
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน    จังหวัดนครราชสีมา 

พ.ศ. ๒๕๕๒ 
 

 
ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการน้ีจดัท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  

พุทธศกัราช ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙ โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ 
 ๑. เป็นเคร่ืองมือก ากบัความประพฤติของขา้ราชการ  ท่ีสร้างความโปร่งใส  
มีมาตรฐานในการปฏิบติังานท่ีชดัเจนและเป็นสากล 
 ๒. ยดึถือเป็นหลกัการและแนวทางการปฏิบติัอยา่งสม ่าเสมอ  ทั้งในระดบัองคก์รและระดบับุคคล  
และเป็นเคร่ืองมือการตรวจสอบการท างานดา้นต่างๆ 
ขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนเพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลกัคุณธรรม  จริยธรรม  
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓. ท าใหเ้กิดรูปแบบองคก์รเป็นท่ียอมรับ  เพิ่มความน่าเช่ือถือ  
เกิดความมัน่ใจแก่ผูรั้บบริการและประชาชนทัว่ไป  ตลอดจนผูมี้ส่วนไดเ้สีย 
 ๔. ใหเ้กิดพนัธะผกูพนัระหวา่งองคก์รและขา้ราชการในทุกระดบั  
โดยใหฝ่้ายบริหารใชอ้ านาจในขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของขา้ราชการต่อตนเอง  ต่อองคก์ร  
ต่อผูบ้งัคบับญัชา  ต่อประชาชน  และต่อสังคม  ตามล าดบั 
 ๕. ป้องกนัการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขดัแยง้ทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น  
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบติังาน 
 ทั้งน้ี  รวมถึงเพื่อใชเ้ป็นค่านิยมร่วมส าหรับองคก์รและขา้ราชการทุกคน  
พึงยดึถือเป็นแนวทางปฏิบติัควบคู่ไปกบัระเบียบและกฎขอ้บงัคบัอ่ืนๆ อยา่งทัว่ถึงและมีประสิทธิภาพดงัน้ี 
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 

 ขอ้ ๑ ในประมวลจริยธรรมน้ี 
 “ ประมวลจริยธรรม ”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบล      
สระตะเคียน 
 “ ขา้ราชการ ”  หมายถึง  ขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  ขา้ราชการทอ้งถ่ินสามญั  ขา้ราชการครู  
และบุคลากรทางการศึกษา  ตามท่ีบญัญติัไวใ้นพระราชบญัญติัระเบียบขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  
รวมถึงพนกังานจา้ง  และลูกจา้งขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 “ คณะกรรมการจริยธรรม ”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองคก์ารบริหารส่วนต าบล     
สระตะเคียน 



 ขอ้ ๒ ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  รักษาการตามประมวลจริยธรรมน้ี 
-๒- 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

 

ส่วนท่ี ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอนัเป็นค่านิยมหลกั 

ส าหรับข้าราชการ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 
 
 ขอ้ ๓ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนทุกคน  มีหนา้ท่ีด าเนินการ  
ใหเ้ป็นไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  
อ านวยความสะดวกและใหบ้ริการแก่ประชาชนตามหลกัธรรมาภิบาล  โดยจะตอ้งยดึมัน่ในค่านิยมหลกั ๑๐ 
ประการ  ดงัน้ี 

(๑) การยดึมัน่ในระบอบประชาธิปไตยอนัมีพระมหากษตัริยท์รงเป็นประมุข 
(๒)  การยดึมัน่ในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓)  การมีจิตส านึกท่ีดี  ซ่ือสัตย ์ และรับผิดชอบ 
(๔)  การยดึถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกวา่ประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทบัซอ้น 
(๕)  การยนืหยดัท าในส่ิงท่ีถูกตอ้ง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
(๖)  การใหบ้ริการแก่ประชาชนดว้ยความรวดเร็ว  มีอธัยาศยั  และไม่เลือกปฏิบติั 
(๗)  การใหข้อ้มูลข่าวสารแก่ประชาชนอยา่งครบถว้น  ถูกตอ้ง  และไม่บิดเบือนขอ้เทจ็จริง 
(๘)  การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน  รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได ้
(๙)  การยดึมัน่ในหลกัจรรยาวิชาชีพขององคก์ร 
(๑๐) การสร้างจิตส านึกใหป้ระชาชนในทอ้งถ่ินประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดีร่วมกนัพฒันาชุมชน 

