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เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม บัญญัติให้
“ รัฐ พึ งจั ด ให้ มีม าตรฐานทางจริ ย ธรรม เพื่ อให้ ห น่ ว ยงานของรัฐ ใช้ เป็ น หลั ก ในการกาหนดประมวลจริย ธรรม
เพื่อให้ ห น่วยงานของรัฐใช้เป็ น หลักในการกาหนดประมวลจริยธรรมสาหรั บเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ
ซึ่งต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว” และมาตรา ๒๕๘ “ให้มีการปรับปรุงพัฒ นาการบริหารงาน
บุคคลากรภาครัฐเพื่อจูงใจให้ผู้มีความรู้ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาทางานในหน่วยงานของรัฐ และสามารถ
เจริญก้าวหน้าได้ตามความสามารถและผลสาฤทธิ์ของงานของแต่ละบุคคล มีความซื่อสัตย์สุจริต กล้าตัดสินใจ และ
กระท าในสิ่ งที่ ถู กต้ อง โดยคิด ถึงประโยชน์ ส่ ว นรวมมากว่าประโยชน์ ส่ ว นตั ว มี ค วามคิ ด สร้างสรรค์ แ ละคิด ค้ น
นวัตกรรมใหม่ ๆ เพื่ อให้ การปฏิ บั ติร าชการและการบริห ารราชการแผ่ น ดิ นเป็น ไปอย่างมี ป ระสิ ท ธิภ าพ และมี
มาตรการคุ้มครองป้องกันบุคลากรภาครัฐจากการใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรมของผู้บังคับบัญชา นั้น
เพื่ อ ให้ เป็ น ไปตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๖๐
มาตรา ๗๖ องค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคมจึงจัดทาประมวลจริยธรรมเพื่อกาหนดมาตรฐานทางจริ ยธรรมของผู้
ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทเพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของ
ข้าราชการในสังกัดตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๗ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒

( นายอุดร จันทะภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม อาเภอท่าลี่ จังหวัดเลย
พ.ศ. ๒๕๖๓
_______________
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้ ใช้เป็นหลักเกณฑ์ในการปฏิบัติตน เกี่ยวกับสภาพคุณงามความ
ดียึดถือสาหรับการปฏิบัติงานโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคล และเป็ นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆขององค์การบริห ารส่วนตาบลน้าแคม เพื่อให้ การ
ดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อานาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน
และต่อสังคม ตามลาดับ
๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและ
ข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม”หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วน
ตาบลน้าแคม
“ข้าราชการ”หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น
รวมถึงพนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

“คณะกรรมการจริยธรรม”หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจาองค์การบริหารส่วน
ตาบลน้าแคม
ข้อ ๒ ให้ใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม พ.ศ. ๒๕๖๓
ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศใช้ประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้
หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
สาหรับข้าราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม
ข้อ ๔ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม ทุกคน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(๕) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(๑๐) การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี
ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ส่วนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ ๕ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ข้อ ๖ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๗ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมือง
ดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ข้อ ๘ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความ
เสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตาแหน่งหน้าที่
ข้ อ ๙ ข้ า ราชการของ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลน้ าแคมต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม ก าลั ง
ความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพตาม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
ข้อ ๑๐ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
ข้อ ๑๑ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ
เรียบร้อยมีอัธยาศัย
ข้อ ๑๒ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติ
หน้าที่การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทาได้ต่อเมื่อมีอานาจหน้าที่และได้รับอนุญาต
จากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น
ข้อ ๑๓ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม ต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ข้อ ๑๔ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม ต้องไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้สาหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับ
ของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
เพื่อประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้
ตามประเพณี
ข้อ ๑๕ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม ต้องประพฤติตนให้สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อน
ร่วมงาน และไม่นาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
ส่วนที่ ๓
จรรยาวิชาชีพ
ข้อ ๑๖ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น อาทิเช่น
แพทย์ พยาบาล วิศวกร ครู ฯลฯ ต้องมีจรรยาบรรณในทางวิชาชีพนั้นๆ และสามารถนาจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ดังกล่าวมาใช้บังคับเพิ่มเติมสาหรับบุคลากรที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพข้างต้นแล้วแต่กรณีไป
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๗ ให้ สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม มีหน้าที่ควบคุมกากับการให้มีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี

และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผล
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจ
ดาเนินการตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเอง
ก็ได้
(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่าองค์การบริหารส่วนตาบลน้า
แคม หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควรอาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายก
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคมหรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้
(๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา
มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม การดาเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่าง
ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน
ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระทามิได้
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
(๕) ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดารงตาแหน่งในสานักปลัด
(๗) ดาเนินการอื่นตามที่ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม เห็นสมควร
ข้อ ๑๘ ให้ นายกนายกองค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพื่อ
ควบคุม กากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้
เหลือสองคน
(๓) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหาร
ในองค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลน้าแคมนั้น จานวนสองคน
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกให้เหลือสองคน
ให้หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรม และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสมกรรมการจริยธรรมต้องไม่
เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน
ข้อ ๑๙ คณะกรรมการจริยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรม
นี้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่น ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การ
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคาวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย
มีอานาจหน้าที่ ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้าง
หุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด
มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคา
หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคาวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน ถ้า
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คา วินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสาคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) คุ้ ม ครองข้ า ราชการซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ อ ย่ า งตรงไปตรงมามิ ใ ห้
ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(๘) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมายการ
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ
ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๒๐ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
ข้อ ๒๑ การดาเนิ น การตามข้อ ๑๙ ให้ ผู้ รับผิ ดชอบพิ จารณาดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จานวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ข้อ ๒๒ การประพฤติปฏิบั ติฝ่ าฝื นประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝื นจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาคัญและระดับตาแหน่ง
ตลอดจนหน้ าที่ความรับ ผิดชอบของผู้ ฝ่ าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้ อมแห่ งกรณี
ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา
ข้อ ๒๓ หากการดาเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับ เป็ นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๔ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดาเนินการทางวินัย
ข้อ ๒๔ การดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อ
๒๒ ให้นาแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และดาเนินการทางวินัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม

ข้อ ๒๕ การสั่งการของผู้รับผิดชอบดาเนินการตามข้อ ๒๑ ให้ดาเนินการตามนั้นเว้นแต่จะปรากฏ
ข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทาให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด ๔
ขันตอนการลงโทษ
ข้อ ๒๖ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดาเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือน หรือนาไป
ประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณา
ความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๗ เมื่อมีการดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๑ แล้วให้
องค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม ดาเนินการให้เป็นไปตามคาสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๒๘ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๔ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษผู้ถูกลงโทษตามข้อ
๑๗ (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วัน
ได้ทราบการลงโทษ
ข้อ ๒๙ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๓๐ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
ประมวลจริยธรรมให้ มีความเหมาะสม และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด คณะกรรมการ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป
ข้อ ๓๑ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติทางอื่น ๆ ตามที่เห็นสมควรตามประมวลจริยธรรมนี้
พร้อมดาเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสมและแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัด คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและ
ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่

๒๗ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๓

( นายอุดร จันทะภา)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลน้าแคม

