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อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  

 

 

 



 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช  
  เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2557 
_______________ 

  ตามที่องค์การบริหารส่วนต าบลโคราชได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารสว่นต าบลโคราช ตามนัยมาตรา ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไปแล้ว  นั้น  

ในการนี้  องค์การบริหารส่วนต าบลโคราชได้ท าจัดประมวลจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ 
พ.ศ. 2557  เสร็จเรียบร้อยแล้ว  เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด  ตามประมวล
จริยธรรมแนบท้ายนี้   จึงขอประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

ทั้งนี้   ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ ณ วันที่ 7  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2557 

 

       (นายสุชาติ   ยาวิศิษฏ์) 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  

ของ องค์การบริหารส่วนต าบลโคราช  อ าเภอสูงเนิน  จังหวัดนครราชสีมา  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗ 

_______________ 

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนีจ้ัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ ง
ราชอาณาจกัรไทย  พทุธศกัราช ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙   โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือ 

๑. เป็นเคร่ืองมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ  ท่ีสร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐาน 
ในการปฏิบตังิานท่ีชดัเจนและเป็นสากล 

๒. ยึดถือเป็นหลกัการและแนวทางปฏิบตัิอย่างสม ่าเสมอ  ทัง้ในระดบัองค์กรและระดบั
บคุคล  และเป็นเคร่ืองมือการตรวจสอบการท างานด้านตา่งๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราช เพ่ือให้
การด าเนินงานเป็นไปตามหลกัคณุธรรม จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ  เพิ่มความน่าเช่ือถือ  เกิดความมั่นใจแก่
ผู้ รับบริการและประชาชนทัว่ไป  ตลอดจนผู้ มีสว่นได้เสีย 

๔.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหาร 
ใช้อ านาจในขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการตอ่ตนเอง ต่อองค์กร ตอ่ผู้บงัคบับญัชาตอ่
ประชาชนและตอ่สงัคม ตามล าดบั 

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจ
เกิดขึน้  รวมทัง้เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบตังิาน 

ทัง้นี ้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน  พึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบตัคิวบคูไ่ปกบัระเบียบและกฎข้อบงัคบัอ่ืนๆอยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพ  ดงันี ้  

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

  ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี ้
   “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การ
บริหารสว่นต าบลโคราช 



   “ข้าราชการ”  หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ข้าราชการส่วนท้องถ่ินสามัญ  
ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ตามท่ีบญัญัติไว้ในพระราชบญัญัติระเบียบข้าราชการส่วน
ท้องถ่ินรวมถึงพนกังานจ้าง  และลกูจ้างขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
   “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การ
บริหารสว่นต าบลโคราช  
  ข้อ ๒  ให้องค์การบริหารสว่นต าบลโคราชรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี ้ 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 

ส่วนที่ ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ส าหรับข้าราชการ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราช 
 

  ข้อ ๓ ข้าราชการขององค์การบริหารสว่นต าบลโคราชทกุคน  หน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไป 
ตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยดึมัน่ในคา่นิยมหลกั ๑๐ ประการ  ดงันี ้

(๑)   การยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมขุ 
   (๒)   การยึดมัน่ในคณุธรรมและจริยธรรม 
   (๓)   การมีจิตส านกึท่ีดี  ซ่ือสตัย์  และรับผิดชอบ 
   (๔)   การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาตเิหนือกวา่ประโยชน์สว่นตน  และไมมี่ 

        ผลประโยชน์ทบัซ้อน 
(๕)   การยืนหยดัท าในสิ่งท่ีถกูต้อง เป็นธรรม  และถกูกฎหมาย 
(๖)   การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอธัยาศยั และไมเ่ลือกปฏิบตัิ 
(๗)   การให้ข้อมลูขา่วสารแก่ประชาชนอยา่งครบถ้วน ถกูต้อง และไมบ่ดิเบือน 
        ข้อเท็จจริง 
(๘)   การมุง่ผลสมัฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคณุภาพ โปร่งใส และ   
        ตรวจสอบได้ 
 (๙)   การยึดมัน่ในหลกัจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

             (๑๐) การสร้างจิตส านกึให้ประชาชนในท้องถ่ินประพฤตตินเป็นพลเมืองท่ีดี  
         ร่วมกนัพฒันาชมุชนให้นา่อยูคู่ค่ณุธรรมและดแูลสภาพสิ่งแวดล้อมให้ 
         สอดคล้องรัฐธรรมนญูฉบบัปัจจบุนั 