ใหน่้าอยูคู่่คุณธรรมและดูแลสภาพส่ิงแวดลอ้มใหส้อดคลอ้งรัฐธรรมนูญฉบบัปัจจุบนั 
 

ส่วนท่ี ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 
 ขอ้ ๔ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  ตอ้งจงรักภกัดีต่อชาติ ศาสนา 
และพระมหากษตัริย ์
 ขอ้ ๕ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  
ตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการรักษาไวแ้ละปฏิบติัตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทยทุกประการ 
 ขอ้ ๖ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนตอ้งเป็นแบบอยา่งท่ีดีในการเป็นพลเมืองดี  
เคารพและปฏิบติัตามก าหมายอยา่งเคร่งครัด 



 ขอ้ ๗ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  
ตอ้งไม่ประพฤติตนอนัอาจก่อใหเ้กิดความเส่ือมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหนา้ท่ี 

-๓- 
 ขอ้ ๘ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  
ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีอยา่งเตม็ก าลงัความสามารถดว้ยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ  
ใหบ้รรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหนา้ท่ีท่ีไดรั้บมอบหมาย  
เพื่อใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
 ขอ้ ๙ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  
ตอ้งมุ่งแกปั้ญหาความเดือดร้อนของประชาชนดว้ยความเป็นธรรมรวดเร็วและมุ่งเสริมสร้างความเขา้ใจอนัดีระ
หวา่งหน่วยงานและประชาชน 
 ขอ้ ๑๐ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  ตอ้งปฏิบติัหนา้ท่ีดว้ยความสุภาพ  
เรียบร้อย  มีอธัยาศยั 
 ขอ้ ๑๑ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  
ตอ้งรักษาความลบัท่ีไดจ้ากการปฏิบติัหนา้ท่ีการเปิดเผยขอ้มูลท่ีเป็นความลบัโดยขา้ราชการ/พนกังานจะกระท า
ไดต้่อเม่ือมีอ านาจหนา้ท่ีและไดรั้บอนุญาตจากผูบ้งัคบับญัชา  หรือเป็นไปตามก าหมายก าหนดเท่านั้น 
 ขอ้ ๑๒ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  ตอ้งรักษา  
และเสริมสร้างความสามคัคีระหวา่งผูร่้วมงาน  พร้อมกบัใหค้วามช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกนัและกนัในทางท่ีชอบ 
 ขอ้ ๑๓ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  
ตอ้งไม่ใชส้ถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรไดส้ าหรับตนเอง 
หรือผูอ่ื้นไม่วา่จะเป็นประโยชน์ในทางทรัพยสิ์นหรือไม่ก็ตามตลอดจนไม่รับของขวญั  ของก านลั  
หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผูร้้องเรียน  หรือบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อประโยชน์ต่างๆ  
อนัอาจเกิดจากการปฏิบติัหนา้ท่ีของตน  เวน้แต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการใหต้ามประเพณี 
 ขอ้ ๑๔ ขา้ราชการขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  
ตอ้งประพฤติตนใหส้ามารถท างานร่วมกบัผูอ่ื้นดว้ยความสุภาพ  มีน ้าใจ  มีมนุษยส์ัมพนัธ์อนัดี  
ตอ้งไม่ปิดบงัขอ้มูลท่ีจ าเป็นในการปฏิบติังานของเพื่อนร่วมงาน  
และไม่น าผลงานของผูอ่ื้นมาแอบอา้งเป็นผลงานของตน 
 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

ส่วนท่ี ๑ 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 



ขอ้ ๑๖ 
ใหส้ านกังานปลดัมีหนา้ท่ีควบคุมก ากบัการใหมี้การปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอยา่งทัว่ถึงและเคร่งครัด  
โดยมีอ านาจหนา้ท่ีดงัน้ี 

