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ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการน้ีจดัทาํตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  

พุทธศกัราช ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙   โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 

๑. เป็นเคร่ืองมือกาํกบัความประพฤติของขา้ราชการ  ท่ีสร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐาน ในการ

ปฏิบติังานท่ีชดัเจนและเป็นสากล 

๒. ยดึถือเป็นหลกัการและแนวทางปฏิบติัอยา่งสมํ่าเสมอ  ทั้งในระดบัองคก์รและระดบับุคคล  และ

เป็นเคร่ืองมือการตรวจสอบการทาํงานดา้นต่างๆขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเด่นเหล็กเพื่อให ้ การดาํเนินงาน

เป็นไปตามหลกัคุณธรรม จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ทาํใหเ้กิดรูปแบบองคก์รอนัเป็นท่ียอมรับ  เพิ่มความน่าเช่ือถือ  เกิดความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการ

และประชาชนทัว่ไป  ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สีย 

๔.ใหเ้กิดพนัธะผกูพนัระหวา่งองคก์รและขา้ราชการในทุกระดบั  โดยใหฝ่้ายบริหารใชอ้าํนาจใน

ขอบเขต  สร้างระบบความรับผดิชอบของขา้ราชการต่อตนเอง ต่อองคก์ร ต่อผูบ้งัคบับญัชา       ต่อประชาชน  และ

ต่อสังคม ตามลาํดบั 

๕. ป้องกนัการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดข้ึน  

รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบติังาน 

ทั้งน้ี  รวมถึงเพื่อใชเ้ป็นค่านิยมร่วมสาํหรับองคก์รและขา้ราชการทุกคน  พึงยดึถือเป็นแนวทาง

ปฏิบติัควบคู่ไปกบัระเบียบและกฎขอ้บงัคบัอ่ืนๆอยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ  ดงัน้ี   

 

หมวด ๑ 

บททัว่ไป 

 

  ขอ้ ๑ ในประมวลจริยธรรมน้ี 

   “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการของ องคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเด่นเหล็ก 

   “ขา้ราชการ”  หมายถึง  ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ินสามญั  ขา้ราชการ

ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  รวมถึงพนกังาน

จา้ง  และลูกจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
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   “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจาํองคก์ารบริหารส่วน

ตาํบลเด่นเหล็ก 

  ขอ้ ๒  ให ้นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเด่นเหล็กรักษาการตามประมวลจริยธรรมน้ี  

 

หมวด ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 
 

ส่วนที ่๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอนัเป็นค่านิยมหลกั 

สําหรับข้าราชการ  ขององค์การบริหารส่วนตําบลเด่นเหล็ก 
 

  ขอ้ ๓ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเด่นเหล็กทุกคน  มีหนา้ท่ีดาํเนินการให้เป็นไป

ตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อาํนวยความสะดวกและใหบ้ริการแก่ประชาชน

ตามหลกัธรรมาภิบาล  โดยจะตอ้งยดึมัน่ในค่านิยมหลกั ๑๐ ประการ  ดงัน้ี 

(๑) การยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 

   (๒) การยดึมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม 

   (๓) การมีจิตสาํนึกท่ีดี  ซ่ือสัตย ์ และรับผดิชอบ 

   (๔) การยดึถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกวา่ประโยชน์ส่วนตน  และไม่มี 

       ผลประโยชน์ทบัซอ้น 

(๕) การยนืหยดัทาํในส่ิงท่ีถูกตอ้ง เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 

(๖) การใหบ้ริการแก่ประชาชนดว้ยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั และไม่เลือกปฏิบติั 

(๗) การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้น ถูกตอ้ง และไม่บิดเบือน 

      ขอ้เทจ็จริง 

(๘) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ   

       ตรวจสอบได ้

 (๙) การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวชิาชีพขององคก์ร 

             (๑๐) การสร้างจิตสาํนึกใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดี  

         ร่วมกนัพฒันาชุมชนให้น่าอยูคู่่คุณธรรมและดูแลสภาพส่ิงแวดลอ้มให้ 

         สอดคลอ้งรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั 
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ส่วนที ่๒ 

จรรยาวชิาชีพขององค์กร 

   

  ขอ้ ๔  ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเด่นเหล็กตอ้งจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา  และ

พระมหากษตัริย ์

  ขอ้ ๕ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเด่นเหล็กตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการรักษาไว้

และปฏิบติัตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทุกประการ 

  ขอ้ ๖ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเด่นเหล็กตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการเป็น

