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คํานํา

รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีสาระสําคัญประการหนึ่งท่ี
มุงแกไขปญหาการผูกขาดอํานาจรัฐและการใชอํานาจอยางไมเปนธรรม  รวมท้ังการดําเนินการทาง
การเมืองท่ีขาดความโปรงใส  ไมมีคุณธรรม  จริยธรรม  และระบบการตรวจสอบการใชอํานาจท่ีลมเหลว
จึงมีบทบัญญัติท่ีมุงเนนการทําใหบานเมืองมีความโปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรม  โดยกําหนด  ใน
หมวด ๑๓ จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ

หมวด ๑๓ มาตรา ๒๗๙ เปนบทบัญญัติเก่ียวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ  โดยมีกลไกและระบบคือ  ใหมีการจัดทําประมวลจริยธรรมเพ่ือเปน
มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ขาราชการ และเจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภท
และเพ่ือใหการบังคับใชมาตรการทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ขาราชการและ
เจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ัง  กําหนดโทษของการฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม  ใหถือเปนการกระทําความผิดทางวินัยและในมาตรา ๒๘๐ ได
กําหนดใหผูตรวจการแผนดินมีอํานาจหนาท่ีเสนอแนะหรือใหคําแนะนําในการจัดทําหรือปรับปรุง
ประมวลจริยธรรม

สํานักงานผูตรวจการแผนดิน  จึงไดมอบใหกรมสงเสริมการปกครองทองถ่ินและ
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (สํานักงาน ก.ถ.)เรงรัดใหองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินจัดทําประมวลจริยธรรมของฝายขาราชการประจํา  เพ่ือใหขาราชการและลูกจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติ
ของตนในการปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม

ท้ังนี้  ประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๒ ประกอบ
ดวนองคประกอบสําคัญ ๓ สวน  ไดแก

๑. มาตรฐานทางจริยธรรม
๒. กลไกและระบบในการดําเนินการ  เพ่ือใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๓. ข้ันตอนการลงโทษ
โดยกระทรวงมหาดไทยไดจัดตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทํารางประมวลจริยธรรมของ

องคกรปกครองสวนทองถ่ินข้ึน  จํานวน ๑ คณะ  ประกอบดวย  ผูแทนจากสํานักงาน ก.ถ. ผูแทนจาก
กรมสงเสริมการปกครองทองถ่ิน  และผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จึงไดจัดทําประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัยข้ึนเพ่ือเปนประโยชนในการปฏิบัติของขาราชการ  สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ตอไป

สํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

27 มีนาคม ๒๕๕7



ประมวลจริยธรรมของขาราชการ
ของ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
พ.ศ. ๒๕๕๗

ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ  ท่ีสรางความโปรงใส  มีมาตรฐาน ใน
การปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล

๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ  ท้ังในระดับองคกรและระดับ
บุคคล  และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ของ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ  เพ่ิมความนาเชื่อถือ  เกิดความม่ันใจแก
ผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป  ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย

๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ  โดยใหฝายบริหารใช
อํานาจในขอบเขต  สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอ
ประชาชน  และตอสังคม ตามลําดับ

๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  และความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน
รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน

ท้ังนี้  รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน  พึงยึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้

หมวด ๑
บททั่วไป

ขอ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของขาราชการของ องคการบริหารสวน

ตําบลทะเมนชัย
“ขาราชการ” หมายถึง  ขาราชการสวนทองถ่ิน  ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญ  ขาราชการ

ครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถ่ิน
รวมถึงพนักงานจาง  และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน



“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจํา องคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัย

ขอ ๒ ให นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้

หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม

สวนท่ี ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก

สําหรับขาราชการ  ของ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ขอ ๓ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ทุกคน  มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไป

ตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม  เปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและใหบริการ
แกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ  ดังนี้

(๑) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซื่อสัตย  และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมี

ผลประโยชนทับซอน
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม  และถูกกฎหมาย
(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
(๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
(๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดี รวมกัน
พัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบัน

สวนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององคกร

ขอ ๔ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย



ขอ ๕ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไว
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ

ขอ ๖ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการเปน
พลเมืองดี  เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด

ขอ ๗ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิด
ความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี

ขอ ๘ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตองปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลัง
ความสามารถดวยความเสียสละ  ทุมเทสติปญญา  ความรูความสามารถ  ใหบรรลุผลสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน

ขอ ๙ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนดวยความเปนธรรม  รวดเร็ว  และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและ
ประชาชน

ขอ ๑๐ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ
เรียบรอย มีอัธยาศัย

ขอ ๑๑ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตองรักษาความลับท่ีไดจากการ
ปฏิบัติหนาท่ี  การเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเม่ือมีอํานาจ
หนาท่ีและไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น

ขอ ๑๒ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตองรักษา และเสริมสรางความ
สามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ

ขอ ๑๓ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไป
แสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน  ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม
ตลอดจนไมรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวของ  เพ่ือ
ประโยชนตางๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน  เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการให
ตามประเพณี

ขอ ๑๔ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตองประพฤติตนใหสามารถทํางาน
รวมกับผู อ่ืนดวยความสุภาพ   มีน้ําใจ  มีมนุษยสัมพันธอันดี  ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการ
ปฏิบัติงานของเพ่ือนรวมงาน  และไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน

หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม

สวนที่ ๑
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม

ขอ ๑๖ ให ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย มีหนาท่ีควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อยางท่ัวถึงและเครงครัด  โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้



