ประกาศองค์ การบริหารส่ วนตาบลหนองไผ่
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้ าราชการขององค์ การบริหารส่ วนตาบลหนองไผ่ อาเภอหนองขาหย่าง
จังหวัดอุทยั ธานี พ.ศ. 2557
---------------------------------------------ตามที่ อ งค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองไผ่ ได้ป ระกาศมาตรฐานทางคุ ณธรรมและจริ ย ธรรม
ของราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองไผ่ ลงวันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557
ตามนัยมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไปแล้ว นั้น
เนื่ องจากรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล
จริ ยธรรมเพื่อกาหนดมาตรฐานทางจริ ยธรรมของผูด้ ารงตาแหน่ งทางการเมื องข้าราชการ หรื อเจ้าหน้า ที่ ของรัฐ
แต่ละประเภท โดยมีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งกาหนดขั้นตอนการลงโทษตาม
ความร้ า ยแรงแห่ ง การกระท า ทั้งนี้ การฝ่ าฝื นหรื อไม่ป ฏิ บตั ิ ตามมาตรฐานทางจริ ย ธรรมดัง กล่ า วให้ถื อว่า เป็ น
การกระทาผิดทางวินยั
เพื่อให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279
องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองไผ่ จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริ ยธรรมที่อา้ งถึ ง และให้
จัดทาเป็ นประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองไผ่แทน เพื่อเป็ นเครื่ องกากับ ความ
ประพฤติของข้าราชการในสังกัดตามประมวลจริ ยธรรมแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2557

(นายสมควร สุ ทศั น์)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองไผ่

ประกาศองค์ การบริหารส่ วนตาบลหนองไผ่
เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้ าราชการ พนักงาน และลูกจ้ าง
ขององค์ การบริหารส่ วนตาบลหนองไผ่
---------------------------------------------ประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการนี้ จดั ทาตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็ นเครื่ องมื อกากับ ความประพฤติ ของราชการที่ ส ร้ า งความโปร่ ง ใส มี มาตรฐานในการปฏิ บตั ิ งาน
ที่ชดั เจนและเป็ นสากล
๒. ยึดถื อเป็ นหลักการและแนวทางปฏิ บตั ิอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุ คคล และเป็ น
เครื่ องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองไผ่ เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไป
ตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรมมีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล
๓. ท าให้ เ กิ ด รู ป แบบองค์ก รอัน เป็ นที่ ย อมรั บ เพิ่ ม ความหน้ า เชื่ อ ถื อ เกิ ด ความมัน่ ใจแก่ ผูร้ ั บ บริ ก าร
และประชาชนทัว่ ไป ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้เสี ย
๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริ หารใช้อานาจในขอบเขต
ขอบเขต สร้ า งระบบความรั บ ผิ ด ชอบของข้า ราชการต่ อ ตนเอง ต่ อ องค์ ก ร ต่ อ ผูบ้ ัง คับ บัญ ชา ต่ อ ประชาชน
และต่อสังคมตามลาดับ
๕. ป้ องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริ มสร้างความโปร่ งใสในการปฏิ บตั ิงานทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็ นค่านิ ยมร่ วมสาหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน
พึงยึดถื อเป็ นแนวทางปฏิบตั ิควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิ ภาพ ทั้งนี้ ตั้งแต่
บัดนี้เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2557

(นายสมควร สุ ทศั น์)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองไผ่

ประมวลจริยธรรมของข้ าราชการ
ขององค์ การบริหารส่ วนตาบลหนองไผ่
อาเภอหนองขาหย่ าง จังหวัดอุทยั ธานี
พ.ศ. ๒๕๕๗