พลเมืองดีเคารพและปฏิบติัตามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 

  ขอ้ ๗  ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเด่นเหล็กตอ้งไม่ประพฤติตนอนัอาจก่อให้เกิด

ความเส่ือมเสียต่อเกียรติภูมิของตาํแหน่งหนา้ท่ี 

  ขอ้ ๘  ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเด่นเหล็กตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็กาํลงั

ความสามารถดว้ยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ  ใหบ้รรลุผลสาํเร็จและมีประสิทธิภาพตาม

ภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

  ขอ้ ๙ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเด่นเหล็กตอ้งมุ่งแกปั้ญหาความเดือดร้อนของ

ประชาชนดว้ยความเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่งเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีระหวา่งหน่วยงานและประชาชน 

  ขอ้ ๑๐ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเด่นเหล็กตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสุภาพ 

เรียบร้อยมีอธัยาศยั 

  ขอ้ ๑๑ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเด่นเหล็กตอ้งรักษาความลบัท่ีไดจ้ากการปฏิบติั

หนา้ท่ีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัโดยขา้ราชการ/พนกังานจะกระทาํไดต่้อเม่ือมีอาํนาจหนา้ท่ีและไดรั้บอนุญาต

จากผูบ้งัคบับญัชา หรือเป็นไปตามท่ีกฎหมายกาํหนดเท่านั้น 

  ขอ้ ๑๒ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเด่นเหล็กตอ้งรักษา และเสริมสร้างความสามคัคี

ระหวา่งผูร่้วมงาน พร้อมกบัใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัในทางท่ีชอบ 

  ขอ้ ๑๓ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเด่นเหล็กตอ้งไม่ใชส้ถานะหรือตาํแหน่งไป

แสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดส้าํหรับตนเองหรือผูอ่ื้น  ไม่วา่จะเป็นประโยชน์ในทางทรัพยสิ์นหรือไม่ก็ตาม  

ตลอดจนไม่รับของขวญั ของกาํนลั หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผูร้้องเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง  เพื่อประโยชน์ต่างๆ

อนัอาจเกิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน  เวน้แต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการใหต้ามประเพณี 

  ขอ้ ๑๔ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเด่นเหล็กตอ้งประพฤติตนใหส้ามารถทาํงาน

ร่วมกบัผูอ่ื้นดว้ยความสุภาพ   มีนํ้าใจ  มีมนุษยสัมพนัธ์อนัดี  ตอ้งไม่ปิดบงัขอ้มูลท่ีจาํเป็นในการปฏิบติังานของเพื่อน

ร่วมงาน  และไม่นาํผลงานของผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 
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หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

ส่วนที ่๑ 

กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

  ขอ้ ๑๖ ใหส้าํนกัปลดั มีหนา้ท่ีควบคุมกาํกบัการใหมี้การปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอยา่งทัว่ถึง

และเคร่งครัด  โดยมีอาํนาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

   (๑) ดาํเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกยอ่งขา้ราชการท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีและติดตาม

สอดส่องการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอยา่งสมํ่าเสมอ 

   (๒) สืบสวนหาขอ้เท็จจริง  หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมน้ี  เพื่อรายงานผลใหน้ายก

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเด่นเหล็ก  หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งน้ี  โดยอาจมีผูร้้องขอหรืออาจดาํเนินการ

ตามท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเด่นเหล็ก  หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามท่ีเห็นเองก็ได ้

   (๓) ใหค้วามช่วยเหลือและดูแลขา้ราชการซ่ึงปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอยา่ง

ตรงไปตรงมา มิใหถู้กกลัน่แกลง้หรือถูกใชอ้าํนาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีท่ีเห็นวา่นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบล

เด่นเหล็กหรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ใหค้วามคุม้ครองต่อขา้ราชการผูน้ั้นตามควร  อาจยืน่เร่ืองโดยไม่ตอ้งผา่น

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเด่นเหล็กหรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยงัผูต้รวจการแผน่ดินก็ได ้

   (๔) คุม้ครองขา้ราชการซ่ึงปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอยา่งตรงไปตรงมา      มิให้ถูก

กลัน่แกลง้หรือถูกใชอ้าํนาจโดยไม่เป็นธรรม  การดาํเนินการต่อขา้ราชการท่ีอยูร่ะหวา่งถูกกล่าวหาวา่ไม่ปฏิบติัตาม

ประมวลจริยธรรมน้ี  อนัมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกยา้ย เล่ือนขั้นเงินเดือน  ตั้งกรรมการสอบสวนขอ้เทจ็จริง