(๑) ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  
ยกยอ่งขา้ราชการท่ีเป็นแบบอยา่งท่ีดีและติดตามสอดส่องการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอยา่งสม ่าเสมอ 

(๒) สืบสวนหาขอ้เทจ็จริงหรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมน้ี  
เพื่อรายงานผลใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งน้ี  
โดยอาจมีผูร้้องขอหรืออาจด าเนินการตามท่ีนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนหรือคณะกรรมการจริ
ยธรรมมอบหมาย  หรือตามท่ีเห็นเองก็ได ้

-๔- 
(๓) ใหค้วามช่วยเหลือและดูแลขา้ราชการซ่ึงปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอยา่งตรงไปตรงมา  

มิใหถู้กกลัน่แกลง้หรือถูกใชอ้ านาจโดยไม่เป็นธรรม  
ในกรณีท่ีเห็นวา่นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนหรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ใหค้วามคุม้ครอง
ต่อขา้ราชการผูน้ั้นตามควร  
อาจยืน่เร่ืองโดยผา่นนายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนหรือคณะกรรมการจริยธรรม  
ไปยงัผูต้รวจการแผ่นดินก็ได ้

(๔) 
คุม้ครองขา้ราชการซ่ึงปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอยา่งตรงไปตรงมามิใหถู้กกลัน่แกลง้หรือถูกใชอ้ านาจโด
ยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อขา้ราชการท่ีอยู่ระหวา่งถูกกล่าวหาไม่ปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ี  
อนัมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกยา้ย เล่ือนขั้นเงินเดือน  
ตั้งกรรมการสอบสวนขอ้เท็จจริงหรือวินยัหรือกระทบต่อสิทธิหนา้ท่ีของขา้ราชการผูน้ั้นจะกระท ามิได ้
เวน้แต่จะไดรั้บความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว้ 

(๕) ท าหนา้ท่ีฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
(๖) ด าเนินการอ่ืนตามท่ีก าหนดในประมวลจริยธรรมน้ี  

หรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรมหรือปลดัมอบหมาย  ทั้งน้ี  
โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผูด้  ารงต าแหน่งในส านกังานปลดั 

ขอ้ ๑๗ ใหน้ายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น  
เพื่อควบคุม  ก ากบั  ใหมี้การปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ี 

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดว้ย 
(๑) ปลดัหรือรองปลดัท่ีไดรั้บมอบหมาย  เป็นประธาน 
(๒)  กรรมการจากขา้ราชการซ่ึงด ารงต าแหน่งสายงานผูบ้ริหาร  เลือกกนัเองใหเ้หลือสองคน 
(๓)  กรรมการ  ซ่ึงเป็นขา้ราชการท่ีไม่ไดด้ ารงต าแหน่งสายงานผูบ้ริหารในองคก์ารบริหารส่วนต าบล 



สระตะเคียน  ท่ีไดรั้บเลือกตั้งจากขา้ราชการพนกังานจา้งและลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  
จ านวนสองคน 
 (๔) กรรมการผูท้รงคุณวุฒิภายนอก  ใหก้รรมการตาม(๑)-(๓)  
ร่วมกนัเสนอช่ือและคดัเลือกใหเ้หลือสองคน 
 ใหห้วัหนา้ส านกังานปลดัเป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  
และอาจแต่งตั้งผูช่้วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดต้ามความเหมาะสม 
 กรรมการจริยธรรมตอ้งไม่เคยถูกลงโทษทางวินยัมาก่อน 
 ขอ้ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหนา้ท่ี  ดงัน้ี 

(๑) ควบคุม  ก ากบั  ส่งเสริมและใหค้  าแนะน าในการใชบ้งัคบัประมวลจริยธรรมน้ีในองคก์รปกครอง 
ส่วนทอ้งถ่ิน 

(๒)  สอดส่องดูแลใหมี้การปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินในกรณีท่ีมีขอ้ 
สงสัยหรือมีขอ้ร้องเรียนวา่มีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์  
การลงโทษผูฝ่้าฝืนตามประมวลจริยธรรมน้ี  จะตอ้งไต่สวนขอ้เท็จจริง  และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 
 

