ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ/พนักงานจ้าง

องค์การบริหารส่วนตาบลป่งไฮ
อาเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลป่งไฮ ได้ประกาศคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล เพื่อให้
พนักงานส่วนตาบลถือเป็นหลักการและแนวปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องมือในการกากับความประพฤติ ดังนี้
๑. พนักงานส่วนตาบล จะพึงปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริตและเที่ยงธรรม
๒. พนักงานส่วนตาบล จะพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษา
ประโยชน์ของทางราชการ อย่างเต็มกาลัง ความสามารถ
๓. พนักงานส่วนตาบล จะพึงปฏิบัติตน ต่อ ผู้ร่วมงาน ด้วยความสุภาพเรียบร้อย รักษาความ
สามัคคี และไม่กระทาการอย่างใดที่เป็นการกลั่นแกล้งกัน
๔. พนักงานส่วนตาบล จะพึงต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และให้การสงเคราะห์
แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน โดยไม่ชักช้าและด้วยความสุภาพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่น
เหยียดหยาม กดขี่หรือข่มเหง ประชาชน ผู้มาติดต่อราชการ
๕. พนักงานส่วนตาบล พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ
๖. พนั ก งานส่ ว นต าบลพึ ง ดู แ ลรั ก ษาและใช้ ท รั พ ย์ สิ น ทางราชการอย่ า งประหยั ด คุ้ ม ค่ า โดย
ระมัดระวังมิให้เสียหายหรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
๗. พนักงานส่วนตาบลต้องขยันหมั่นเพียร หาความรู้เพิ่มเติม เพื่อพัฒนาตนเองให้ทันสมัยอยู่
เสมอ
**********************************

ประกาศองค์การบริหารส่วนป่งไฮ
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลป่งไฮ จังหวัด บึงกาฬ
ประจาปี พ.ศ. ๒๕61
*************************************
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตาบลป่งไฮ .ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ องค์การบริหารส่วนตาบลป่งไฮ .ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2557 ตามนัยมาตรา
๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕50 ไปแล้ว นั้น
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรมเพื่อกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรั ฐแต่
ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกาหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ายแรงแห่งการกระทา ทั้งนี้การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่า เป็นการ
กระทาผิดทางวินัย
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕5๐มาตรา
๒๗๙ องค์การบริหารส่วนตาบลป่งไฮ จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมที่อ้างถึง และให้จัดเป็นประมวล
จริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลป่งไฮ แทน เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของข้าราชการ
ในสังกัดตามประมวลจริยธรรมแนบท้าย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 มกราคม ๒๕61

(ลงชื่อ)
(นายสุวรรณา กุมภิโร)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่งไฮ

-๑ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ของ....องค์การบริหารส่วนตาบลป่งไฮ.... จังหวัด....บึงกาฬ....
พ.ศ.... ๒๕61....
-------------------------------------------------ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดทาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตร ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของราชการ ที่ สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลป่งไฮ เพื่อให้ การดาเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๓. ท าให้ เ กิ ด รู ป แบบองค์ ก รอั น เป็ น ที่ ย อมรั บ เพิ่ ม ความหน้ า เชื่ อ ถื อ เกิ ด ความมั่ น ใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อ
สังคม ตามลาดับ
๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่
ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ….องค์การบริหาร
ส่วนตาบลป่งไฮ....
“ข้ า ราชการ” หมายถึ ง ข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามั ญ
ข้า ราชการครู และบุ คลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่ว นท้องถิ่น
รวมถึงพนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“คณะกรรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจา....องค์การบริหาร
ส่วนตาบลป่งไฮ....
ข้อ ๒ ให้....นายสุวรรณา...กุมภิโร....องค์การบริหารส่วนตาบลป่งไฮ....รักษาการตามประมวล
จริยธรรมนี้

-2หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
สาหรับข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลป่งไฮ
ข้อ ๓ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตาบลป่งไฮทุกคน มีหน้าที่ดาเนินการ ให้เป็นไป
ตามกฎหมาย เพื่อรั กษาประโยชน์ ส่ว นรวม เป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริก ารแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(๕) การยืนหยัดทาในสิ่งถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส่ และตรวจสอบได้
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(10)การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่
คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ส่วนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ ๔ ข้าราชการของ....องค์การบริหารส่วนตาบลป่งไฮ.... ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
ข้อ ๕ ข้าราชการของ....องค์การบริหารส่วนตาบลป่งไฮ.... ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
รักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๖ ข้าราชการของ....องค์การบริหารส่วนตาบลป่งไฮ.... ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
เป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๗ ข้ าราชการของ....องค์การบริห ารส่ ว นตาบลป่งไฮ.... ต้อ งไม่ป ระพฤติตนอั น
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตาแหน่งหน้าที่
ข้อ ๘ ข้าราชการของ....องค์การบริหารส่วนตาบลป่งไฮ.... ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
กาลั ง ความสามารถ ด้ ว ยความเสี ย สละ ทุ่ มเทสติ ปั ญญา ความรู้ ค วามสามารถ ให้ บ รรลุ ผ ลส าเร็ จ และมี
ประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน

-3ข้ อ ๙ ข้ า ราชการของ....องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลป่ ง ไฮ.... ต้ อ งมุ่ ง แก้ ปั ญ หาความ
เดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและ
ประชาชน
ข้อ ๑๐ ข้าราชการของ....องค์การบริหารส่วนตาบลป่งไฮ....ต้องปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความ
สุภาพ เรียบร้อยมีอัธยาศัย
ข้อ ๑๑ ข้าราชการ....องค์การบริหารส่วนตาบลป่งไฮ.... ต้องรักษาความลับที่ได้จากการ
ปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทาได้ต่อเมื่อมีอานาจหน้าที่และ
ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามกฎหมายกาหนดเท่านั้น
ข้อ ๑๒ ข้ าราชการของ.....องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลป่งไฮ.... ต้อ งการรัก ษา และ
เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ข้อ ๑๓ ข้าราชการของ....องค์การบริหารส่วนตาบลป่งไฮ....ต้องไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่ง
ไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สาหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตามตลอดจน
ไม่รับของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจ
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี
ข้อ ๑๔ ข้าราชการของ....องค์การบริหารส่วนตาบลป่งไฮ....ต้องประพฤติตนให้สามารถ
ทางานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้าใจ มีมนุษย์ สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ของเพื่อนร่วมงาน และไม่นาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
ส่วนที่ ๓
จรรยาวิชาชีพ (ถ้ามี)
ข้อ ๑๕ ข้าราชการ....องค์การบริหารส่วนตาบลป่งไฮ.... ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น อาทิ
แพทย์ พยาบาล วิศวกร ครู ฯลฯ ต้องมีจรรยาบรรณในทางวิชาชีพนั้น ๆ และสามารถนาจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพดังกล่าว เพื่อใช้บังคับเพิ่มเติมสาหรับบุคลากรที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวในองค์กร
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๖ ให้....สานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลป่งไฮ....มีหน้าที่ควบคุมกากับการให้มี
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชที่เป็นแบบอย่างที่ดีและ
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
(๒) สืบสวนหาข้อจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้ ....นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลป่งไฮ....หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้โดยอาจมีผู้ร้องข้อหรืออาจดาเนินการ
ตามที.่ ...นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่งไฮ....หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได้

-4(๓) ให้ช่วยเหลือดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา
มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่า....นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่งไฮ....หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้า ราชการผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่อ งโดยไม่ต้องผ่าน....นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลป่งไฮ....หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้
(๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูก
กลัน่ แกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม การดาเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
หรือวินั ย หรือกระทบต่อสิ ทธิหน้ าที่ของข้าราชการผู้ นั้น จะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้ รับความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
(๕) ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(๖) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดารงตาแหน่งในสานักปลัด
ข้อ ๑๗ ให้....นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่งไฮ.... แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น
เพื่อควบคุม กากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้
เหลือสองคน
(๓) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหารใน....องค์การ
บริหารส่วนตาบลป่งไฮ.... ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการพนักงานจ้างและลูกจ้างของ....องค์การบริหารส่วนตาบล
ป่งไฮ....นั้น จานวนสองคน
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) - (๓) ร่วมกันเสนอ
ชื่อและคัดเลือกให้เหลือสองคน
ให้....หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลป่งไฮ.... เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรม และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม
กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์ปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) สอดส่ องดูแ ลให้ มี การปฏิบั ติต ามประมวลจริ ยธรรมในองค์ กรปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การ
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคาวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอานาจ
หน้าที่ ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาเกี่ ยวกับเรื่อง
ที่สอบสวน

-5(๔) เรียกผู้กล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคาหรือให้
ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคาวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลั น ถ้าคณะกรรมการบริ ห ารงานบุ คคลระดับจังหวั ดมิ ได้ วินิจฉัยเป็น อย่างอื่นภายในเก้าสิ บวันนับ แต่วัน ที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่อง
สาคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) คุม้ ครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อราชการผู้นั้น
(๘) ด าเนิ น การอื่ น ตามประมวลจริ ย ธรรมนี้ หรื อ ตามที่ ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น
มอบหมาย การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๙ กรณี มีการร้องเรี ยนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้ าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่ าฝื น
ประมวลจริยธรรม ให้....นายกองค์การบริหารส่วนตาบลป่งไฮ... เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
ข้อ ๒๐ การดาเนินการตามข้อ ๑๙ ให้ ผู้ รับผิ ดชอบพิจารณาดาเนินการแต่งตั้ ง
คณะกรรมการจานวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ข้อ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่า ฝืนจริยธรรม
ร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจความสาคัญและ
ระดั บ ต าแหน่ ง ตลอดจนหน้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบของผู้ ฝ่ า ฝื น อายุ ประวั ติ และความประพฤติ ในอดี ต
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา
ข้อ ๒๒ หากการดาเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามี
การฝ่ าฝื น ประมวลจริ ย ธรรม ให้ ผู้ รั บ ผิ ดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ ๑๙ สั่ งยุติเรื่อง แต่ห ากปรากฏ
ข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า เป็ น การฝ่ า ฝื น ประมวลจริ ย ธรรม แต่ ไ ม่ ถึ ง กั บ เป็ น ความผิ ด ทางวิ นั ย ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบพิ จ ารณา
ดาเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๕ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดาเนินการ ทาง
วินัย
ข้อ ๒๓ การดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนข้อ ๑๙ ข้อ
๒๐ และข้อ ๒๒ ให้นาแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการ
ดาเนินการทางวินัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๒๔ การสั่งการของผู้รับผิดชอบดาเนินการตามข้อ ๒๒ ให้ดาเนินตามนั้นเว้นแต่
จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทาให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิด
ทางวินัยหรือความผิดทางอาญา ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดาเนินการที่ถูกต้อง หรือ
ตักเตือน หรือนาไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การเลื่อนขั้น

