
                     
          

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ 
เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้าง 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  
------------------------------------ 

 อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้ก าหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
โดยมีวัตถุประสงค์ เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือ
เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน ได้แก่ 
 ๑. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมี 
  ความรับผิดชอบ 
 ๒. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ 
 ๓. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ 
  ประชาชนเป็นหลัก 
 ๔. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
 ๕. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
 องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อขอประกาศให้มาตรฐานทั้ง ๕ ประการดังกล่าวข้างต้น 
เป็น “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ (ข้าราชการหรือพนักงาน) และลูกจ้างขององค์การบริหาร 
ส่วนต าบลหนองอ้อ” 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2560 
 
 
 

(นางสง่า พิมพ์ศรี) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ 

  
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ อ าเภอหนองวัวซอ จงัหวัดอดุรธานี พ.ศ. ๒๕๕๒ 

------------------------------------ 
 
 

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ  นี้จัดท าตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

๑. เปนเครื่องมือก ากับความประพฤติของขาราชการ ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจน และเปนสากล 

๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองคกร และระดับ
บุคคล และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านตางๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ เพ่ือให
การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ท าใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนทยอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผูรับ
บริการและประชาชนทั่วไปตลอดจนผูมีส่วนได้ส่วนเสีย 

๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการ ในทกระดับโดยใหฝ่ายบริหารใช
อ านาจในขอบเขต สรางระบบความรับผดชอบข้าราชการ และลูกจางตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา  
ตอประชาชน และตอสังคม ตามล าดับ 

๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจ
เกิดขึ้นรวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้รวมถึงเพ่ือใชเปนคานยมร่วมส าหรับองค์กร และขาราชการทุกคน พึงยึดถือเปน 
แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบ และกฎขอบังคับอ่ืนๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ขอ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้ 
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการ ขององค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองอ้อ 
 “ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการส่วนท้ององถิ่น ขาราชการสวนทองถิ่นสามัญ          

ขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา ตามบทบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวน

ท้องถิ่นรวมถึง พนักงานจ้างลูกจ้างขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วน

ต าบลหนองอ้อ 
ขอ ๒ ใหนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 

 
 
 



หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

สวนที่ ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ส าหรบข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ 
 

ขอ ๓ ขาราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อทุกคน มีหนาที่ด าเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการ
แกประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้ 

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) การมีจิตส านึกท่ีดีซื่อสัตยและรับผิดชอบ 
(๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชน์ส่วนตน และไมมี

ผลประโยชน์ทับซอน 
(๕) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
(๖) การให้บริการแกประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
(๗) การใหขอมูลขาวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
(๘) การมงุผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
(๑๐) การสรางจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดีรวมกันพัฒนา

ชมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
 

สวนที่ ๒ 
จรรยาวิชาชพีขององค์กร 

ขอ ๔ ขาราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา 
และพระมหากษัตริย 

ขอ ๕ ขาราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ ตองเปนแบบอยางที่ดีในการ
รักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

ขอ ๖ ขาราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ ตองเปนแบบอยางที่ดีในการเป็น
พลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

ขอ ๗ ขาราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ ตองไมประพฤติตนอันอาจกอให
เกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของต าแหนงหนาที ่

ขอ ๘ ขาราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ ตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มก าลัง
ความสามารถดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรู้ความสามารถ ใหบรรลุผลส าเร็จ และมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหนาที่ที่ไดร้ับมอบหมาย เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 

ขอ ๙ ขาราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ ตองมุงแกปญหาความเดือด     
รอนของประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน และ
ประชาชน 

ขอ ๑๐ ขาราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความ
สุภาพ เรียบรอยมีอัธยาศัย 



ขอ ๑๑ ขาราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ ตองรักษาความลับที่ไดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยขาราชการ/พนักงาน จะกระท าได้ตอเมื่อมีอ านาจหนาที่
และไดรับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเปนไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 

 ขอ ๑๒ ขาราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ ตองรักษา และเสริมสราง
ความสามัคคี ระหว่างผู้รวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกนในทางที่ชอบ 

ขอ ๑๓ ขาราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ ตองไมใชสถานะหรือต าแหน่ง
ไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู อ่ืน ไมว่าจะเป็นประโยชนในทางทรัพยสินหรือไม่ก็ตาม 
ตลอดจนไมรับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวของ เพ่ือประโยชน
ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณ ี

ขอ ๑๔ ขาราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ ตองปฏิบัติตนใหสามารถ
ท างานรวมกับผูอ่ืนดวยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ของเพ่ือนรวมงาน และไมน าผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน 

 

สวนที่ ๓ 
จรรยาวิชาชีพ 

 ขอ ๑๕ ขาราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ ที่ปฏิบัติงานทะเบียนราษฎร
และบัตรประจ าตัวประชาชน จะตองถือแนวทางปฏิบัติตาม ประกาศกระทรวงมหาดไทย เรื่อง จรรยาบรรณ  
ขาราชการและผูปฏิบัติงานทะเบียน พ.ศ. ๒๕๔๕ ลงวันที่ ๒๖ พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๔๕ 

ขอ ๑๖ ขาราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ ที่ปฏิบัติงานในต าแหนงครูผู
ดูแลเด็กจะตองถือแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพครูพ.ศ. ๒๕๓๙ 

ขอ ๑๗ ขาราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ ที่ปฏิบัติงานในงานวิศวกรรม
โยธาจะตองถือแนวทางปฏิบัติตามจรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรม ตามขอบังคับสภาวิศวกรรม วาดวย
จรรยาบรรณแหงวิชาชีพวิศวกรรมและการประพฤติผิดจรรยาบรรณอันจะน ามาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์
แหงวิชาชีพ พ.ศ. ๒๕๔๓ 