-๕- 
 (๓)  ใหค้ณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท่ี้คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหนา้ท่ี  
ขอใหก้ระทรวง  กรม  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐหรือหา้งหุน้ส่วน  บริษทั  
ช้ีแจงขอ้เทจ็จริง  ส่งเอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  ส่งผูแ้ทนหรือบุคคลในสังกดั  
มาช้ีแจงหรือใหถ้อ้ยค าเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอบสวน 
 (๔) เรียกผูถู้กกล่าวหา  หรือขา้ราชการของหน่วยงานน้ีมาช้ีแจง  
หรือใหถ้อ้ยค าหรือใหส่้งเอกสารและหลกัฐานเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอบสวน 
 (๕) 
พจิารณาวินิจฉยัช้ีขาดปัญหาอนัเกิดจากการใชบ้งัคบัประมวลจริยธรรมน้ีในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  
เม่ือไดว้ินิจฉยัแลว้ใหส่้งค าวินิจฉยัใหค้ณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดัโดยพลนั  
ถา้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดัมิไดว้ินิจฉยัเป็นอยา่งอ่ืนภายในเกา้สิบวนันบัแต่วนัท่ีคณะกรร
มการบริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดัรับเร่ืองใหค้  าวินิจฉยัของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นท่ีสุด 
 (๖) 
ส่งเร่ืองใหผู้ต้รวจการแผน่ดินพิจารณาวินิจฉยัในกรณีท่ีเห็นวา่เร่ืองนั้นเป็นเร่ืองส าคญัหรือมีผลกระทบในวงกว้
างหลายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 
 (๗) 
คุม้ครองขา้ราชการซ่ึงปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอยา่งตรงไปตรงมามิใหผู้บ้งัคบับญัชาใชอ้  านาจ  
โดยไม่เป็นธรรมต่อขา้ราชการผูน้ั้น 
 (๘) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมน้ี  หรือตามท่ีผูต้รวจการแผน่ดินมอบหมาย 



 การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหน้ ากฎหมายวา่ดว้ยวิธีปฏิบติัราชการทางปกครองมาใชบ้งัคบั 
 

ส่วนท่ี ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
 ขอ้ ๑๙ 
กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุวา่มีเจา้หนา้ท่ีประพฤติปฏิบติัฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้นายกองคก์ารบริ
หารส่วนต าบลสระตะเคียนเป็นผูรั้บผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 
 ขอ้ ๒๐ การด าเนินการตามขอ้  ๑๙     ใหผู้รั้บผิดชอบพิจารราด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวน  
ไม่นอ้ยกวา่สามคน  เป็นผูด้  าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
 ขอ้ ๒๑ การประพฤติปฏิบติัฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมน้ี  จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม ่ 
ใหพ้ิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน  ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจความส าคญัและระดบัต าแหน่ง  
ตลอดจนหนา้ท่ีความรับผิดชอบของผูฝ่้าฝืน  อายุ  ประวติั  และความประพฤติ  ในอดีต  
สภาพแวดลอ้มแห่งกรณี  ผลร้ายอนัเกิดจากการฝ่าฝืน  และเหตุอ่ืนอนัสมควรน ามาประกอบการพิจารณา 
 ขอ้ ๒๒ หากการด าเนินการสอบสวนตามขอ้  ๒๐ แลว้  
ไม่ปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  ใหผู้รั้บผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามขอ้  ๑๙  
สั่งยติุเร่ือง แต่หากปรากฏขอ้เทจ็จริงวา่เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  
แต่ไม่ถึงกบัเป็นความผิดทางวินยัใหผู้รั้บผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามขอ้ ๑๙  สั่งลงโทษผูฝ่้าฝืนตามขอ้ ๒๕  
แต่หากปรากฏวา่เป็นความผิดทางวินยัใหด้ าเนินการทางวินยั 