(๑) ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง  สงเสริม ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีและ
ติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสมํ่าเสมอ

(๒) สืบสวนหาขอเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้  เพ่ือรายงานผลให
นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ท้ังนี้  โดยอาจมีผูรองขอ
หรืออาจดําเนินการตามท่ี นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย หรือคณะกรรมการจริยธรรม
มอบหมาย  หรือตามท่ีเห็นเองก็ได

(๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยาง
ตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีท่ีเห็นวา นายกองคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัย หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควร อาจยื่น
เรื่องโดยไมตองผาน นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยัง
ผูตรวจการแผนดินก็ได

(๔) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูก
กลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  การดําเนินการตอขาราชการท่ีอยูระหวาง ถูกกลาวหาวาไม
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนข้ันเงินเดือน ตั้งกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบตอสิทธิหนาท่ีของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิได เวนแตจะ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว

(๕) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(๖) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีคณะกรรมการ

จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย  ท้ังนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด

ขอ ๑๗ ให นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน เพ่ือ
ควบคุม กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดวย
(๑) ปลัดหรือรองปลัดท่ีไดรับมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือ

สองคน
(๓) กรรมการ  ซึ่งเปนขาราชการท่ีไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในองคการ

บริหารสวนตําบลทะเมนชัย ท่ีไดรับเลือกตั้งจากขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางขององคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัย นั้น จํานวนสองคน

(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกใหเหลือสองคน

ให หัวหนาสํานักปลัด เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแตงตั้ง
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม

กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน



ขอ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้
(๑) ควบคุม  กํากับ  สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ ใน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ
การลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว

(๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอํานาจ
หนาท่ี  ขอใหกระทรวง  กรม  หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอ่ืนของรัฐ  หรือหางหุนสวน
บริษัท  ชี้แจงขอเท็จจริง  สงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจง
หรือใหถอยคํา เก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน

(๔) เรียกผูถูกกลาวหา  หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง  หรือใหถอยคํา  หรือ
ใหสงเอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน

(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  เม่ือไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
โดยพลัน  ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในเกาสิบวันนับแต
วันท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปน
ท่ีสุด

(๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่อง
สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

(๗) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา
มิใหผูบังคับบัญชาใชอํานาจ  โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น

(๘) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดิน มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง

มาใชบังคับ

สวนที่ ๒
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม

ขอ ๑๙ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาท่ีประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรม  ให นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ

ขอ ๒๐ การดําเนินการตามขอ ๑๙ ใหผู รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้ ง
คณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม

ขอ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรม
รายแรงหรือไม  ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญ
และระดับตําแหนง ตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ใน



อดีต สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน  และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการ
พิจารณา

ขอ ๒๒ หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ ๒๐ แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการ ฝา
ฝนประมวลจริยธรรม  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏ
ขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม  แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย  ใหผูรับผิดชอบพิจารณา
ดําเนินการตามขอ ๑๙ สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๕ แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยให
ดําเนินการทางวินัย

ขอ ๒๓ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๑๙ ขอ ๒๐
และขอ ๒๒ ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย  และการรักษาวินัย
และการดําเนินการทางวินัย  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มาบังคับใชโดยอนุโลม

ขอ ๒๔ การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๒ ใหดําเนินการตามนั้น เวนแตจะ
ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป

หมวด ๔
ข้ันตอนการลงโทษ

ขอ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทาง
วินัยหรือความผิดทางอาญา  ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไขหรือดําเนินการท่ีถูกตอง
หรือตักเตือน  หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง  การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง
การเลื่อนข้ันเงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือ
ไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี

ขอ ๒๖ เม่ือมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๒ แลว
ให องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา

ขอ ๒๗ ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๕ สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรม
ของ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดทราบการลงโทษ

ผูถูกลงโทษตามขอ ๑๘ (๒) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดทราบการลงโทษ

ขอ ๒๘ เม่ือผลการพิจารณาเปนท่ีสุดแลว  ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว

บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๙ จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พรอมดําเนินการปรับปรุง

แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี) และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัด  คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน  ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน
และผูตรวจการแผนดินทราบตอไป

*******************



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
เรื่อง   ประมวลจริยธรรมของขาราชการ

ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย
พ.ศ. ๒๕๕7

ตามท่ี องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ลงวันท่ี
๒๖ กันยายน ๒๕๔๘ ตามนัยมาตรา ๗๗ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช
๒๕๔๐ ไปแลว  นั้น

เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙
บัญญัติใหมีประมวลจริยธรรมเพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมี
ประสิทธิภาพ  รวมท้ังกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา  ท้ังนี้  การฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว  ใหถือวา เปนการกระทําผิดทางวินัย

เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จึงใหยกเลิกประกาศมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมท่ีอางถึง  และใหจัดทําเปนประมวลจริยธรรมของขาราชการองคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัยแทน  เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของขาราชการในสังกัด  ตามประมวล
จริยธรรม      แนบทายนี้

ท้ังนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ประกาศ  ณ  วันท่ี 27 เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๕7
‘

(นายทองอยู  อินทรกําแหง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
เรื่อง   ประมวลจริยธรรมของขาราชการ

ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย
พ.ศ. ๒๕๕7
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๒๕๔๐ ไปแลว  นั้น
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