 

หมวด 3 
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

สวนที่ ๑ 
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

ขอ ๑๘ ใหส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เปนหน่วยงานควบคุมก ากับการใหมีการ
ปฏิบัติตามประมวล 

จริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอ านาจหนาที่ดังนี ้
(๑) ด าเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดี และ

ติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ าเสมอ 
(๒) สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ในเบื้องตน เพ่ือรายงาน

ผลใหองค์การบริหารส่วนต าบล หรือคณะกรรมการมจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผูรองขอหรือ 
อาจด าเนินการตามทนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือคณะกรรมการจริยธรรม

มอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็ได 
(๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อยางตรง ไป 
ตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอ านาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีท่ีเห็นว่า นายกองค์การ

บริหารส่วนต าบล 



หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผู้นั้นตามควรอาจยื่นเรื่อง
โดยไมตองผานนายกองค์การบริหารส่วนต าบล หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได 

 (๔) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่น
แกลงหรือถูกใชอ านาจโดยไมเปนธรรม การด าเนินการตอขาราชการ ที่อยระหว่างถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
หรือวินัย หรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผนั้น จะกระทามิไดเวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแลว 

 (๕) ท าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
 (๖) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือคณะกรรมการจริยธรรมหรือ

ปลัดมอบหมาย ทั้งนี้โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูด ารงต าแหนงในส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วน
ต าบล 

ขอ ๑๙ ใหนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น 
เพ่ือควบคุมก ากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบดวย 
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการจากขาราชการซึ่งด ารงต าแหนงสายงานผบรู  ิหาร เลือกกันเองใหเหลือ 
สองคน 
(๓) กรรมการซึ่งเปนขาราชการในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ  ที่ไดรับเลือกตั้ง 
จากขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ จ านวน 

สองคน 
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอชื่อและ 
คัดเลือกใหเหลือสองคน ใหหัวหน้าส านักปลัด เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม 

และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม คณะกรรมการมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน 

ขอ ๒๐ คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหนาที่ ดังนี้ 
(๑) ควบคุม ก ากับสงเสริมและใหค าแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ ใน

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ 
(๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนต าบลหนอง

อ้อ ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ การ
ลงโทษผู้ฝ่าฝนตามประมวลจริยธรรมนี้จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 

 (๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรม หรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอ านาจ  
หนาที่ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท ชี้แจง    
ขอเท็จจริงสงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือใหถอยค าเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีสอบสวน 

(๔) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานมาชี้แจงหรือใหถอยค า หรือให้ส่งเอก
สารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน องค์การ
บริหารส่วนต าบลหนองอ้อ เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงค าวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
โดยพลัน ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมได้วินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ใหค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด 



 (๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้น เปนเรื่อง
ส าคัญ หรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๗) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหผูบังคับ
บัญชาใชอ านาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการ ผู้นั้น 

(๘) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมายการ
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ใหน ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับ 

 

สวนที่ ๒ 
ระบบบังคับใชป้ระมวลจริยธรรม 

 

ขอ ๒๑ กรณีมีการรองเรียน หรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรม ใหนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ เป็นผู้รบัผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 

ขอ 2๒ การด าเนินการตามข อ ๒๑ ให ผู รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต งตั้ ง
คณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกวาสามคนเปนผูด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ขอ ๒๓ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรม       
รายแรงหรือไม ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและ
ระดับต าแหนง ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีต สภาพ
แวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน และเหตุอ่ืนอนควรน ามาประกอบการพิจารณา 

ขอ ๒๔ หากการด าเนินการสอบสวนตามขอ ๒๒ แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการ       
ฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามขอ ๒๑ สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริง 
วาเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย ใหผูรับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 
ตามขอ ๒๑ สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝนตามขอ ๒๗ แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหด าเนินการทางวินัย 

ขอ ๒๕ การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และการลงโทษผฝู าฝนตามขอ ๒๑ ขอ 
๒๒ และขอ ๒๓ ใหน าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และ
การด าเนินการทางวินัย ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ ๒๖ การสั่งการของผูรับผิดชอบด าเนินการตามขอ ๒๔ ใหด าเนินการตามนั้น เวนแต
จะปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังทีอ่าจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

 

หมวด ๔ 
ขัน้ตอนการลงโทษ 

 

ขอ ๒๗ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทาง
วินัยหรือความผิดทางอาญา ใหด าเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไขหรือด าเนินการที่ถูกต้องหรือ
ตักเตือน หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูต าแหนง การพนจากต าแหนง การเลื่อนขั้น
เงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนปรบัปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแต
กรณ ี

ขอ ๒๘ เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๔ แลว 
ให องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ ด าเนินการใหเปนไปตามค าสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 

ขอ ๒๙ ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๗ สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรม
ของ องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษผูถูกลงโทษ ตามขอ 
๒๐ (๒) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแต
วันไดทราบการลงโทษ 



ขอ ๓๐ เมื่อผลการพิจารณาเปนที่สุดแลว ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผ่นดินโดยเร็วบท
เฉพาะกาล 

ขอ ๓๑ จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้พรอมด าเนินการปรับปรุง
แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี) และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และผู้ตรวจการ 
แผนดินทราบตอไป 

 ขอ ๓๒ กรณีที่มีการยกเลิกใชประมวลจริยธรรม เพ่ือการปรับปรุงแกไขใหมีความ
เหมาะสม (ถ้าม)ี หากระหว่างนั้น เกิดกรณีตามขอ ๒๑ ใหใชประมวลจริยธรรมฉบับเดิมไปพลางกอน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ประมวลคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 
ฝ่ายสภาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองอ้อ 
อ าเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี 

 
 