 
 

 



ส่วนที่ ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

  ข้อ ๔  ข้าราชการขององค์การบริหารสว่นต าบลโคราชต้องจงรักภกัดีตอ่ชาต ิศาสนา                                    
และพระมหากษัตริย์ 
  ข้อ ๕ ข้าราชการขององค์การบริหารสว่นต าบลโคราชต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการรักษา
ไว้และปฏิบตัติามรัฐธรรมนญูแหง่ราชอาณาจกัรไทยทกุประการ 
  ข้อ ๖ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราชต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการ 
เป็นพลเมืองดี  เคารพและปฏิบตัติามกฎหมายอยา่งเคร่งครัด 
  ข้อ ๗  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราชต้องไม่ประพฤติตนอันอาจ
ก่อให้เกิดความเส่ือมเสียตอ่เกียรตภิมูิของต าแหนง่หน้าท่ี 
  ข้อ ๘  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราชต้องปฏิบตัิหน้าท่ีอย่างเต็มก าลงั
ความสามารถด้วยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ  ให้บรรลุผลส า เร็จและ 
มีประสิทธิภาพตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  เพ่ือให้เกิดประโยชน์สงูสดุแก่ประเทศชาตแิละประชาชน 
  ข้อ ๙ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราชต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน 
ของประชาชนด้วยความเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและ
ประชาชน 
  ข้อ ๑๐ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราชต้องปฏิบตัิหน้าท่ีด้วยความสุภาพ 
เรียบร้อย  มีอธัยาศยั 
  ข้อ ๑๑ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราชต้องรักษาความลบัท่ีได้จากการ
ปฏิบตัิหน้าท่ีการเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลบัโดยข้าราชการ/พนกังานจะกระท าได้ต่อเม่ือมีอ านาจหน้าท่ี
และได้รับอนญุาตจากผู้บงัคบับญัชา หรือเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดเทา่นัน้ 
  ข้อ ๑๒ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราชต้องรักษา และเสริมสร้าง 
ความสามคัคีระหวา่งผู้ ร่วมงาน พร้อมกบัให้ความชว่ยเหลือเกือ้กลูซึง่กนัและกนัในทางท่ีชอบ 
  ข้อ ๑๓ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราชต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่ง 
ไปแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้ อ่ืน  ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม  
ตลอดจนไมรั่บของขวญั ของก านลั หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ ร้องเรียน หรือบคุคลท่ีเก่ียวข้องเพ่ือประโยชน์
ตา่ง ๆ อนัอาจเกิดจากการปฏิบตัหิน้าท่ีของตน  เว้นแตเ่ป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 
  ข้อ ๑๔ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลโคราชต้องประพฤติตนให้สามารถ
ท างานร่วมกับผู้ อ่ืนด้วยความสุภาพ   มีน า้ใจ  มีมนุษยสัมพนัธ์อนัดี  ต้องไม่ ปิดบงัข้อมูลท่ีจ าเป็นในการ
ปฏิบตังิานของเพื่อนร่วมงาน  และไมน่ าผลงานของผู้ อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

 
 

 



หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

ส่วนที่ ๑   
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

  ข้อ ๑๖ ให้ส านกังานปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลโคราชมีหน้าท่ีควบคมุก ากบัการให้มี
การปฏิบตัติามประมวลจริยธรรมนีอ้ยา่งทัว่ถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าท่ีดงันี ้
   (๑) ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้าราชการท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดี
และตดิตามสอดสอ่งการปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนีอ้ยา่งสม ่าเสมอ 
   (๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี ้ เพ่ือรายงานผล  
ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคราชหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทัง้นี ้โดยอาจมีผู้ ร้องขอหรืออาจ
ด าเนินการตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคราชหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตาม 
ท่ีเห็นเองก็ได้ 
   (๓) ให้ความชว่ยเหลือและดแูลข้าราชการซึง่ปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนีอ้ย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลัน่แกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีท่ีเห็นว่านายกองค์การบริหาร
สว่นต าบลโคราชหรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใ่ห้ความคุ้มครองตอ่ข้าราชการผู้นัน้ตามควร   อาจย่ืนเร่ือง
โดยไม่ต้องผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลโคราชหรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยงัผู้ตรวจการ
แผน่ดนิก็ได้ 
   (๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนีอ้ย่างตรงไปตรงมา   
มิให้ถกูกลัน่แกล้งหรือถกูใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างถูกกล่าวหา
ว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี ้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตัง้  โยกย้าย เล่ือนขัน้เงินเดือน   
ตัง้กรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบต่อสิทธิหน้าท่ีของข้าราชการผู้ นัน้ จะกระท ามิได้  
เว้นแตจ่ะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

