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ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง อําเภอกบินทร์บุรี จังหวัดปราจีนบุรี
พุทธศักราช 2559
_______________

ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง ลงวันท่ี 8 ตุลาคม
พ.ศ. 2547 ตามนัยมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไปแล้ว นั้น

เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติ
ให้มีประมวลจริยธรรมเพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าท่ีของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมท้ังกําหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา ทั้งน้ี การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่า เป็นการกระทําผิดทางวินัย

เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 279 องค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมที่อ้างถึง และให้จัดทําเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง
แทน เพื่อเป็นเครื่องกํากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้

ท้ังนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันท่ี 6 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559

(นางสาวภัทริน ภู่มณี)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง



ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง จังหวัดปราจีนบุรี

พ.ศ. 2559
__________________

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ

1. เป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการ ท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล

2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง เพ่ือให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

3. ทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเปน็ที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย

4. ทําให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อํานาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อ
ประชาชน และต่อสังคม ตามลําดับ

5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจเกิดขึ้น
รวมท้ังเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน

ทั้งน้ี รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสําหรับองค์กรและข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้



- 2 -
หมวด 1
บทท่ัวไป

ข้อ 1 ในประมวลจริยธรรมนี้
“ ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหาร

ส่วนตําบลวังท่าช้าง

“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึง
พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําองค์การบริหารส่วน
ตําบลวังท่าช้าง

ข้อ 2 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้

หมวด 2
มาตรฐานจริยธรรม

ส่วนที่ 1
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก

สําหรับข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง

ข้อ 3 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้างทุกคน มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้

(1) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม
(3) การมีจิตสํานึกที่ดี ซ่ือสัตย์ และรับผิดชอบ
(4) การยดึถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนอืกว่าประโยชน์สว่นตน และไม่มีผลประโยชน์ ทับ

ซ้อน
(5) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(8) การมุ่งผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(9) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(10) การสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดีร่วมกันพัฒนา

ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน



ส่วนที่ 2
จรรยาวิชาชีพขององค์กร

ข้อ 4 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์

ข้อ 5 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษา
ไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ

ข้อ 6 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็น
พลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ข้อ 7 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้าง ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจ
ก่อให้เกิดความเส่ือมเสียต่อเกียรติภูมิของตําแหน่งหน้าที่

ข้อ 8 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้างต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลัง
ความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน

ข้อ 9 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้างต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและ
ประชาชน

ข้อ 10 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้างต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุภาพ
เรียบร้อย มีอัธยาศัย

ข้อ 11 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้างต้องรักษาความลับที่ได้จากการ
ปฏิบัติหน้าท่ี การเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับโดยข้าราชการ /พนักงานจะกระทําได้ต่อเม่ือมีอํานาจหน้าท่ี
และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามท่ีกฎหมายกําหนดเท่านั้น

ข้อ 12 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้างต้องรักษา และเสริมสร้างความ
สามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ

ข้อ 13 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้างต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งไป
แสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้สําหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม
ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์
ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ีของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรม จรรยาหรือการให้ตามประเพณี

ข้อ 14 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้างต้องประพฤติตนให้สามารถ
ทํางานร่วมกับผู้ อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จําเป็นในการ
ปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่นําผลงานของผู้อ่ืนมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน



หมวด 3
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม

ส่วนที่ 1
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม

ข้อ 15 ให้สํานักงานปลัดมีหน้าท่ีควบคุมกํากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
นี้อย่างท่ัวถึงและเคร่งครัด โดยมีอํานาจหน้าท่ีดังนี้

(1) ดําเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตาม
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสมํ่าเสมอ

(2) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมน้ี เพื่อรายงานผลให้นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้างหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งน้ี โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจ
ดําเนินการตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้างหรือ คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือ
ตามท่ีเห็นเองก็ได้

(3) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีท่ีเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลวังท่าช้างหรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามสมควร อาจย่ืนเรื่อง
โดยไม่ต้องผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้างหรือ คณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการ
แผ่นดินก็ได้

(4) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกล่ัน
แกล้งหรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม การดําเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมน้ี อันมีผลกระทบต่อการแต่งต้ัง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้รับความ
เห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว

(5) ทําหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น
(6) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมน้ี หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรม

หรอืปลัดมอบหมาย ท้ังนี้ โดยไม่กระทบต่อความเปน็อิสระของผูด้ํารงตําแหน่งในสํานักงานปลัด
(7) อื่นๆตามที่เห็นสมควร
ข้อ 16 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้างแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน เพื่อ

ควบคุม กํากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย
(1) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(2) กรรมการจากข้าราชการซ่ึงดํารงตําแหนง่สายงานผู้บรหิาร เลอืกกันเองให้เหลือสองคน
(3) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การบริหาร

ส่วนตําบลตันหยงลุโละที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลวังท่าช้างนั้น จํานวนสองคน

(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม(1) –(3) ร่วมกันเสนอชื่อและคัดเลือก
ให้เหลือสองคน

ให้หัวหน้าสํานักงานปลัด เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจแต่งตั้ง
ผูช้่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม



กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน
ข้อ 17 คณะกรรรมการจริยธรรมมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ควบคุม กํากับ ส่งเสริมและให้คําแนะนําในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน

กรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การ
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว

(3) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหน้าท่ี
ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจง
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคําเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีสอบสวน

(4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคําหรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเร่ืองที่สอบสวน

(5) พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคําวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวัน นับแต่
วันท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็น
ท่ีสุด

(6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสําคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(7) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น

(8) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้

บังคับ

ส่วนที่ 2
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม

ข้อ 18 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้างเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ

ข้อ 19 การดําเ นินการตามข้อ 18 ให้ผู้ รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม

ข้อ 20 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม
ร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญ
และระดับตําแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจาการฝ่าฝืน และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา

ข้อ 21 หากการดําเนินการสอบสวนตามข้อ 19 แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่า
ฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามข้อ 18 สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริง



ว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ
ตามข้อ18 สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 24 แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดําเนินการทางวินัย

ข้อ 22 การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 18 ข้อ 19
และข้อ 21 ให้นําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และ
การดําเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินมาบังคับใช้โดยอนุโลม

ข้อ 23 การสั่งการของผู้รับผิดชอบดําเนินการตามข้อ 21 ให้ดําเนินการตามน้ันเว้นแต่
จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป

หมวด 4
ข้ันตอนการลงโทษ

ข้อ 24 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา ให้ดําเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดําเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือน
หรือนําไปประกอบการพจิารณาการแต่งต้ัง การเข้าสูตํ่าแหน่ง การพน้จากตําแหน่ง การเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี

ข้อ 25 เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการส่ังลงโทษตามข้อ 21 แล้ว ให้
องค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้างดําเนินการให้เป็นไปตามคําส่ังดังกล่าวโดยไม่ชักช้า

ข้อ 26 ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 24 สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบลวังท่าช้างภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ

ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 17 (2) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ

ข้อ 27 เม่ือผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว



บทเฉพาะกาล

ข้อ 28 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดําเนินการปรับปรุงแก้ไข
ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถ่ิน ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป

__________


