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ขององค์ การบริหารส่ วนตาบลทุ่งนารี อาเภอป่ าบอน จังหวัดพัทลุง
พุทธศักราช 2557
_______________
ตามที่องค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งนารี ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริ ยธรรม
ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งนารี ลงวันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2547 ตาม
นัยมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไปแล้ว นั้น
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มี
ประมวลจริ ยธรรมเพื่อกาหนดมาตรฐานทางจริ ยธรรมของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรื อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิ ทธิภาพ
รวมทั้ง
กาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทา ทั้งนี้ การฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
ทางจริ ยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่า เป็ นการกระทาผิดทางวินยั
เพื่อให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช
2550 มาตรา 279 องค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งนารี จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริ ยธรรมที่อา้ งถึง
และให้จดั ทาเป็ นประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งนารี
แทน เพื่อเป็ นเครื่ องกากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด ตามประมวลจริ ยธรรมแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
สุ ชีพ รุ่ นกลิ่น
(นายสุ ชีพ รุ่ นกลิ่น)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งนารี

ประมวลจริยธรรมของข้ าราชการ
ขององค์ การบริหารส่ วนตาบลทุ่งนารี จังหวัดพัทลุง
พ.ศ. 2557
__________________
ประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการนี้จดั ทาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
1. เป็ นเครื่ องมือกากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่ งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนและเป็ นสากล
2. ยึดถือเป็ นหลักการและแนวทางปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล และ
เป็ นเครื่ องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งนารี
เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็ นไปตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
3. ทาให้เกิดรู ปแบบองค์กรอันเป็ นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมัน่ ใจแก่ผรู ้ ับบริ การและ
ประชาชนทัว่ ไป ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้เสี ย
4. ทาให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริ หารใช้อานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผูบ้ งั คับบัญชา ต่อประชาชน และต่อ
สังคม ตามลาดับ
5. ป้ องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริ มสร้างความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็ นค่านิยมร่ วมสาหรับองค์กรและข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็ นแนวทาง
ปฏิบตั ิควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิภาพ ดังนี้
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บททั่วไป
ข้ อ 1 ในประมวลจริ ยธรรมนี้
“ ประมวลจริ ยธรรม” หมายถึง ประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลทุ่งนารี
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่ วนท้องถิ่น ข้าราชการส่ วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตามที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่ วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงาน
จ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
“คณะกรรมการจริ ยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริ ยธรรมประจาองค์การบริ หารส่ วน
ตาบลทุ่งนารี
ข้ อ 2 ให้นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งนารี รักษาการตามประมวลจริ ยธรรมนี้
หมวด 2
มาตรฐานจริยธรรม
ส่ วนที่ 1
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็ นค่ านิยมหลัก
สาหรับข้ าราชการขององค์ การบริหารส่ วนตาบลทุ่งนารี
ข้ อ 3
ข้าราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งนารี ทุกคน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็ นไปตาม
กฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็ นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริ การแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมัน่ ในค่านิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้
(1) การยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
(2) การยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริ ยธรรม

(3) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ ทับ
ซ้อน
(5) การยืนหยัดทาในสิ่ งที่ถกู ต้อง เป็ นธรรม และถูกกฎหมาย
(6) การให้บริ การแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอธั ยาศัย และไม่เลือกปฏิบตั ิ
(7) การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
(8) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่ งใส และตรวจสอบได้
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(10) การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็ นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยูค่ ู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่ งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั
ส่ วนที่ 2
จรรยาวิชาชีพขององค์ กร
ข้ อ 4
ข้าราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งนารี
พระมหากษัตริ ย ์

ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ

ข้ อ 5 ข้าราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งนารี ต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และ
ปฏิบตั ิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้ อ 6 ข้าราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งนารี ต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีในการเป็ นพลเมืองดี
เคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัด
ข้ อ 7 ข้าราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งนารี ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความ
เสื่ อมเสี ยต่อเกียรติภูมิของตาแหน่งหน้าที่
ข้ อ 8 ข้าราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งนารี ตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ
ด้วยความเสี ยสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู ้ความสามารถ ให้บรรลุผลสาเร็ จและมีประสิ ทธิภาพตาม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประเทศชาติและประชาชน
ข้ อ 9 ข้าราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งนารี ตอ้ งมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ด้วยความเป็ นธรรม รวดเร็ ว และมุ่งเสริ มสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
ข้ อ 10 ข้าราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งนารี ตอ้ งปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความสุภาพ เรี ยบร้อย มี
อัธยาศัย
ข้ อ 11 ข้าราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งนารี ตอ้ งรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบตั ิหน้าที่
การเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับโดยข้าราชการ
/พนักงานจะกระทาได้ต่อเมื่อมีอานาจหน้าที่และได้รับ
อนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชา หรื อเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น

ข้ อ 12 ข้าราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งนารี ตอ้ งรักษา และเสริ มสร้างความสามัคคีระหว่าง
ผูร้ ่ วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ

-4ข้ อ 13 ข้าราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งนารี ตอ้ งไม่ใช้สถานะหรื อตาแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้สาหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่นไม่วา่ จะเป็ นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรื อไม่กต็ าม ตลอดจน
ไม่รับของขวัญ ของกานัล หรื อประโยชน์อื่นใดจากผูร้ ้องเรี ยน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่างๆ อัน
อาจเกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็ นการให้โดยธรรม จรรยาหรื อการให้ตามประเพณี
ข้ อ 14 ข้าราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งนารี ตอ้ งประพฤติตนให้สามารถทางานร่ วมกับ
ผูอ้ ื่นด้วยความสุ ภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อนั ดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็ นในการปฏิบตั ิงานของเพื่อน
ร่ วมงาน และไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นมาแอบอ้างเป็ นผลงานของตน
หมวด 3
กลไกและระบบบังคับใช้ ประมวลจริยธรรม
ส่ วนที่ 1
กลไกการบังคับใช้ ประมวลจริยธรรม
ข้ อ 15 ให้สานักงานปลัดมีหน้าที่ควบคุมกากับการให้มีการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้อย่างทัว่ ถึง
และเคร่ งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(1) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริ ม ยกย่องข้าราชการที่เป็ นแบบอย่างที่ดีและติดตามสอดส่ องการ
ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
(2) สื บสวนหาข้อเท็จจริ ง หรื อสอบสวนการฝ่ าฝื นจริ ยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้นายก
องค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งนารี หรื อกรรมการจริ ยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผรู ้ ้องขอหรื ออาจ
ดาเนินการตามที่นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งนารี หรื อ คณะกรรมการจริ ยธรรมมอบหมาย หรื อตามที่
เห็นเองก็ได้
(3)
ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลัน่ แกล้งหรื อถูกใช้อานาจโดยไม่เป็ นธรรม ในกรณี ที่เห็นว่านายกองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลทุ่งนารี หรื อคณะกรรมการจริ ยธรรมไม่ให้ความคุม้ ครองต่อข้าราชการผูน้ ้ นั ตามสมควร อาจยืน่
เรื่ องโดยไม่ตอ้ งผ่านนายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งนารี หรื อ คณะกรรมการจริ ยธรรม ไปยังผูต้ รวจการ
แผ่นดินก็ได้

(4) คุม้ ครองข้าราชการซึ่งปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลัน่
แกล้งหรื อถูกใช้อานาจโดยไม่เป็ นธรรม การดาเนินการต่อข้าราชการที่อยูร่ ะหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบตั ิ
ตามประมวลจริ ยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริ งหรื อวินยั หรื อกระทบต่อสิ ทธิหน้าที่ของข้าราชการผูน้ ้ นั จะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริ ยธรรมแล้ว
(5) ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริ ยธรรมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(6) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริ ยธรรมนี้ หรื อตามที่คณะกรรมการจริ ยธรรม
หรื อปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็ นอิสระของผูด้ ารงตาแหน่งในสานักงานปลัด
(7) อื่นๆตามที่เห็นสมควร

-5ข้ อ 16 ให้นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งนารี แต่งตั้งคณะกรรมการจริ ยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม
กากับ ให้มีการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้
คณะกรรมการจริ ยธรรม ประกอบด้วย
(1) ปลัดหรื อรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย

เป็ นประธานกรรมการ

(2) กรรมการจากข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งสายงานผูบ้ ริ หาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน
(3) กรรมการ ซึ่งเป็ นข้าราชการที่ไม่ได้ดารงตาแหน่งสายงานผูบ้ ริ หารในองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลตันหยงลุโละที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริ หารส่ วน
ตาบลทุ่งนารี น้ นั จานวนสองคน
(4) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม(1) –(3) ร่ วมกันเสนอชื่อและคัดเลือกให้
เหลือสองคน
ให้หวั หน้าสานักงานปลัด เป็ นเลขานุการคณะกรรมการจริ ยธรรม
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการจริ ยธรรมได้ตามความเหมาะสม

และอาจแต่งตั้ง

กรรมการจริ ยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั มาก่อน
ข้ อ 17 คณะกรรรมการจริ ยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ควบคุม กากับ ส่ งเสริ มและให้คาแนะนาในการใช้บงั คับประมวลจริ ยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น
(2) สอดส่ องดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ใน
กรณี ที่มีขอ้ สงสัยหรื อมีขอ้ ร้องเรี ยนว่ามีการฝ่ าฝื นจริ ยธรรมหรื อจรรยาหรื อในกรณี ที่มีการอุทธรณ์
การ
ลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นตามประมวลจริ ยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริ ง และมีคาวินิจฉัยโดยเร็ว
(3) ให้คณะกรรมการจริ ยธรรมหรื อผูท้ ี่คณะกรรมการจริ ยธรรมมอบหมายมีอานาจหน้าที่
ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรื อห้างหุน้ ส่ วน บริ ษทั ชี้แจง
ข้อเท็จจริ ง ส่ งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่ งผูแ้ ทนหรื อบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรื อให้ถอ้ ยคาเกี่ยวกับ
เรื่ องที่สอบสวน

(4) เรี ยกผูถ้ ูกกล่าวหา หรื อข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรื อให้ถอ้ ยคาหรื อให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่ องที่สอบสวน
(5)
พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บงั คับประมวลจริ ยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่น เมื่อได้วนิ ิจฉัยแล้วให้ส่งคาวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลระดับจังหวัด
โดยพลัน ถ้าคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็ นอย่างอื่นภายในเก้าสิ บวัน นับแต่
วันที่คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่ อง ให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริ ยธรรมเป็ น
ที่สุด
(6) ส่ งเรื่ องให้ผตู ้ รวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณี ที่เห็นว่าเรื่ องนั้นเป็ นเรื่ องสาคัญ
หรื อมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น

-6(7) คุม้ ครองข้าราชการซึ่งปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา
ผูบ้ งั คับบัญชาใช้อานาจ โดยไม่เป็ นธรรมต่อข้าราชการผูน้ ้ นั