หรือวนิยั  หรือกระทบต่อสิทธิหนา้ท่ีของขา้ราชการผูน้ั้น จะกระทาํมิได ้         เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจาก

คณะกรรมการจริยธรรมแลว้ 

(๕) ทาํหนา้ท่ีฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

   (๖)ดาํเนินการอ่ืนตามท่ีกาํหนดในประมวลจริยธรรมน้ี  หรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรม

หรือปลดัมอบหมาย  ทั้งน้ี โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผูด้าํรงตาํแหน่งในสาํนกัปลดั 

  ขอ้ ๑๗ ให ้นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเด่นเหล็กแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน    เพื่อ

ควบคุม กาํกบั ใหมี้การปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ี 

   คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดว้ย  

   (๑) ปลดัหรือรองปลดัท่ีไดรั้บมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ   

   (๒) กรรมการจากขา้ราชการซ่ึงดาํรงตาํแหน่งสายงานผูบ้ริหารเลือกกนัเองใหเ้หลือสองคน 
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   (๓) กรรมการ  ซ่ึงเป็นขา้ราชการท่ีไม่ไดด้าํรงตาํแหน่งสายงานผูบ้ริหารในองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลเด่นเหล็กท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากขา้ราชการ พนกังานจา้ง และลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลเด่นเหล็ก

นั้น  จาํนวนสองคน 

   (๔) กรรมการผูท้รงคุณวฒิุภายนอก ใหก้รรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกนัเสนอช่ือและ

คดัเลือกใหเ้หลือสองคน   

   ใหห้วัหนา้สาํนกัปลดัเป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแต่งตั้ง

ผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดต้ามความเหมาะสม 

   กรรมการจริยธรรมตอ้งไม่เคยถูกลงโทษทางวนิยัมาก่อน   

  ขอ้ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอาํนาจหนา้ท่ี  ดงัน้ี 

   (๑)  ควบคุม  กาํกบั  ส่งเสริมและใหค้าํแนะนาํในการใชบ้งัคบัประมวลจริยธรรมน้ีใน

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(๒)  สอดส่องดูแลใหมี้การปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยหรือมีขอ้ร้องเรียนวา่มีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์  การลงโทษ

ผูฝ่้าฝืนตามประมวลจริยธรรมน้ี จะตอ้งไต่สวนขอ้เทจ็จริง และมีคาํวนิิจฉยัโดยเร็ว    

   (๓)  ใหค้ณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท่ี้คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย       มีอาํนาจ

หนา้ท่ี  ขอใหก้ระทรวง  กรม  หน่วยงานราชการ  รัฐวสิาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือหา้งหุน้ส่วน บริษทั  ช้ีแจง

ขอ้เทจ็จริง  ส่งเอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  ส่งผูแ้ทนหรือบุคคลในสังกดั         มาช้ีแจงหรือใหถ้อ้ยคาํเก่ียวกบั

เร่ืองท่ีสอบสวน 

   (๔)  เรียกผูถู้กกล่าวหา  หรือขา้ราชการของหน่วยงานน้ีมาช้ีแจง  หรือใหถ้อ้ยคาํ  หรือให้

ส่งเอกสารและหลกัฐานเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอบสวน 

   (๕)  พิจารณาวินิจฉยัช้ีขาดปัญหาอนัเกิดจากการใชบ้งัคบัประมวลจริยธรรมน้ีในองคก์ร

ปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เม่ือไดว้นิิจฉยัแลว้ใหส่้งคาํวนิิจฉยัใหค้ณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดัโดยพลนั  

ถา้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดัมิไดว้นิิจฉยัเป็นอยา่งอ่ืนภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดัรับเร่ือง  ใหค้าํวนิิจฉยัของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นท่ีสุด 

   (๖)  ส่งเร่ืองใหผู้ต้รวจการแผน่ดินพิจารณาวินิจฉยัในกรณีท่ีเห็นวา่เร่ืองนั้นเป็นเร่ืองสาํคญั

หรือมีผลกระทบในวงกวา้งหลายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(๗)  คุม้ครองขา้ราชการซ่ึงปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอยา่งตรงไปตรงมา     

มิใหผู้บ้งัคบับญัชาใชอ้าํนาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อขา้ราชการผูน้ั้น 

   (๘)  ดาํเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมน้ี  หรือตามท่ีผูต้รวจการแผน่ดิน มอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหน้าํกฎหมายวา่ดว้ยวธีิปฏิบติัราชการทาง 

ปกครองมาใชบ้งัคบั 
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ส่วนที ่๒ 

ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

  ขอ้ ๑๙ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุวา่มีเจา้หนา้ท่ีประพฤติปฏิบติัฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  

ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลเด่นเหล็กเป็นผูรั้บผดิชอบพิจารณาดาํเนินการ 

ขอ้ ๒๐ การดาํเนินการตามขอ้ ๑๙  ใหผู้รั้บผิดชอบพิจารณาดาํเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจาํนวน

ไม่นอ้ยกวา่สามคน เป็นผูด้าํเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ขอ้ ๒๑ การประพฤติปฏิบติัฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมน้ี  จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง

หรือไม่  ใหพ้ิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาํคญัและระดบัตาํแหน่ง  

ตลอดจนหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูฝ่้าฝืน อาย ุประวติั และความประพฤติ           ในอดีต สภาพแวดลอ้มแห่งกรณี 

ผลร้ายอนัเกิดจากการฝ่าฝืน  และเหตุอ่ืนอนัควรนาํมาประกอบการพจิารณา  

ขอ้ ๒๒  หากการดาํเนินการสอบสวนตามขอ้ ๒๐ แลว้  ไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่มีการ    ฝ่าฝืน

ประมวลจริยธรรม  ใหผู้รั้บผิดชอบพิจารณาดาํเนินการตามขอ้ ๑๙ สั่งยติุเร่ือง แต่หากปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่เป็นการฝ่า

ฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกบัเป็นความผดิทางวนิยั  ใหผู้รั้บผดิชอบพิจารณาดาํเนินการตามขอ้ ๑๙  สั่งลงโทษ

ผูฝ่้าฝืนตามขอ้ ๒๕  แต่หากปรากฏวา่เป็นความผิดทางวินยัใหด้าํเนินการทางวนิยั   

  ขอ้ ๒๓  การดาํเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝ่้าฝืนตามขอ้ ๑๙     ขอ้ ๒๐ และ

ขอ้ ๒๒  ใหน้าํแนวทางและวธีิการสอบสวนตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัวนิยั  และการรักษาวนิยั  และการ

ดาํเนินการทางวนิยั  ขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  มาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 

ขอ้ ๒๔ การสั่งการของผูรั้บผดิชอบดาํเนินการตามขอ้ ๒๒ ใหด้าํเนินการตามนั้น    เวน้แต่จะ

ปรากฏขอ้เท็จจริงในภายหลงัท่ีอาจทาํใหผ้ลของการสั่งการนั้นเปล่ียนแปลงไป   

 

หมวด ๔ 

ข้ันตอนการลงโทษ 

 

  ขอ้ ๒๕  การประพฤติปฏิบติัฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมน้ี  ในกรณีอนัมิใช่เป็นความผดิทางวนิยัหรือ

ความผดิทางอาญา  ใหด้าํเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อใหมี้การแกไ้ขหรือดาํเนินการท่ีถูกตอ้ง  หรือตกัเตือน  หรือ

นาํไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง  การเขา้สู่ตาํแหน่ง  การพน้จากตาํแหน่ง               การเล่ือนขั้นเงินเดือน  หรือ

การพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งใหผู้ฝ่้าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรั้บการพฒันาแลว้แต่กรณี 

  ขอ้ ๒๖ เม่ือมีการดาํเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามขอ้ ๒๒  แลว้  ให ้

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเด่นเหล็กดาํเนินการให้เป็นไปตามคาํสั่งดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้ 

  ขอ้ ๒๗  ผูถู้กลงโทษตามขอ้ ๒๕  สามารถร้องทุกขห์รืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ 

องคก์ารบริหารส่วนตาํบลเด่นเหล็กภายในสามสิบวนั  นบัแต่วนัไดท้ราบการลงโทษ 
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    ผูถู้กลงโทษตามขอ้ ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกขห์รืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคลระดบัจงัหวดั  ภายในสามสิบวนั  นบัแต่วนัไดท้ราบการลงโทษ  

  ขอ้ ๒๘  เม่ือผลการพิจารณาเป็นท่ีสุดแลว้  ใหร้ายงานผลต่อผูต้รวจการแผน่ดินโดยเร็ว 

 

บทเฉพาะกาล 

 

  ขอ้ ๒๙ จดัใหมี้การประเมินการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ี  พร้อมดาํเนินการปรับปรุงแกไ้ข

ประมวลจริยธรรมใหมี้ความเหมาะสม (ถา้มี)  และแจง้ใหค้ณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดั  

คณะกรรมการขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ซ่ึงเป็นองคก์รกลางการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน  และผูต้รวจการ

แผน่ดินทราบต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