(๕)  ท าหน้าท่ีฝ่ายเลขานกุารของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 
   (๖)ด าเนินการอ่ืนตามท่ีก าหนดในประมวลจริยธรรมนี ้ หรือตามท่ีคณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลดัมอบหมาย  ทัง้นี ้โดยไมก่ระทบตอ่ความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหนง่ในส านกัปลดั 
  ข้อ ๑๗ ให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลโคราชแตง่ตัง้คณะกรรมการจริยธรรมขึน้   
เพ่ือควบคมุ ก ากบั ให้มีการปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมนี ้
   คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย  
   (๑) ปลดัหรือรองปลดัท่ีได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ   
   (๒) กรรมการจากข้าราชการซึง่ด ารงต าแหนง่สายงานผู้บริหารเลือกกนัเอง 
ให้เหลือสองคน 



   (๓) กรรมการ  ซึง่เป็นข้าราชการท่ีไมไ่ด้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การ
บริหารส่วนต าบลโคราชท่ีได้รับเลือกตัง้จากข้าราชการ พนกังานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบลโคราชนัน้  จ านวนสองคน 
   (๔) กรรมการผู้ทรงคณุวฒุิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกนัเสนอช่ือ
และคดัเลือกให้เหลือสองคน   
   ให้หัวหน้าส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลโคราช เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแตง่ตัง้ผู้ชว่ยเลขานกุารคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม 
   กรรมการจริยธรรมต้องไมเ่คยถกูลงโทษทางวินยัมาก่อน   
  ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าท่ี  ดงันี ้
   (๑)  ควบคมุ  ก ากบั  ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บงัคบัประมวลจริยธรรม
นีใ้นองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

(๒)  สอดส่องดแูลให้มีการปฏิบตัิตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถ่ิน  ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมีการ
อทุธรณ์  การลงโทษผู้ ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี ้จะต้องไตส่วนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉยัโดยเร็ว 
   
   (๓)  ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย      
มีอ านาจหน้าท่ี  ขอให้กระทรวง  กรม  หนว่ยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนว่ยงานอ่ืนของรัฐ  หรือห้าง
หุ้นสว่น บริษัท  ชีแ้จงข้อเท็จจริง  สง่เอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวข้อง  สง่ผู้แทนหรือบคุคลในสงักดั          
มาชีแ้จงหรือให้ถ้อยค าเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอบสวน 
   (๔)  เรียกผู้ถกูกล่าวหา  หรือข้าราชการของหน่วยงานนีม้าชีแ้จง  หรือให้ถ้อยค า  
หรือให้สง่เอกสารและหลกัฐานเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอบสวน 
   (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชีข้าดปัญหาอันเกิดจากการใช้บงัคบัประมวลจริยธรรมนี  ้
ในองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  เม่ือได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบคุคลระดบั
จงัหวดัโดยพลนั  ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบคุคลระดบัจงัหวดัมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวนั
นบัแตว่นัท่ีคณะกรรมการบริหารงานบคุคลระดบัจงัหวดัรับเร่ือง  ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม
เป็นท่ีสดุ 
   (๖)  ส่งเร่ืองให้ผู้ ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเร่ืองนัน้  
เป็นเร่ืองส าคญัหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน 

(๗)  คุ้มครองข้าราชการซึง่ปฏิบตัติามประมวลจริยธรรมนีอ้ย่างตรงไปตรงมา     
มิให้ผู้บงัคบับญัชาใช้อ านาจ  โดยไมเ่ป็นธรรมตอ่ข้าราชการผู้นัน้ 
   (๘)  ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี ้ หรือตามท่ีผู้ ตรวจการแผ่นดิน 
มอบหมาย 
 



การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ  
ทางปกครองมาใช้บงัคบั 
    

ส่วนที่ ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

  ข้อ ๑๙ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตวุ่ามีเจ้าหน้าท่ีประพฤติปฏิบตัิฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม  ให้นายกองค์การบริหารสว่นต าบลโคราชเป็นผู้ รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 

ข้อ ๒๐ การด าเนินการตามข้อ ๑๙  ให้ผู้ รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตัง้
คณะกรรมการจ านวนไมน้่อยกวา่สามคน เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ข้อ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี ้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม
ร้ายแรงหรือไม ่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มลูเหตจุงูใจ ความส าคญั
และระดบัต าแหน่ง  ตลอดจนหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ ฝ่าฝืน อายุ ประวตัิ และความประพฤติในอดีต 
สภาพแวดล้อมแหง่กรณี ผลร้ายอนัเกิดจากการฝ่าฝืน  และเหตอ่ืุนอนัควรน ามาประกอบการพิจารณา  

ข้อ ๒๒  หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ว  ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่า
ฝืนประมวลจริยธรรม  ให้ผู้ รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๙ สัง่ยตุิเร่ือง แตห่ากปรากฏข้อเท็จจริง
วา่เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  แตไ่ม่ถึงกบัเป็นความผิดทางวินยั  ให้ผู้ รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ
ตามข้อ ๑๙  สัง่ลงโทษผู้ ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๕  แตห่ากปรากฏวา่เป็นความผิดทางวินยัให้ด าเนินการทางวินยั   
  ข้อ ๒๓  การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๙  ข้อ ๒๐ 
และข้อ ๒๒  ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัวินยั  และการรักษาวินยั  และ
การด าเนินการทางวินยั  ขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน  มาบงัคบัใช้โดยอนโุลม 

ข้อ ๒๔ การสัง่การของผู้ รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ ๒๒ ให้ด าเนินการตามนัน้เว้นแตจ่ะ
ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลงัท่ีอาจท าให้ผลของการสัง่การนัน้เปล่ียนแปลงไป   
 

หมวด ๔ 
ขัน้ตอนการลงโทษ 

  ข้อ ๒๕  การประพฤติปฏิบตัิฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี ้ ในกรณีอนัมิใช่เป็นความผิดทาง
วินยัหรือความผิดทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการท่ีถกูต้อง หรือ
ตกัเตือน หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแตง่ตัง้ การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเล่ือนขัน้
เงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสัง่ให้ผู้ ฝ่าฝืนนัน้ปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพฒันา
แล้วแตก่รณี 
  ข้อ ๒๖ เม่ือมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒  
แล้ว ให้ องค์การบริหารสว่นต าบลโคราชด าเนินการให้เป็นไปตามค าสัง่ดงักลา่วโดยไมช่กัช้า 
  ข้อ ๒๗  ผู้ถกูลงโทษตามข้อ ๒๕  สามารถร้องทกุข์หรืออทุธรณ์ตอ่คณะกรรมการจริยธรรม
ของ องค์การบริหารสว่นต าบลโคราชภายในสามสิบวนั  นบัแตว่นัได้ทราบการลงโทษ 



    ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบคุคลระดบัจงัหวดั  ภายในสามสิบวนั  นบัแตว่นัได้ทราบการลงโทษ  
  ข้อ ๒๘  เม่ือผลการพิจารณาเป็นท่ีสดุแล้ว  ให้รายงานผลตอ่ผู้ตรวจการแผน่ดนิโดยเร็ว 
     

บทเฉพาะกาล 
  ข้อ ๒๙ จดัให้มีการประเมินการปฏิบตัติามประมวลจริยธรรมนี ้ พร้อมด าเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี)  และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จงัหวดั  คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถ่ิน  ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบคุคลส่วนท้องถ่ิน  และ
ผู้ตรวจการแผน่ดนิทราบตอ่ไป 
  ข้อ ๓๐ เพ่ือให้เกิดความชัดเจนและเป็นรูปธรรมในการบริหารราชการ  องค์การบริหาร
ส่วนต าบลโคราช อาจมีการก าหนดแนวทางปฏิบัติหรือกิจรรม โครงการประจ าปีนัน้ ๆ  เพิ่มขึน้ จาก
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  โดยยึดหลกัตามนโยบายรัฐบาล นโยบายจงัหวดั นโยบายอ าเภอ หรือ
นโยบายผู้บริหารท้องถ่ิน  ได้ตามความเหมาะสม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