-6เงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการ
พัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๖ เมื่อมีการดาเนินสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒
แล้ว ให้....องค์การบริหารส่วนตาบลป่งไฮ....ดาเนินการให้เป็นไปตามคาสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๒๗ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
จริยธรรมของ.....องค์การบริหารส่วนตาบลป่งไฮ....ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ข้อ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุ ดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
โดยเร็ว
บทเฉพาะกาบทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๙ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดาเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัด คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และ
ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป
ข้อ ๓๐ .....(อื่นๆตามที่เห็นสมควร).....
***************************************

-7องค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม
คณะกรรมการจริยธรรมประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุม และ
กากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ และเพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง มีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการจริยธรรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกัน คณะทางานจัดทาร่างประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจึงได้กาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการขึ้น รายละเอียด
ปรากฏอยู่ในหมวด ๓ ส่วนที่ ๑ ข้อ ๑๗ และ ๑๘
แผนผังคณะกรรมการจริยธรรม
ประธานกรรมการ
ปลัด / รองปลัด (๑ คน)

กรรมการ
ข้ าราชการซึง่
ดารงตาแหน่ง
สายงานผู้บริ หาร
(๒ คน)

กรรมการ
ข้ าราชการ
ซึง่ ไม่ได้ ดารง
ตาแหน่ง
สายงาน
ผู้บริหาร
(๒ คน)

กรรมการ
ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
(๒ คน)
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แต่งตังคณะท
้
างานฯ

คณะทางานฯ
จัดทาประมวลจริยธรรม

เสนอ
ผู้บริหารพิจารณา

เห็นชอบ
ลงนามประกาศ/
แจ้ งทุกคนทราบ
ติดประกาศ

เห็นเป็ นอย่างอื่น

คณะทางานฯ
นามาแก้ ไขปรับปรุง

คณะทางานมีหน้ าที่
๑. จัดทาประมวลจริยธรรม (และ
มาตรการที่จะนาไปสู่การปฏิบตั )ิ
๒. รับฟั งความคิดเห็น / ระดมสมอง
จากข้ าราชการ และลูกจ้ าง
ประชาชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้ อง
๓. เสนอประมวลฯต่อผู้บริหาร
๔. ผลักดันประมวลฯสูค่ วามสาเร็จ

คณะกรรมการข้ าราชการ
ส่วนท้ องถิ่น
ช่วยเหลือ ให้ คาปรึกษา แนะนา

-9รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๗๙ มาตรฐานทางจริ ย ธรรมของผู้ ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง ข้ า ราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กาหนดขึ้น
มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีกลไกและระบบในการดาเนินงานเพื่อให้การ
บังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทา
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิด
ทางวินัย ในกรณีที่ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรายงานต่อรัฐสภา
คณะรั ฐ มนตรี หรื อสภาท้องถิ่น ที่เกี่ย วข้อง แล้ ว แต่ก รณี และหากเป็น การกระทาผิ ดร้ายแรงให้ ส่ งเรื่องให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาดาเนินการ โดยให้ถือเป็นเหตุที่ จะถูกถอดถอน
จากตาแหน่งตามมาตรา ๒๗๐
การพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งบุคคลใด เข้าสู่ตาแหน่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้
อานาจรัฐ รวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อนตาแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคลนั้น จะต้องเป็นไป
ตามระบบคุณธรรมและคานึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย
มาตรา ๒๘๐ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามหมวดนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอานาจ
หน้าที่เสนอแนะหรือให้คาแนะนาในการจัดทาหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง และ
ส่งเสริมให้ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสานึกในด้านจริยธรรม รวมทั้งมี
หน้าที่รายงานการกระทาที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบใน การบังคับการให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมดาเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม
ในกรณีที่การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีลักษณะร้ายแรงหรือมีเหตุอันควร
เชื่อได้ว่าการดาเนินการของผู้รับผิดชอบจะไม่เป็นไปด้วยความเป็นธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดินจะไต่สวนและเปิดเผย
ผลการไต่สวนต่อสาธารณะก็ได้
มาตรา ๓๐๔ ให้ดาเนินการจัดทาประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ ให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

