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ประมวลจริยธรรมของขาราชการ  
ของ    องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม อําเภอเมืองสุราษฎรธาน ี

 จังหวัดสุราษฎรธานี พ.ศ. ๒๕63 
************************* 

ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕6๐ มาตรา 76 โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 

๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคลและ 
เปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม  เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ  เพ่ิมความนาเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ
และประชาชนท่ัวไป  ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
           ๔.ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ  โดยใหฝายบริหารใชอํานาจ 
ในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร  ตอผูบังคับบัญชา ตอประชาชน 
และตอสังคม ตามลําดับ 

๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น  
รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

         ท้ังนี้  รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน  พึงยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคบัอ่ืนๆอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้   

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 
ขอ ๑  ในประมวลจริยธรรมนี้ 

     “ประมวลจริยธรรม”    หมายถึง    ประมวลจริยธรรมของขาราชการของ    องคการ
บริหารสวนตําบลบางใบไม 

      “ขาราชการ”    หมายถึง   ขาราชการสวนทองถ่ิน    ขาราชการสวนทองถิ่นสามัญ  
ขาราชการครู    และบุคลากรทางการศึกษา     ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวน
ทองถ่ิน  รวมถึงพนักงานจาง    และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

 



 ๒ 

“คณะกรรมการจริยธรรม”    หมายถึง    คณะกรรมการจริยธรรมประจํา   องคการ
บริหารสวนตําบลบางใบไม 

ขอ ๒  ให นายกองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้  
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 
สวนที่ ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 
สําหรับขาราชการ  ของ องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม 

 
ขอ ๓   ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม   ทุกคน  มีหนาที่ดําเนินการให

เปนไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม  เปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ    ดังนี ้

(๑)    การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(๒)    การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓)    การมีจิตสํานึกที่ดี   ซื่อสัตย   และรับผิดชอบ 
(๔)    การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมี

ผลประโยชนทับซอน 
(๕)    การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง    เปนธรรม   และถูกกฎหมาย 
(๖)    การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
(๗)    การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน  

ขอเท็จจริง 
(๘)   การมุงผลสัมฤทธิข์องงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใสและตรวจสอบได 
(๙)   การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
(๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดีรวมกัน

พัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
 

สวนที่ ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององคกร 

 
ขอ ๔  ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา  และ

พระมหากษัตริย 
ขอ ๕  ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษา

ไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทกุประการ 
ขอ ๖  ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปน

พลเมืองดี  เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 



 ๓ 

        ขอ ๗  ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ตองไมประพฤติตนอันอาจ
กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมขิองตําแหนงหนาที่ 

        ขอ ๘  ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลัง
ความสามารถดวยความเสียสละ  ทุม เทสติปญญา  ความรูความสามารถ  ใหบรรลุผลสําเร็จและ                   
มีประสิทธิภาพตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 

        ขอ ๙  ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ตองมุงแกปญหาความเดือดรอน
ของประชาชนดวยความเปนธรรม  รวดเร็ว  และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 

ขอ ๑๐  ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ 
เรียบรอย มีอัธยาศัย 

ขอ ๑๑  ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ตองรักษาความลับที่ไดจากการ
ปฏิบัติหนาท่ี  การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่และ
ไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น 

ขอ ๑๒  ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ตองรักษา และเสริมสรางความ
สามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

ขอ ๑๓  ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไป
แสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน  ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม  
ตลอดจนไมรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลที่เก่ียวของ  เพ่ือประโยชน
ตางๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน  เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี 

ขอ ๑๔  ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ตองประพฤติตนใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนดวยความสุภาพ    มีน้ําใจ    มีมนุษยสัมพันธอันดี    ตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
ของเพ่ือนรวมงาน  และไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน 

 
สวนที่ ๓ 

จรรยาวิชาชีพ 
 

ขอ ๑๕  บทบัญญัติจรรยาบรรณทางวิชาชีพ     เพ่ือใชบังคับเพ่ิมเติมสําหรับบุคลากรที่เปนผู
ประกอบวิชาชีพดังกลาวในองคกรจรรยาบรรณวิชาชีพขาราชการ 

*ความหมาย    จรรยาบรรณวิชาชีพเปนมาตรฐานความประพฤติและวิจารญาณทางศีลธรรม
และวิชาชีพ 

   จรรยาบรรณวิชาชีพขาราชการ    ตามขอบังคบั   ก.พ. วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการ   
พลเรือน   พ.ศ. ๒๕๓๗    ประกอบไปดวย  ๔  ดาน ๑๕ ประการดังนี ้

๑. จรรยาบรรณตอตนเอง 
๑) มีศีลธรรม   และประพฤติตนเหมาะสมกับการเปนขาราชการ 
๒) ใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย 
๓) มีทัศนคตทิี่ดีและพัฒนาตนเอง 

๒. จรรยาบรรณตอหนวยงาน 
๔) ปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความสุจริตเสมอภาคและปราศจากอคติ 



 ๔ 

๕) ปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเต็มความสามารถ รวดเร็ว ขยันหมัน่เพียรและถูกตอง 
๖) ตรงตอเวลา ใชเวลาราชการใหเปนประโยชนตอทางราชการ 
๗) ดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัด   คุมคา 

๓. จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา   ผูอยูใตบังคบับัญชาและผูรวมงาน 
๘) มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงาน 
๙)  ผูบังคับบัญชาพึงพอใจ  เอาใจใสผู ใตบังคับบัญชาในดานการปฏิบัติงาน                 

ขวัญ กําลังใจสวัสดิการ   และรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับบัญชา 
๑๐) ชวยเหลือเก้ือกูลกันในทางที่ชอบ 
๑๑) ปฏิบัติตอผูรวมงานดวยความสุภาพ    มีน้ําใจและมนุษยสัมพันธอันดี 
๑๒) ละเวนจากการนําผลงานของผูอ่ืนมาเปนของตน 

๔. จรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม 
๑๓) ใหความเปนธรรม   เอ้ือเฟอ   มีน้ําใจ   สุภาพ   ออนโยน 
๑๔) ประพฤติตนใหเปนท่ีเชื่อถือของบุคคลทั่วไป 

                ๑๕) ละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชน อ่ืนใดซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัยที ่              
วิญูชนจะใหกันโดยเสนหาจากผูมาติดตอราชการ หรือผูซึ่งอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่ราชการนั้น 

 
หมวด ๓ 

กลไกและระบบบงัคับใชประมวลจริยธรรม 
 

สวนที่ ๑   
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 
ขอ ๑๖   ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม    มีหนาที่ควบคุมกํากับการใหมีการ

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด    โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี ้
(๑) ดําเนินการเผยแพร   ปลูกฝง   สงเสริม   ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดี

และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 
(๒) สืบสวนหาขอเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้  เพ่ือรายงานผลให  

นายกองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม  หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจ
ดําเนินการตามที่   นายกองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย                 
หรือตามที่เห็นเองก็ได 

(๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยาง 
ตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีที่เห็นวา นายกองคการบริหารสวน
ตําบลบางใบไม หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม
ตองผาน  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม หรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได 

(๔)  คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา   มิให 
ถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม    การดําเนินการตอขาราชการที่อยูระหวาง  ถูกกลาวหาวาไม
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้    อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง   โยกยาย    เลื่อนขั้นเงินเดือน  ตั้งกรรมการ



 ๕ 

สอบสวนขอเท็จจริงหรือวินัยหรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูนั้น  จะกระทํามิได    เวนแตจะไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 

(๕)  ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
(๖)  ดําเนินการอ่ืนตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีคณะกรรมการ

จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย  ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด 
ขอ ๑๗  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม  แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น  

เพ่ือควบคุม กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดวย  
(๑)  ปลัดหรือรองปลัดที่ไดรับมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ   
(๒)  กรรมการจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือ

สองคน 
(๓)  กรรมการ  ซึ่งเปนขาราชการที่ไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในองคการ

บริหารสวนตําบลบางใบไม ที่ไดรับเลือกตั้งจากขาราชการ พนักงานจาง และ
ลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลบางใบไม นั้น  จํานวนสองคน 

(๔)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกใหเหลือสองคน   

ให หัวหนาสํานักปลัด เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแตงตั้ง
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม 

กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน   
ขอ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่  ดังนี้ 

(๑)  ควบคุม  กํากับ  สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้  ใน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๒)  สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวน  
ทองถ่ิน  ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา   หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ  
การลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี ้   จะตองไตสวนขอเท็จจริง   และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 

(๓)  ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย     มี
อํานาจ 

หนาท่ี   ขอใหกระทรวง   กรม   หนวยงานราชการ   รัฐวิสาหกิจ   หนวยงานอ่ืนของรัฐ  หรือหางหุนสวน 
บริษัท  ชี้แจงขอเท็จจริง  สงเอกสารและหลักฐานที่เก่ียวของ  สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด   มาชี้แจงหรือให
ถอยคําเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๔)  เรียกผูถูกกลาวหา  หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง  หรือใหถอยคาํ  หรือ 
ใหสงเอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน 
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
โดยพลัน  ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด 



 ๖ 

(๖)  สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณทีี่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่อง 
สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๗)  คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา  มิให 
ผูบังคบับัญชาใชอํานาจ  โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 

(๘)  ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผูตรวจการแผนดินมอบหมาย 
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครอง 
มาใชบังคับ 
 

สวนที่ ๒ 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 
ขอ ๑๙  กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล 

จริยธรรม   ให  นายกองคการบริหารสวนตําบลบางใบไม   เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 
ขอ ๒๐  การดํา เนินการตามขอ  ๑๙   ใหผู รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้ ง

คณะกรรมการ 
จํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ขอ ๒๑  การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรง 
หรือไม  ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับ
ตําแหนง  ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน   อายุ   ประวัติ   และความประพฤติ   ในอดีต 
สภาพแวดลอมแหงกรณี   ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน      และเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา  

ขอ ๒๒  หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ   ๒๐   แลว   ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการ              
ฝาฝนประมวลจริยธรรม  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวา
เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม  แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ 
๑๙  สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๕  แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย   

ขอ ๒๓  การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ  ๑๙  ขอ ๒๐ 
และ 

ขอ ๒๒  ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเก่ียวกับวินัย  และการรักษาวินัย  และการ
ดําเนินการทางวินัย  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ ๒๔  การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๒ ใหดําเนนิการตามนั้น  เวนแตจะ 
ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป   

 
 
 
 
 
 



 ๗ 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
ขอ ๒๕  การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัย 

หรือความผิดทางอาญา  ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนินการที่ถูกตอง  หรือตักเตือน  
หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง  การเขาสูตําแหนง  การพนจากตําแหนง   การเลื่อนข้ันเงินเดือน  
หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณ ี

ขอ ๒๖  เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๒  แลว  
ให  

องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 
ขอ ๒๗  ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๕  สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมของ  

องคการบริหารสวนตําบลบางใบไม  ภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดทราบการลงโทษ 
ผูถูกลงโทษตามขอ ๑๘ (๒) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการ 

บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดทราบการลงโทษ 
ขอ ๒๘  เมื่อผลการพิจารณาเปนที่สุดแลว  ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 

 
บทเฉพาะกาล 

 
ขอ ๒๙  จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พรอมดําเนินการปรับปรุง

แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี) และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน  ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  และผูตรวจการ
แผนดินทราบตอไป 

      

 

 

 

 

 

 

 

 



 