-๖- 
 ขอ้ ๒๓ การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝ่้าฝืนตามขอ้  ๑๙ ขอ้ ๒๐  และขอ้ 
๒๒  ใหน้ าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทัว่ไปเก่ียวกบัวินยั  
และการรักษาวินยัและการด าเนินการทางวินยัขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ินมาบงัคบัใชโ้ดยอนุโลม 
 ขอ้ ๒๔ การสั่งการของผูรั้บผิดชอบด าเนินการตามขอ้ ๒๒ 
ใหด้ าเนินการตามนั้นเวน้แต่จะปรากฏขอ้เทจ็จริงในภายหลงัท่ีอาจท าใหผ้ลการสั่งการนั้นเปล่ียนแปลงไป 
 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
 ขอ้ ๒๕ การประพฤติปฏิบติัฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมน้ี  
ในกรณีอนัมิใช่เป็นความผิดทางวินยัหรือความผิดทางอาญา  
ใหด้ าเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อใหมี้การแกไ้ขหรือด าเนินการท่ีถูกตอ้ง  หรือตกัเตือน  



หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง  การเขา้สู่ต าแหน่งการพน้จากต าแหน่ง  การเล่ือนขั้นเงินเดือน  
หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งใหผู้ฝ่้าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรั้บการพฒันาแลว้แต่กรณี 
 ขอ้ ๒๖ เม่ือมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามขอ้  ๒๒ 
แลว้ใหอ้งคก์ารบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนด าเนินการใหเ้ป็นไปตามค าสั่งดงักล่าวโดยไม่ชกัชา้ 
 ขอ้ ๒๗ ผูถู้กสั่งลงโทษตามขอ้  ๒๕ 
สามารถร้องทุกขห์รืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัไดท้ราบการลงโทษ 
 ผูถู้กลงโทษตามขอ้ ๑๘(๒) 
สามารถร้องทุกขห์รืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดั  
ภายในสามสิบวนันบัแต่วนัไดท้ราบการลงโทษ 
 ขอ้ ๒๘ เม่ือผลการพิจารณาเป็นท่ีสุดแลว้ใหร้ายงานผลต่อผูต้รวจการแผน่ดินโดยเร็ว 
 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ้ ๒๙ จดัใหมี้การประเมินการปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ี  
พร้อมด าเนินการปรับปรุงแกไ้ขประมวลจริยธรรมใหมี้ความเหมาะสม  
และแจง้ใหค้ณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดั  คณะกรรมการขา้ราชการส่วนทอ้งถ่ิน  
ซ่ึงเป็นองคก์รกลางการบริหารงานบุคคลส่วนทอ้งถ่ิน  และผูต้รวจการแผ่นดินทราบต่อไป 
 
 
 
 
 

 
ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

เร่ือง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน   จังหวัดนครราชสีมา   พ.ศ. 2552 

 
 



 ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน        
ไดป้ระกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขา้ราชการ  พนกังาน  
และลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  ลงวนัท่ี  17 มีนาคม 2547   ตามนยัมาตรา  77  
แห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2540  ไปแลว้นั้น 
 เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  มาตรา  279  
บญัญติัใหมี้ประมวลจริยธรรมเพื่อก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูด้  ารงต าแหน่งทางการเมือง  ขา้ราชการ  
หรือเจา้หนา้ท่ีของรัฐแต่ละประเภท  โดยให้มีกลไกและระบบในการบงัคบัใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  
รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษคามความร้ายแรงแห่งการกระท า  ทั้งน้ีการฝ่าฝืน  
หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐานทางจริยธรรมดงักล่าว  ใหถื้อวา่เป็นการกระท าผิดทางวินยั  
 เพื่อใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช  2550  มาตรา  279  
องคก์ารบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน  จึงใหย้กเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ีอา้งถึง  
และใหจ้ดัท าเป็นประมวลจริยธรรมของขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระตะเคียนแทน  
เพื่อเป็นเคร่ืองก ากบัความประพฤติของขา้ราชการในสังกดัตามประมวลจริยธรรมแนบทา้ยน้ี 
 ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 
     ประกาศ   ณ   วนัท่ี                                 พ.ศ. 2552 
 
   
 
          (นายสริด  รังกระโทก) 
      นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบลสระตะเคียน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


