ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง อาเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
พ.ศ. ๒๕๕๙
ประมวลจริย ธรรมของข้าราชการนี้ จัดท าตามเจตนารมของรัฐธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็ น เครื่ อ งมื อ ก ากั บ ความประพฤติข องข้ าราชการ ที่ ส ร้างความโปร่งใส มี ม าตรฐานในการ
ปฏิบัติงานและเป็นมาตรฐานสากล
๒. ยึดถือเป็นหลักและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง เพื่อให้การดาเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทาให้เกิดรูปแบบองค์กรเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔. ให้ เกิด พันธะผูกพัน ระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ ฝ่ายบริห ารใช้อานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน
และต่อสังคมตามลาดับ
๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลสามเมือง
“ข้ า ราชการ” หมายถึ ง ข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามั ญ
ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญั ติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น
รวมถึงพนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจาองค์การบริหาร
ส่วนตาบลสามเมือง
ข้อ ๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้

-๒หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
สาหรับข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
ข้อ ๓ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมืองทุกคน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย เพื่ อรั กษาประโยชน์ ส่ ว นรวม เป็ น กลางทางการเมื อง อานวยความสะดวกและให้ บ ริก ารแก่
ประชาชนตาม หลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(๕) การยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(๑๐) การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่า
อยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ส่วนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ ๔ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
ข้อ ๕ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๖ ข้าราชการขององค์การบริห ารส่ วนตาบลสามเมือง ต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีในการเป็ น
พลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๗ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตาแหน่งหน้าที่
ข้อ ๘ ข้าราชการขององค์ก ารบริห ารส่ ว นตาบลสามเมื อง ต้ องปฏิบั ติ ห น้ าที่ อย่ างเต็ มกาลั ง
ความสามารถด้ ว ยความเสี ย สละ ทุ่ ม เทสติ ปั ญ ญา ความรู้ ค วามสามารถ ให้ บ รรลุ ผ ลส าเร็ จ และมี
ประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน

-๓ข้อ ๙ ข้าราชการขององค์การบริห ารส่ วนตาบลสามเมือง ต้องมุ่งแก้ปัญ หาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเขาใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
ข้ อ ๑๐ ข้ าราชการขององค์ ก ารบริห ารส่ ว นต าบลสามเมื อ ง ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ด้ ว ยความสุ ภ าพ
เรียบร้อย มีอัธยาศัย
ข้อ ๑๑ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติ
หน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทาได้ต่ อเมื่อมีอานาจหน้าที่และได้รับ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น
ข้อ ๑๒ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ต้องรักษาและเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่างผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ข้อ ๑๓ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ต้องไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้สาหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่
รับของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่างๆอันอาจ
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี
ข้อ ๑๔ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ต้องประพฤติตนให้สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่น ด้วยความสุภาพ มีน้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ ปิดบังข้อมูลที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อน
ร่วมงาน และไม่นาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง
ส่วนที่ ๓
จรรยาวิชาชีพทางการศึกษา
ข้อ ๑๕ จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อใช้บังคับเพิ่มเติมสาหรับบุคลากรที่เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
(๑) จรรยาบรรณต่อตนเอง
๑.๑ ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเอง ด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการ
พัฒนา
ทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ
(๒) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
๒.๑ ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
(๓) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
๓.๑ ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กาลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตาม
บทบาท
หน้าที่โดยเสมอหน้า
๓.๒ ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการ
ตามบทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๓.๓ ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
๓.๔ ต้องไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม
ของศิษย์ และผู้รับบริการ
๓.๕ ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จาก
การใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
(๔) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
๔.๑ พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้าง
ความสามัคคีในหมู่คณะ

-๔(๕) จรรยาบรรณต่อสังคม
๕.๑ พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นาในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๖ ให้สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง มีหน้าที่ควบคุมกากับการให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและ
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้นายก
องค์การบริห ารส่วนตาบลสามเมือง หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจ
ดาเนินการตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือ
ตามที่เห็นเองก็ได้
(๓) ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และดู แ ลข้ า ราชการซึ่ งปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ อ ย่ า ง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลสามเมือง หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่อง
โดยไม่ต้องผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจกา ร
แผ่นดินก็ได้
(๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ ถูก
กลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม การดาเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่ อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้นจะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
(๕) ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖) ด าเนิ น การอื่ น ตามที่ ก าหนดในประมวลจริย ธรรมนี้ หรื อ ตามที่ ค ณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดารงตาแหน่งในสานักปลัด
ข้อ ๑๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อ
ควบคุม กากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการซึ่งดารงตาแหน่งบริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน

-๕(๓) กรรมการซึ่งเป็นข้าราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ที่ได้รับเลือกตั้ง
จากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลสามเมืองนั้น จานวนสองคน
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกให้เหลือสองคน
ให้หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลสามเมืองเป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม
และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม
กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน
กรณี ที่มี ข้อสงสัยหรือข้อร้องเรีย นว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณี ที่มีการอุทธรณ์ การ
ลงโทษผู้ฝ่าฝืน ตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริงและมีคาวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอานาจ
หน้าที่ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท
ชี้แจงข้อเท็จ จริ งส่ งเอกสารและหลั กฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้ แทนหรือบุ คคลในสั งกัดมาชี้แจงหรือให้ ถ้อยคา
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคา หรือให้
ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคาวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลันถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลในระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสาคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) คุ้ ม ครองข้ าราชการซึ่งปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริย ธรรมนี้ อ ย่ างตรงไปตรงมา มิ ให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(๘) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมายการ
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ
ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้ อ ๑๙ กรณี มี ก ารร้ อ งเรี ย นหรื อ ปรากฏเหตุ ว่ ามี เจ้ า หน้ าที่ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ฝ่ า ฝื น ประมวล
จริยธรรม
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
ข้อ ๒๐ การดาเนินการตามข้อ ๑๙ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จานวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม

-๖ข้อ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาคัญและระดับ
ตาแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา
ข้อ ๒๒ หากการดาเนิ น การสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่ าฝื น
ประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า
เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ
๑๙ สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๕ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดาเนินการทางวินัย
ข้อ ๒๓ การดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และ
ข้อ ๒๒ ให้ น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่ วไปเกี่ยวกั บ วินัยและการรักษาวินัยและการ
ดาเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๒๔ การสั่ งการของผู้รั บ ผิดชอบดาเนินการตามข้อ ๒๒ ให้ ดาเนินการตามนั้น เว้นแต่จะ
ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทาให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณี เพื่อให้มีการแก้ไขหรือดาเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือน
หรือนาไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้ าสู่ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน
หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๖ เมื่อมีการดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒ แล้วให้
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง ดาเนินการให้เป็นไปตามคาสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๒๗ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมืองภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘(๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ข้อ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๙ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสมและแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด คณะกรรมการ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบ
ต่อไป

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลสามเมือง
อาเภอสีดา จังหวัดนครราชสีมา
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