
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

   เรื่อง   ประมวลจรยิธรรมของข้าราชการ   

     ของ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 

_______________ 
 

              ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ

จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  ลงวันที่  ๓ 

มกราคม   ๒๕๔๗  ตามนัยมาตรา  ๗๗  แหง่รัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  

ไปแล้ว  นั้น 

              เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐   มาตรา  ๒๗๙    

บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรมเพื่อก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 

ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมี

ประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ทั้งนี้ การฝ่าฝืน 

หรอืไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ดังกล่าว ให้ถือว่า เป็นการกระท าผิดทางวินัย 

                     เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  

๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙    องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  จึงขอยกเลิกประกาศมาตรฐานทาง

คุณธรรมและจริยธรรมที่อ้างถึง  และให้จัดท าเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหาร

ส่วนต าบลห้วยบง แทนเพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด ตามประมวล

จรยิธรรมแนบท้ายนี้ 
 

    ทั้งนี ้  ตัง้แต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

ประกาศ   ณ   วันที่  ๕  มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๙ 

         

                     

(นายพชรพล   วรพล) 

              นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 
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ขององค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  อ าเภอเมือง  จังหวัดชัยภูมิ 

พ.ศ. ๒๕๕๙ 
_______________ 

ประมวลจรยิธรรมของข้าราชการนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ง

ราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙   โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ  ที่สร้างความโปร่งใส  มี

มาตรฐาน ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับ

บุคคล  และเป็นเครื่องมอืการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆของ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง  

เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จรยิธรรม  มปีระสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพิ่มความน่าเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก่

ผูร้ับบริการและประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผูม้ีสว่นได้เสีย 

๔.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้

อ านาจในขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อ

ผูบ้ังคับบัญชา   ต่อประชาชน  และตอ่สังคม ตามล าดับ 

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ

เกิดขึ้น  รวมทั้งเสริมสรา้งความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

    ทั้งนี้  รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน  พึงยึดถือ

เป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังนี ้  

 

หมวด ๑ 

บททั่วไป 

 
   

ข้อ ๑  ในประมวลจริยธรรมนี้ 

“ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

 

 



-๒- 

“ข้าราชการ”  หมายถึง  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ  

ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ

ส่วนท้องถิ่น  รวมถึงพนักงานจา้ง  และลูกจา้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

“คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจ า 

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง 

  ข้อ ๒  ให้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง รักษาการตามประมวลจรยิธรรมนี้  
 

 

หมวด ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 

 

ส่วนที่ ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ส าหรับข้าราชการ  ของ องค์การบรหิารส่วนต าบลห้วยบง 
 

ข้อ ๓  ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ทุกคน  มีหน้าที่ด าเนินการให้

เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวก

และให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ  

ดังนี้ 

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมพีระมหากษัตรยิ์ทรงเป็นประมุข 

   (๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

   (๓) การมจีิตส านึกที่ด ี ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 

   (๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนอืกว่าประโยชนส์่วนตน  และไม่มี 

     ผลประโยชน์ทับซ้อน 

(๕) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 

(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 

(๗) การให้ขอ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน   

     ข้อเท็จจริง 

(๘) การมุง่ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มคีุณภาพ โปร่งใส และ 

     ตรวจสอบได้ 

 (๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 



-๓- 

           (๑๐) การสร้างจติส านกึใหป้ระชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี  

ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้

สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 

ส่วนที่ ๒ 

จรรยาวิชาชีพขององค์กร 
   

   ข้อ ๔  ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา  

และพระมหากษัตรยิ์ 

ข้อ ๕  ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการ

รักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหง่ราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

ข้อ ๖  ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการ

เป็นพลเมืองด ี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ข้อ ๗  ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจ

ก่อใหเ้กิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหนา้ที่ 

ข้อ ๘   ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม

ก าลังความสามารถด้วยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ  ให้บรรลุผลส าเร็จ

และมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติ

และประชาชน 

ข้อ ๙  ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ต้องมุ่งแก้ปัญหาความ

เดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง

หนว่ยงานและประชาชน 

ข้อ ๑๐  ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ

สุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย 

ข้อ ๑๑  ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ต้องรักษาความลับที่ได้จาก

การปฏิบัติหน้าที่  การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมี

อ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรอืเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 

ข้อ ๑๒  ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ต้องรักษา และเสริมสร้าง

ความสามัคคีระหว่างผู้รว่มงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

ข้อ ๑๓  ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ต้องไม่ใช้สถานะหรือ

ต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มคิวรได้ส าหรับตนเองหรือผูอ้ื่น  ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทาง 



-๔- 

ทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม  ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้

ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง  เพื่อประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน  เว้น

แตเ่ป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรอืการให้ตามประเพณี 

ข้อ ๑๔  ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ต้องประพฤติตนให้สามารถ

ท างานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ   มีน้ าใจ  มีมนุษยสัมพันธ์อันดี  ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นใน

การปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน  และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
 

 
หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจรยิธรรม 
 

 

ส่วนที่ ๑   

กลไกการบังคับใช้ประมวลจรยิธรรม 
 

ข้อ ๑๖  ให้ ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง มีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการ

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอ้ย่างทั่วถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

(๑) ด าเนนิการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่

ดีและติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 

(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้  เพื่อรายงาน

ผลให ้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผู้

ร้องขอหรืออาจด าเนินการตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง หรือคณะกรรมการ

จรยิธรรมมอบหมาย  หรอืตามที่เห็นเองก็ได้ 

(๓)  ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้

อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่า นายก

องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้

นั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่าน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง หรือ

คณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผูต้รวจการแผน่ดินก็ได้ 

(๔)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา    

มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่าง     

ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี ้ อันมผีลกระทบต่อการแตง่ตัง้ โยกย้าย เลื่อนขัน้ 

 



-๕- 

เงินเดอืน   ตัง้กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรอืวินัย   หรอืกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น   

จะกระท ามิได้    เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

(๕)  ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ 

(๖)  ด าเนินการอื่นตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้   หรือตามที่

คณะกรรมการจริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย  ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารง

ต าแหน่งในส านักปลัด  

ข้อ ๑๗  ให้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบงแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น 

เพื่อควบคุม ก ากับ ให้มกีารปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี ้
 

   คณะกรรมการจรยิธรรม  ประกอบด้วย  

  (๑)  ปลัดหรอืรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ   

 (๒)  กรรมการจากข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร เลอืกกันเองให้เหลือ

สองคน 

(๓)  กรรมการ  ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การ 

บริหารส่วนต าบลห้วยบงที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การ

บริหารส่วนต าบลหว้ยบง นั้น  จ านวนสองคน 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อและ 

    คัดเลือกให้เหลือสองคน  ให้ หัวหนา้ส านักปลัด เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจ   

   แตง่ตัง้ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจรยิธรรมได้ตามความเหมาะสมกรรมการจรยิธรรมต้องไม่เคย 

   ถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน   
 

  ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจรยิธรรมมอี านาจหน้าที่  ดังนี้ 

(๑)  ควบคุม  ก ากับ  ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวล

จรยิธรรมนี้  ในองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น 

(๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น  ในกรณีที่มขี้อสงสัยหรือมีขอ้ร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝนืจรยิธรรมหรอืจรรยา หรือในกรณี

ที่มีการอุทธรณ์  การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค า

วินจิฉัยโดยเร็ว 

(๓)  ให้คณะกรรมการจรยิธรรมหรอืผูท้ี่คณะกรรมการจรยิธรรมมอบหมาย   

มีอ านาจหน้าที่  ขอให้กระทรวง  กรม  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนว่ยงานอื่นของรัฐ  หรอื

หา้งหุน้ส่วน บริษัท  ชี้แจงข้อเท็จจริง  สง่เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรอืบุคคลใน

สังกัด   มาชีแ้จงหรอืให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 



-๖- 

(๔)  เรียกผูถู้กกล่าวหา  หรือข้าราชการของหนว่ยงานนี้มาช้ีแจง  หรอืให้

ถ้อยค า  หรอืให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๕)  พิจารณาวินจิฉัยชีข้าดปัญหาอันเกิดจากการใชบ้ังคับประมวลจรยิธรรม 

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน  ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่าง

อื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ให้ค าวินิจฉัย

ของคณะกรรมการจรยิธรรมเป็นที่สุด 

(๖)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็น

เรื่องส าคัญหรอืมีผลกระทบในวงกว้างหลายองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น 

(๗)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจรยิธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา     

มิใหผู้บ้ังคับบัญชาใช้อ านาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อขา้ราชการผู้นัน้ 

(๘)  ด าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

มอบหมายการประชุมคณะกรรมการจรยิธรรมใหน้ ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง 

ปกครองมาใช้บังคับ 
    

ส่วนที่ ๒ 

ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ข้อ ๑๙  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืน

ประมวลจริยธรรม  ให้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบลห้ วยบง เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณา

ด าเนนิการ 

ข้อ ๒๐  การด าเนินการตามข้อ ๑๙  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้ง

คณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ข้อ ๒๑  การประพฤติปฏิบัติฝา่ฝนืประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม

ร้ายแรงหรือไม่  ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ 

ความส าคัญและระดับต าแหน่ง   ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และ

ความประพฤติ ในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน  และเหตุอื่นอันควร

น ามาประกอบการพิจารณา  

ข้อ ๒๒  หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ  ๒๐  แล้ว        ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า

มีการ             ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติ

เรื่อง แตห่ากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝนืประมวลจริยธรรม  แตไ่ม่ถึงกับเป็นความผิดทาง 

 



-๗- 

วินัย  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๙  สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๕  แต่หาก

ปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยใหด้ าเนนิการทางวินัย   

ข้อ ๒๓  การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๙  ข้อ 

๒๐ และข้อ ๒๒  ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการ

รักษาวินัย  และการด าเนินการทางวินัย  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๔  การสั่งการของผู้รับผดิชอบด าเนินการตามข้อ ๒๒ ให้ด าเนินการตามนั้น  เว้น

แตจ่ะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป   
 

หมวด ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 

 
 

ข้อ ๒๕  การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิด

ทางวินัยหรือความผิดทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่

ถูกต้อง  หรือตักเตือน  หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง  การเข้าสู่ต าแหน่ง  การพ้น

จากต าแหน่ง   การเลื่อนขั้นเงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืน

นั้นปรับปรุงตนเองหรอืได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 

ข้อ ๒๖  เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒  

แล้ว  ให้ องค์การบริหารส่วนต าบลห้วยบง ด าเนนิการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

ข้อ ๒๗  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ

จรยิธรรมของ องค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยบงภายในสามสิบวัน  นับแตว่ันได้ทราบการลงโทษ 

ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นับแตว่ันได้ทราบการลงโทษ  

  ข้อ ๒๘  เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ให้รายงานผลตอ่ผูต้รวจการแผ่นดิน   

    โดยเร็ว 
   

 

บทเฉพาะกาล 

 
 

ข้อ ๒๙  จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมด าเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขประมวลจรยิธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงาน 



-๘- 

บุคคลระดับจังหวัด  คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงาน

บุคคลส่วนท้องถิ่น  และผู้ตรวจการแผน่ดินทราบต่อไป 
 

   ทั้งนี ้  ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 

    ประกาศ   ณ   วันที่  ๕  เดือน มกราคม   พ.ศ. ๒๕๕๙ 

 

                                                                     

 

 

      ( นายพชรพล   วรพล ) 

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหว้ยบง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