องค์ การบริหารส่ วนตาบลหนองไผ่
อาเภอหนองขาหย่ าง จังหวัดอุทยั ธานี

คานา
รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีสาระสาคัญประการหนึ่ งที่มุ่งแก้ไขปั ญหาการ
ผูก ขาดอานาจรั ฐและการใช้อานาจอย่า งไม่ เป็ นธรรม รวมทั้ง การดาเนิ น การทางการเมื องที่ ข าดความโปร่ ง ใส
ไม่ มี คุ ณ ธรรม จริ ย ธรรม และระบบการตรวจสอบการใช้อานาจที่ ล้ม เหลว จึ ง มี บ ทบัญ ญัติ ที่ มุ่ ง เน้น การท าให้
บ้า นเมื อ งมี ค วามโปร่ ง ใส มี คุ ณธรรมและจริ ย ธรรม โดยก าหนดในหมวด ๑๓ จริ ย ธรรมของผูด้ ารงตาแหน่ ง
ทางการเมือง และเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หมวด ๑๓ มาตรา ๒๗๙ เป็ นบทบัญญัติเกี่ยวกับจริ ยธรรมของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่
ของรั ฐ โดยมีกลไกและระบบคือ ให้มีก ารจัดทาประมวลจริ ย ธรรมเพื่ อเป็ นมาตรฐานทางจริ ยธรรมของผูด้ ารง
ตาแหน่ ง ทางการเมื อง ข้า ราชการ และเจ้า หน้า ที่ ข องรั ฐแต่ ล ะประเภท และเพื่ อให้ก ารบังคับใช้ม าตรการทาง
จริ ย ธรรมของผู ้ด ารงต าแหน่ ง ทางการเมื อ ง ข้า ราชการและเจ้า หน้ า ที่ ข องรั ฐ แต่ ล ะประเภทเป็ นไปอย่ า งมี
ประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้ง กาหนดโทษของการฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิ บตั ิตามมาตรฐานทางจริ ยธรรม ให้ถือเป็ นการกระทา
ความผิดทางวินยั ทั้งนี้ ประมวลจริ ยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ประกอบด้วย
องค์ประกอบสาคัญ ๓ ส่ วน ได้แก่
๑. มาตรฐานทางจริ ยธรรม
๒. กลไกและระบบในการดาเนินการ เพื่อให้การบังคับใช้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
๓. ขั้นตอนการลงโทษ
องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองไผ่ จึงได้จดั ทาประมวลจริ ยธรรมขององค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองไผ่ข้ ึน
และหวัง ว่า ข้า ราชการ พนัก งาน และลู ก จ้า งขององค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลหนองไผ่ทุ ก คนจะได้ใ ช้ป ระโยชน์
จากประมวลจริ ย ธรรมฉบับ นี้ ใ นการนามาเป็ นแนวทางปฏิ บ ตั ิ ง าน และเป็ นเครื่ องก ากับ ความประพฤติ ใ นการ
ปฏิบตั ิงานอย่างมีคุณธรรมและจริ ยธรรมยังประโยชน์สุขและผลสาเร็ จมาสู่ หน่วยงานสื บไป

องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองไผ่
มกราคม ๒๕๕๗

สารบัญ
คานา
ประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการ
หมวด ๑ บททัว่ ไป
หมวด ๒ มาตรฐานจริ ยธรรม
ส่ วนที่ ๑ มาตรฐานจริ ยธรรมอันเป็ นค่านิยมหลักสาหรับข้าราชการ
ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองไผ่
ส่ วนที่ ๒ จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ส่ วนที่ ๓ จรรยาวิชาชีพ
หมวด ๓
ส่ วนที่ ๑ กลไกการบังคับใช้ประมวลจริ ยธรรม
ส่ วนที่ ๒ ระบบบังคับใช้ประมวลจริ ยธรรม
หมวด ๔ ขั้นตอนการลงโทษ
บทเฉพาะกาล

