
ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

ขององค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง จังหวัดสระแก้ว
ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63

_______________

ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง ลงวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๒ ตามนัยมาตรา ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไปแล้ว นั้น

เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรมเพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา ทั้งน้ี การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระทําผิดทางวินัย

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๗๙ องค์การบริหารส่วนตําบลไทรทองจึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ี
อ้างถึง และให้จัดทําเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลไทรทองแทน เพ่ือเป็น
เครื่องกํากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัดตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้

ท้ังนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันท่ี 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕6๒

(นางบุญถม ยางสา)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง



ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง จังหวัดสระแก้ว

ประจําปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63
_______________

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

๑. เป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการ ท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐาน ในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล

๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเคร่ืองมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆของ องค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง เพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. ทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย

๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจใน
ขอบเขตสร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และ
ต่อสังคมตามลําดับ

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน
รวมท้ังเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสําหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

หมวด ๑
บทท่ัวไป

ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลไทรทอง
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น
รวมถึงพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําองค์การบริหาร
ส่วนตําบลไทรทอง

ข้อ ๒ ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้



หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม

ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก

สําหรับข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง

ข้อ ๓ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตําบลไทรทองทุกคน มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมเป็นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้

(๑) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสํานึกที่ดี ซ่ือสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อน
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

(๑๐) การสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในท้องถ่ินประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดี
ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

ส่วนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององค์กร

ข้อ ๔ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลไทรทองต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์

ข้อ ๕ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลไทรทองต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ

ข้อ ๖ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตําบลไทรทองต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็น
พลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ข้อ ๗ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลไทรทองต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิด
ความเส่ือมเสียต่อเกียรติภูมิของตําแหน่งหน้าที่



ข้อ ๘ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลไทรทองต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลัง
ความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถให้บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหน้าท่ีที่ได้รับมอบหมายเพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน

ข้อ ๙ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลไทรทองต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน

ข้อ ๑๐ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลไทรทองต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุภาพ
เรียบร้อย มีอัธยาศัย

ข้อ ๑๑ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลไทรทองต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติ
หน้าท่ี การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทําได้ต่อเมื่อมีอํานาจหน้าที่และได้รับ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนดเท่านั้น

ข้อ ๑๒ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลไทรทองต้องรักษาและเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ

ข้อ ๑๓ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลไทรทองต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งไป
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สําหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม
ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์
ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือการให้ตามประเพณี

ข้อ ๑๔ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลไทรทองต้องประพฤติตนให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีนํ้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จําเป็นในการปฏิบัติงานของ
เพื่อนร่วมงาน และไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

ส่วนที่ ๓
จรรยาวิชาชีพ

ข้อ ๑๕ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลไทรทองจะปฏิบัติงานตามจรรยาวิชาชีพ
ดังต่อไปนี้

(๑) พนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลที่ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎรและบัตรประจําตัว
ประชาชน จะต้องถือแนวทางปฏิบัติตามประกาศกระทรวงมหาดไทย เร่ืองจรราบรรณข้าราชการและ
ผู้ปฏิบัติงานทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันท่ี ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕

(๒) พนักงานขององค์การบริหารส่วนตําบลที่ปฏิบัติงานในตําแหน่งครูผู้ดูแลเด็กจะต้องถือ
แนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครู พ.ศ. ๒๕๓๙

(๓) พนักงานส่วนตําบลท่ีปฏิบัติงานในงานวิศวกรรมโยธา จะต้องถือแนวทางปฏิบัติตาม
จรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรม ตามข้อบังคับสภาวิศวกรรม ว่าด้วยจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพวิศวกรรมและ
การประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะนํามาซ่ึงความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓



หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม

ส่วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม

ข้อ ๑๖ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลไทรทองมีหน้าท่ีควบคุมกํากับการให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างท่ัวถึงและเคร่งครัด โดยมีอํานาจหน้าท่ีดังนี้

(๑) ดําเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างท่ีดีและ
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสมํ่าเสมอ

(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริงหรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้ นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจ
ดําเนินการตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ี
เห็นเองก็ได้

(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกล่ันแกล้งหรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลไทรทอง หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้น้ันตามควร อาจย่ืนเร่ืองโดยไม่
ต้องผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง หรือคณะกรรมการจริยธรรมไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้

(๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูก
กล่ันแกล้งหรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม การดําเนินการต่อข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมน้ี อันมีผลกระทบต่อการแต่งต้ัง โยกย้าย เล่ือนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าทีข่องขา้ราชการผู้น้ันจะกระทํามิได้ เว้นแต่จะไดรั้บความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว

(๕) ทําหน้าท่ีฝา่ยเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน
(๖) ดําเนินการอื่นตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมน้ี หรือตามที่คณะกรรมการ

จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย ท้ังนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดํารงตําแหน่งในสํานักปลัด
ข้อ ๑๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรทองแต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อ

ควบคุม กํากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้

คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากข้าราชการซ่ึงดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารเลือกกันเองให้เหลือสอง

คน
(๓) กรรมการซึ่งเป็นข้าราชการท่ีไม่ได้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การบริหาร

ส่วนตําบลไทรทอง ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
ไทรทอง นั้น จํานวนสองคน



(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอช่ือและ
คัดเลือกให้เหลือสองคน

ให้บุคลากรเป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน

ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหน้าท่ี ดังนี้
(๑) ควบคุม กํากับ ส่งเสริมและให้คําแนะนําในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ ใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์ การ
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริงและมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว

(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอํานาจ
หน้าที่ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือห้างหุ้นส่วนบริษัท ชี้แจง
ข้อเท็จจริงส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาช้ีแจงหรือให้ถ้อยคําเกี่ยวกับเรื่อง
ท่ีสอบสวน

(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคําหรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเร่ืองที่สอบสวน

(๕) พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน เม่ือได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคําวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันท่ี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องให้คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด

(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่อง
สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

(๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอย่างตรงไปตรงมามิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น

(๘) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดิน มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมา

ใช้บังคับ

ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม

ข้อ ๑๙ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลไทรทองเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ

ข้อ ๒๐ การดําเนินการตามข้อ ๑๙ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จํานวนไม่น้อยกว่าสามคนเป็นผู้ดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม

ข้อ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับ
ตําแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต สภาพแวดล้อม
แห่งกรณีผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนและเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา



ข้อ ๒๒ หากการดําเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการ
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริง
ว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมแต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามข้อ
๑๙ สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๕ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดําเนินการทางวินัย

ข้อ ๒๓ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และ
ข้อ ๒๒ ให้นําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการ
ดําเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม

ข้อ ๒๔ การสั่งการของผู้รับผิดชอบดําเนินการตามข้อ ๒๒ ให้ดําเนินการตามนั้น เว้นแต่จะ
ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําให้ผลของการสั่งการนั้นเปลีย่นแปลงไป

หมวด ๔
ข้ันตอนการลงโทษ

ข้อ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา ให้ดําเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดําเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน
หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแต่งต้ัง การเข้าสู่ตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน
หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี

ข้อ ๒๖ เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒ แล้ว ให้
องค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง ดําเนินการให้เป็นไปตามคําสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

ข้อ ๒๗ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบลไทรทอง ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ

ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ

ข้อ ๒๘ เม่ือผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว

บทเฉพาะกาล

ข้อ ๒๙ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี พร้อมดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถ่ินและผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป


