้  จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค ำวินิจฉัยโดยเร็ว 

 
 

- ๕ – 
 

 (๓) ให้คณะกรรมกำรจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมกำรจริยธรรมมอบหมำยมีอ ำนำจหน้ำที่  
ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงำนรำชกำร รัฐวิสำหกิจ หน่วยงำนอ่ืนของรัฐ หรือห้ำงหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจง



ข้อเท็จจริง ส่งเอกสำรและหลักฐำนที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มำชี้แจงหรือให้ถ้อยค ำเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีสอบสวน 

 (๔) เรียกผู้ถูกกล่ำวหำ หรือข้ำรำชกำรของหน่วยงำนนี้มำชี้แจง หรือให้ถ้อยค ำหรือให้ส่ง
เอกสำรและหลักฐำนเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

 (๕) พิจำรณำวินิจฉัยชี้ขำดปัญหำอันเกิดจำกกำรใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค ำวินิจฉัยให้คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลัน  ถ้ำคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่ำงอ่ืนภำยในเก้ำสิบวัน    นับแต่
วันที่คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้ค ำวินิจฉัยของคณะกรรมกำรจริยธรรมเป็น
ที่สุด 

 (๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจกำรแผ่นดินพิจำรณำวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่ำเรื่องนั้นเป็นเรื่องส ำคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกว้ำงหลำยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 (๗) คุ้มครองข้ำรำชกำรซึ่งปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้อย่ำงตรงไปตรงมำ  มิให้
ผู้บังคับบัญชำใช้อ ำนำจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้ำรำชกำรผู้นั้น 

 (๘) ด ำเนินกำรอ่ืนตำมประมวลจริยธรรมนี้  หรือตำมที่ผู้ตรวจกำรแผ่นดินมอบหมำย      
กำรประชุมคณะกรรมกำรจริยธรรมให้น ำกฎหมำยว่ำด้วยวิธีปฏิบัติรำชกำรทำงปกครองมำใช้

บังคับ 
 

ส่วนที่ ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
  ข้อ ๑๘ กรณีมีกำรร้องเรียนหรือปรำกฏเหตุว่ำมีเจ้ำหน้ำที่ประพฤติปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวล

จริยธรรม    ให้นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำนเป็นผู้รับผิดชอบพิจำรณำด ำเนินกำร 
  ข้อ ๑๙ กำรด ำเนินกำรตำมข้อ ๑๘  ให้ผู้ รับผิดชอบพิจำรณำด ำเนินกำรแต่งตั้ ง

คณะกรรมกำรจ ำนวนไม่น้อยกว่ำสำมคน  เป็นผู้ด ำเนินกำรสอบสวนทำงจริยธรรม 
  ข้อ ๒๐ กำรประพฤติปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นกำรฝ่ำฝืนจริยธรรม

ร้ำยแรงหรือไม่ ให้พิจำรณำจำกพฤติกรรมของกำรฝ่ำฝืน ควำมจงใจหรือเจตนำ  มูลเหตุจูงใจ ควำมส ำคัญ
และระดับต ำแหน่ง ตลอดจนหน้ำที่ควำมรับผิดชอบของผู้ฝ่ำฝืน อำยุ ประวัติ และควำมประพฤติ ในอดีต  
สภำพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ำยอันเกิดจำกกำรฝ่ำฝืน และเหตุอ่ืนอันควรน ำมำประกอบกำรพิจำรณำ 
  ข้อ ๒๑ หำกกำรด ำเนินกำรสอบสวนตำมข้อ ๑๙  แล้ว ไม่ปรำกฏข้อเท็จจริงว่ำมีกำร    
ฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม  ให้ผู้รับผิดชอบพิจำรณำด ำเนินกำรตำมข้อ ๑๘ สั่งยุติเรื่อง  แต่หำกปรำกฏ
ข้อเท็จจริงว่ำเป็นกำรฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นควำมผิดทำงวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจำรณำ
ด ำเนินกำรตำมข้อ ๑๘ สั่งลงโทษผู้ฝ่ำฝืนตำมข้อ ๒๔ แต่หำกปรำกฏว่ำเป็นควำมผิดทำงวินัยให้ด ำเนินกำร
ทำงวินัย 

 
 
 

-๖- 
 



  ข้อ ๒๒ กำรด ำเนินกำรสอบสวนทำงจริยธรรมและกำรลงโทษผู้ฝ่ำฝืนตำมข้อ  ๑๘ ข้อ ๑๙  
และข้อ ๒๑  ให้น ำแนวทำงและวิธีกำรสอบสวนตำมมำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และกำรรักษำวินัย และ
กำรด ำเนินกำรทำงวินัย  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมำบังคับใช้โดยอนุโลม 

  ข้อ ๒๓ กำรสั่งกำรของผู้รับผิดชอบด ำเนินกำรตำมข้อ ๒๑  ให้ด ำเนินกำรตำมนั้นเว้นแต่
จะปรำกฏข้อเท็จจริงในภำยหลังที่อำจท ำให้ผลของกำรสั่งกำรนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

 
หมวด ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 
 

  ข้อ ๒๔ กำรประพฤติปฏิบัติฝ่ำฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นควำมผิดทำง
วินัยหรือควำมผิดทำงอำญำ  ให้ด ำเนินกำรตำมควรแก่กรณีเพ่ือให้มีกำรแก้ไขหรือด ำเนินกำรที่ถูกต้องหรือ
ตักเตือน  หรือน ำไปประกอบกำรพิจำรณำกำรแต่งตั้ง กำรเข้ำสู่ต ำแหน่ง กำรพ้นจำกต ำแหน่ง กำรเลื่อนขั้น
เงินเดือน หรือกำรพิจำรณำควำมดีควำมชอบ หรือกำรสั่งให้ผู้ฝ่ำฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับกำรพัฒนำ
แล้วแต่กรณี 

  ข้อ ๒๕ เมื่อมีกำรด ำเนินกำรสอบสวนทำงจริยธรรม และมีกำรสั่งลงโทษตำมข้อ ๒๑ แล้ว 
ให้องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำน  ด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมค ำสั่งดังกล่ำวโดยไม่ชักช้ำ 

  ข้อ ๒๖ ผู้ถูกลงโทษตำมข้อ ๒๔  สำมำรถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรจริยธรรม
ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลขอนคลำนภำยในสำมสิบวัน  นับแต่วันได้ทรำบกำรลงโทษ 

ผู้ถูกลงโทษตำมข้อ ๑๗ (๒) สำมำรถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล
ระดับจังหวัด ภำยในสำมสิบวัน  นับแต่วันได้ทรำบกำรลงโทษ 

  ข้อ ๒๗ เมื่อผลกำรพิจำรณำเป็นที่สุดแล้ว  ให้รำยงำนผลต่อผู้ตรวจกำรแผ่นดินโดยเร็ว 
 

บทเฉพาะกาล 
 

  ข้อ ๒๘ จัดให้มีกำรประเมินกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมนี้   พร้อมด ำเนิ นกำร
ปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีควำมเหมำะสม (ถ้ำมี)  และแจ้งให้คณะกรรมกำรบริหำรงำนบุคคล
ระดับจังหวัด  คณะกรรมกำรข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลำงกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น  
และผู้ตรวจกำรแผ่นดินทรำบต่อไป 
     __________ 

 
 
 
 