หน้า
๑
๑
๑
๒
๒
๓
๔
๔
๖
๖
๗

๑
ประมวลจริยธรรมของข้ าราชการ
ขององค์ การบริหารส่ วนตาบลหนองไผ่ อาเภอหนองขาหย่าง จังหวัดอุทัยธานี
พ.ศ. ๒๕๕๗
-------------------------------------------------ประมวลจริ ยธรรมของข้า ราชการนี้ จัด ท าตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็ นเครื่ องมื อกากับ ความประพฤติ ของราชการที่ ส ร้ า งความโปร่ ง ใส มี มาตรฐานในการปฏิ บตั ิ งาน
ที่ชดั เจนและเป็ นสากล
๒. ยึดถื อเป็ นหลักการและแนวทางปฏิ บตั ิอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุ คคล และเป็ น
เครื่ องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ขององค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองไผ่ เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไป
ตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรมมีประสิ ทธิภาพ และประสิ ทธิผล
๓. ท าให้ เ กิ ด รู ป แบบองค์ก รอัน เป็ นที่ ย อมรั บ เพิ่ ม ความหน้ า เชื่ อ ถื อ เกิ ด ความมั่น ใจแก่ ผูร้ ั บ บริ ก าร
และประชาชนทัว่ ไป ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้เสี ย
๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริ หารใช้อานาจในขอบเขต
ขอบเขต สร้ า งระบบความรั บ ผิ ด ชอบของข้า ราชการต่ อ ตนเอง ต่ อ องค์ ก ร ต่ อ ผูบ้ ัง คับ บัญ ชา ต่ อ ประชาชน
และต่อสังคมตามลาดับ
๕. ป้ องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริ มสร้างความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็ นค่านิ ยมร่ วมสาหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิควบคู่
ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนี้
หมวด ๑
บททัว่ ไป
ข้ อ ๑ ในประมวลจริ ยธรรมนี้
“ประมวลจริ ยธรรม” หมายถึง ประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองไผ่
“ข้าราชการ” หมายถึ ง ข้าราชการส่ วนท้องถิ่น ข้าราชการส่ วนท้องถิ่ นสามัญ ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ตามที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่ วนท้องถิ่ น รวมถึ งพนักงานจ้าง และลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
“คณะกรรรมการจริ ยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริ ยธรรมประจาองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองไผ่
ข้ อ ๒ ให้นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองไผ่รักษาการตามประมวลจริ ยธรรมนี้

๒
หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่ วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็ นค่ านิยมหลัก
สาหรับข้ าราชการขององค์ การบริหารส่ วนตาบลหนองไผ่
ข้ อ ๓ ข้าราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองไผ่ทุกคน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย
เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็ นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริ การแก่ ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมัน่ ในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการดังนี้
(๑) การยึดมัน่ ในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
(๒) การยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริ ยธรรม
(๓) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่ อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวและไม่มีผลประโยชน์ทบั ซ้อน
(๕) การยืนหยัดทาในสิ่ งถูกต้อง เป็ นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริ การแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ ว มีอธั ยาศัย และไม่เลือกปฏิบตั ิ
(๗) การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่ งใส่ และตรวจสอบได้
(๙) การยึดมัน่ ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(๑๐) การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็ นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุ มชนให้น่าอยู่
คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่ งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปั จจุบนั
ส่ วนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององค์ กร
ข้ อ ๔ ข้าราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองไผ่ ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริ ย ์
ข้ อ ๕ ข้าราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลหนอไงไผ่ ต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบตั ิ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้ อ ๖ ข้าราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองไผ่ ต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีในการเป็ นพลเมืองดี เคารพ
และปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัด

๓
ข้ อ ๗ ข้าราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองไผ่ ต้องไม่ประพฤติตนอันก่อให้เกิดความเสื่ อมเสี ย
ต่อเกียรติภูมิของตาแหน่งหน้าที่
ข้ อ ๘ ข้าราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองไผ่ ต้องปฏิ บตั ิหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ
ด้วยความเสี ยสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสาเร็ จและมีประสิ ทธิ ภาพตามภาระหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประเทศชาติและประชาชน
ข้ อ ๙ ข้าราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองไผ่ ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้ อนของประชาชน
ด้วยความเป็ นธรรม รวดเร็ ว และมุ่งเสริ มสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
ข้ อ ๑๐ ข้าราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองไผ่ ต้องปฏิ บตั ิหน้าที่ดว้ ยความสุ ภาพ เรี ยบร้อย
มีอธั ยาศัย
ข้ อ ๑๑ ข้าราชาการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองไผ่ ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบตั ิหน้าที่
การเปิ ดเผยข้อมู ล ที่ เป็ นความลับ โดยข้า ราชการ/พนัก งานจะกระทาได้ต่อเมื่ อมี อานาจหน้า ที่ และได้รับ อนุ ญาต
จากผูบ้ งั คับบัญชา หรื อเป็ นไปตามกฎหมายกาหนดเท่านั้น
ข้ อ ๑๒ ข้าราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองไผ่ ต้องการรักษา และเสริ มสร้างความสามัคคี
ระหว่างผูร้ ่ วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกันในทางที่ชอบ
ข้ อ ๑๓ ข้าราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองไผ่ ต้องไม่ใช้สถานะหรื อตาแหน่ งไปแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้สาหรั บตนเองหรื อผูอ้ ื่นไม่ว่าจะเป็ นประโยชน์ในทางทรั พย์สินหรื อไม่ก็ตามตลอดจนไม่รับ
ของขวัญ ของกานัล หรื อประโยชน์อื่นใดจากผูร้ ้ องเรี ยน หรื อบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจาก
การปฏิบตั ิหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็ นการให้โดยธรรมจรรยาหรื อการให้ตามประเพณี
ข้ อ ๑๔ ข้าราชการขององค์การบริ หารส่ วนตาบลหนอไงผ่ ต้องประพฤติตนให้สามารถทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น
ด้วยความสุ ภาพ มีน้ าใจ มีมนุ ษยสัมพันธ์ อนั ดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่ จาเป็ นในการปฏิ บตั ิงานของเพื่อนร่ วมงาน
และไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นมาแอบอ้างเป็ นผลงานของตน
ส่ วนที่ ๓
จรรยาวิชาชีพ (ถ้ ามี)
ข้ อ ๑๕ ข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองไผ่ ผูป้ ระกอบวิชาชีพอื่น อาทิ แพทย์ พยาบาล วิศวกร
ครู ฯลฯ ต้องมีจรรยาบรรณในทางวิชาชีพนั้น ๆ และสามารถนาจรรยาบรรณทางวิชาชี พดังกล่าวมาใช้บงั คับเพิ่มเติม
สาหรับบุคลากรที่เป็ นผูป้ ระกอบวิชาชีพข้างต้นแล้วแต่รายกรณี ไป

๔
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ ประมวลจริยธรรม
ส่ วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ ประมวลจริยธรรม
ข้ อ ๑๖ ให้สานักปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองไผ่ มีหน้าที่ควบคุ มกากับการให้มีการปฏิ บตั ิตาม
ประมวลจริ ยธรรมนี้อย่างทัว่ ถึงและเคร่ งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(๑) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่ งเสริ ม ยกย่องข้าราชที่เป็ นแบบอย่างที่ดีและติดตามสอดส่ องการ
ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
(๒) สื บสวนหาข้อจริ ง หรื อสอบสวนการฝ่ าฝื นจริ ยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้นายกองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลหนองไผ่หรื อกรรมการจริ ยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผรู้ ้องข้อหรื ออาจดาเนินการตามที่ นายกองค์การ
บริ หารส่ วนตาบลหนองไผ่หรื อคณะกรรมการจริ ยธรรมมอบหมาย หรื อตามที่เห็นเองก็ได้
(๓) ให้ความช่ วยเหลื อและดูแลข้าราชการซึ่ งปฏิ บตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้ อย่างตรงไปตรงมา
มิให้ถูกกลัน่ แกล้งหรื อถู กใช้อานาจโดยไม่เป็ นธรรม ในกรณี ที่เห็ นว่านายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองไผ่
หรื อคณะกรรมการจริ ยธรรมไม่ ให้ความคุ ม้ ครองต่อข้าราชการผูน้ ้ นั ตามควร อาจยื่นเรื่ องโดยไม่ตอ้ งผ่านนายก
องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองไผ่หรื อคณะกรรมการจริ ยธรรม ไปยังผูต้ รวจการแผ่นดินก็ได้
(๔) คุ ม้ ครองข้าราชการซึ่ งปฏิ บตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้ อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูกกลัน่ แกล้ง
หรื อถูกใช้อานาจโดยไม่เป็ นธรรม การดาเนิ นการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบตั ิตามประมวล
จริ ยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่ อนขั้นเงินเดื อน ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริ งหรื อวินยั
หรื อกระทบต่อสิ ทธิ หน้าที่ ของข้าราชการผูน้ ้ นั จะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็ นชอบจากคณะกรรมการ
จริ ยธรรมแล้ว
(๕) ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริ ยธรรมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(๖) ดาเนิ นการอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริ ยธรรมนี้ หรื อตามที่คณะกรรมการจริ ยธรรมหรื อ
ปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็ นอิสระของผูด้ ารงตาแหน่งในสานักปลัด
(๗) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
ข้ อ ๑๗ ให้นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองไผ่ แต่งตั้งคณะกรรมการจริ ยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม กากับ
ให้มีการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้
คณะกรรมการจริ ยธรรม ประกอบด้วย
(๑) ปลัดหรื อรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็ นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่ งดารงตาแหน่งสายงานผูบ้ ริ หาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน

๕
(๓) กรรมการซึ่ งเป็ นข้าราชการที่ไม่ได้ดารงตาแหน่งสายงานผูบ้ ริ หารในองค์การบริ หารส่ วนตาบล
หนองไผ่ ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองไผ่น้ นั จานวน
สองคน
(๔) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) - (๓) ร่ วมกันเสนอชื่ อและคัดเลื อกให้
เหลือสองคน
ให้หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองไผ่ เป็ นเลขานุ ก ารคณะกรรมการจริ ยธรรม
และอาจแต่งตั้งผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการจริ ยธรรมได้ตามความเหมาะสม
กรรมการจริ ยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั มาก่อน
ข้ อ ๑๘ คณะกรรมการจริ ยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กากับ ส่ งเสริ มและให้คาแนะนาในการใช้บงั คับประมวลจริ ยธรรมนี้ ในองค์ปกครอง
ส่ วนท้องถิ่น
(๒) สอดส่ องดูแลให้มีการปฏิ บตั ิตามประมวลจริ ยธรรมในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ในกรณี
ที่มีขอ้ สงสัยหรื อมีขอ้ ร้ องเรี ยนว่ามีการฝ่ าฝื นจริ ยธรรมหรื อจรรยาหรื อในกรณี ที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษผูฝ้ ่ าฝื น
ประมวลจริ ยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริ ง และมีคาวินิจฉัยโดยเร็ ว
(๓) ให้คณะกรรมการจริ ยธรรมหรื อผูท้ ี่คณะกรรมการจริ ยธรรมมอบหมายมีอานาจหน้าที่ขอให้
กระทรวง กรม หน่ ว ยงานราชการ รั ฐ วิ ส าหกิ จ หน่ ว ยงานอื่ น ของรั ฐ หรื อ ห้า งหุ ้ น ส่ ว น บริ ษ ทั ชี้ ข้อ เท็ จ จริ ง
ส่ งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่ งผูแ้ ทนหรื อบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรื อให้ถอ้ ยคาเกี่ยวกับเรื่ องที่สอบสวน
(๔) เรี ยกผูก้ ล่าวหา หรื อข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรื อให้ถอ้ ยคาหรื อให้ส่งเอกสารและ
หลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่ องที่สอบสวน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ ขาดปั ญหาอันเกิดจากการใช้บงั คับประมวลจริ ยธรรมนี้ ในองค์กรปกครอง
ส่ ว นท้อ งถิ่ น เมื่ อ ได้วิ นิ จ ฉัย แล้ว ให้ ส่ ง ค าวิ นิ จ ฉั ย ให้ ค ณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลระดับ จัง หวัด โดยพลัน
ถ้าคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลระดับจังหวัดมิ ได้วินิจฉัยเป็ นอย่างอื่นภายในเก้าสิ บวันนับแต่วนั ที่คณะกรรมการ
บริ หารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่ องให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริ ยธรรมเป็ นที่สุด
(๖) ส่ งเรื่ องให้ผตู ้ รวจการแผ่นดิ นพิจารณาวินิจฉัยในกรณี ที่เห็ นว่าเรื่ องนั้นเป็ นเรื่ องสาคัญหรื อมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(๗) คุม้ ครองข้าราชการซึ่ งปฏิ บตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้ อย่างตรงไปตรงมามิให้ผบู้ งั คับบัญชา
ใช้อานาจโดยไม่เป็ นธรรมต่อราชการผูน้ ้ นั
(๘) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริ ยธรรมนี้ หรื อตามที่ผตู ้ รวจการแผ่นดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริ ยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครองมาใช้บงั คับ

๖

ส่ วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ ประมวลจริยธรรม
ข้ อ ๑๙ กรณี มีการร้องเรี ยนหรื อปรากฏเหตุวา่ มีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบตั ิฝ่าฝื นประมวลจริ ยธรรม ให้นายก
องค์การบริ หารส่ วนตาบลหนองไผ่ เป็ นผูร้ ับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
ข้ อ ๒๐ การดาเนินการตามข้อ ๑๙ ให้ผรู้ ับผิดชอบพิจารณาดาเนิ นการแต่งตั้งคณะกรรมการจานวนไม่นอ้ ย
กว่าสามคน เป็ นผูด้ าเนินการสอบสวนทางจริ ยธรรม
ข้ อ ๒๑ การประพฤติ ป ฏิ บ ัติฝ่ าฝื นประมวลจริ ย ธรรมนี้ จะถื อเป็ นการฝ่ าฝื นจริ ย ธรรมร้ า ยแรงหรื อไม่
ให้พิ จ ารณาจากพฤติ ก รรมของการฝ่ าฝื น ความจงใจหรื อ เจตนา มู ล เหตุ จู ง ใจความส าคัญ และระดับ ต าแหน่ ง
ตลอดจนหน้าที่ ค วามรั บ ผิดชอบของผูฝ้ ่ าฝื น อายุ ประวัติ และความประพฤติ ใ นอดี ต สภาพแวดล้อมแห่ ง กรณี
ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่ าฝื น และเหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา
ข้ อ ๒๒ หากการด าเนิ นการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ว ไม่ ป รากฏข้อเท็ จจริ ง ว่า มี ก ารฝ่ าฝื นประมวล
จริ ยธรรม ให้ผูร้ ับผิดชอบพิจารณาดาเนิ นการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่ อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริ งว่าเป็ นการฝ่ าฝื น
ประมวลจริ ยธรรม แต่ไม่ถึง กับเป็ นความผิดทางวินัยให้ผูร้ ั บผิดชอบพิจารณาดาเนิ นการตามข้อ ๑๙ สั่ งลงโทษ
ผูฝ้ ่ าฝื นตามข้อ ๒๕ แต่หากปรากฏว่าเป็ นความผิดทางวินยั ให้ดาเนินการทางวินยั
ข้ อ ๒๓ การดาเนินการสอบสวนทางจริ ยธรรมและการลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๒ ให้นา
แนวทางและวิธีก ารสอบสวนตามมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ ยวกับวินัย และการรั กษาวินัย และการดาเนิ นการทางวินัย
ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้ อ ๒๔ การสั่งการของผูร้ ับผิดชอบดาเนินการตามข้อ ๒๒ ให้ดาเนิ นตามนั้นเว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริ ง
ในภายหลังที่อาจทาให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้ อ ๒๕ การประพฤติปฏิบตั ิฝ่าฝื นประมวลจริ ยธรรมนี้ ในกรณี อนั มิใช่เป็ นความผิดทางวินยั หรื อความผิด
ทางอาญา ให้ดาเนิ นการตามควรแก่ กรณี เพื่ อให้มี ก ารแก้ไ ขหรื อดาเนิ นการที่ ถูก ต้อง หรื อตัก เตื อน หรื อนาไป
ประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดื อน หรื อการพิจารณา
ความดีความชอบ หรื อการสั่งให้ผฝู ้ ่ าฝื นนั้นปรับปรุ งตนเองหรื อได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้ อ ๒๖ เมื่อมีการดาเนินสอบสวนทางจริ ยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒ แล้ว ให้องค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลหนองไผ่ ดาเนินการให้เป็ นไปตามคาสั่งดังกล่าวโดยไม่ชกั ช้า
ข้ อ ๒๗ ผูถ้ ูกลงโทษตามข้อ ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรื ออุทธรณ์ ต่อคณะกรรมการจริ ยธรรมขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลหนองไผ่ ภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ได้ทราบการลงโทษ

๗
ผูถ้ ู กลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) สามารถร้ องทุ ก ข์หรื ออุ ท ธรณ์ ต่อคณะกรรมการบริ หารงานบุ คคลระดับ
จังหวัด ภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ได้ทราบการลงโทษ
ข้ อ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเป็ นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผูต้ รวจการแผ่นดินโดยเร็ ว
บทเฉพาะกาล
ข้ อ ๒๙ จัดให้มีการประเมินการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้ พร้อมดาเนิ นการปรับปรุ งแก้ไขประมวล
จริ ยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลระดับจังหวัด คณะกรรมการ
ข้าราชการส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นองค์กรกลางการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น และผูต้ รวจการแผ่นดินทราบต่อไป
***************************************