มิให้

(8) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริ ยธรรมนี้ หรื อตามที่ผตู ้ รวจการแผ่นดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริ ยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครองมาใช้
บังคับ
ส่ วนที่ 2
ระบบบังคับใช้ ประมวลจริยธรรม
ข้ อ 18 กรณี มีการร้องเรี ยนหรื อปรากฏเหตุวา่ มีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบตั ิฝ่าฝื นประมวลจริ ยธรรม ให้
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งนารี เป็ นผูร้ ับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
ข้ อ 19 การดาเนินการตามข้อ 18 ให้ผรู ้ ับผิดชอบพิจารณาดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจานวนไม่
น้อยกว่าสามคน เป็ นผูด้ าเนินการสอบสวนทางจริ ยธรรม
ข้ อ 20 การประพฤติปฏิบตั ิฝ่าฝื นประมวลจริ ยธรรมนี้ จะถือเป็ นการฝ่ าฝื นจริ ยธรรมร้ายแรงหรื อไม่ ให้
พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่ าฝื น ความจงใจหรื อเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาคัญและระดับตาแหน่ง
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผูฝ้ ่ าฝื น อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต สภาพแวดล้อมแห่ ง
กรณี ผลร้ายอันเกิดจาการฝ่ าฝื น และเหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา
ข้ อ 21 หากการดาเนินการสอบสวนตามข้อ 19 แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งว่ามีการฝ่ าฝื นประมวล
จริ ยธรรม ให้ผรู ้ ับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ 18 สัง่ ยุติเรื่ อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริ งว่าเป็ นการฝ่ า
ฝื นประมวลจริ ยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็ นความผิดทางวินยั ให้ผรู ้ ับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ18 สั่ง
ลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นตามข้อ 24 แต่หากปรากฏว่าเป็ นความผิดทางวินยั ให้ดาเนินการทางวินยั
ข้ อ 22 การดาเนินการสอบสวนทางจริ ยธรรมและการลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นตามข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 21 ให้
นาแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับวินยั และการรักษาวินยั และการดาเนินการทาง
วินยั ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม

ข้ อ 23 การสัง่ การของผูร้ ับผิดชอบดาเนินการตามข้อ 21 ให้ดาเนินการตามนั้นเว้นแต่จะปรากฏ
ข้อเท็จจริ งในภายหลังที่อาจทาให้ผลของการสัง่ การนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด 4
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้ อ 24 การประพฤติปฏิบตั ิฝ่าฝื นประมวลจริ ยธรรมนี้ ในกรณี อนั มิใช่เป็ นความผิดทางวินยั หรื อ
ความผิดทางอาญา ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณี เพื่อให้มีการแก้ไขหรื อดาเนินการที่ถูกต้องหรื อตักเตือน

-7หรื อนาไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การเลื่อนขั้น
เงินเดือน หรื อการพิจารณาความดีความชอบ หรื อการสัง่ ให้ผฝู ้ ่ าฝื นนั้นปรับปรุ งตนเองหรื อได้รับการพัฒนา
แล้วแต่กรณี
ข้ อ 25 เมื่อมีการดาเนินการสอบสวนทางจริ ยธรรม และมีการสัง่ ลงโทษตามข้อ 21 แล้ว
องค์การบริ หารส่ วนตาบลทุ่งนารี ดาเนินการให้เป็ นไปตามคาสัง่ ดังกล่าวโดยไม่ชกั ช้า

ให้

ข้ อ 26 ผูถ้ ูกลงโทษตามข้อ 24 สามารถร้องทุกข์หรื ออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริ ยธรรมขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลทุ่งนารี ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ได้ทราบการลงโทษ
ผูถ้ ูกลงโทษตามข้อ 17 (2) สามารถร้องทุกข์หรื ออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริ หารงานบุคคล
ระดับจังหวัด ภายในสามสิ บวันนับแต่วนั ได้ทราบการลงโทษ
ข้ อ 27 เมื่อผลการพิจารณาเป็ นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผูต้ รวจการแผ่นดินโดยเร็ว
บทเฉพาะกาล
ข้ อ 28 จัดให้มีการประเมินการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้ พร้อมดาเนินการปรับปรุ งแก้ไข
ประมวลจริ ยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี)
และแจ้งให้คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลระดับ
จังหวัด คณะกรรมการข้าราชการส่ วนท้องถิ่น ซึ่งเป็ นองค์กรกลางการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น และ
ผูต้ รวจการแผ่นดินทราบต่อไป
__________

