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องค์ การบริหารส่ วนตําบลเด่ นเหล็ก
อําเภอนํา้ ปาด จังหวัดอุตรดิตถ์

ประกาศองค์ การบริ หารส่ วนตําบลเด่ นเหล็ก
ว่ าด้ วยประมวลจริยธรรมของข้ าราชการการเมืองท้ องถิ่นฝ่ ายบริหาร
องค์ การบริ หารส่ วนตําบลเด่ นเหล็ก พ.ศ. ๒๕๕๓
***************
ประมวลจริ ยธรรมนี้จดั ทําขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๗๙ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
๑.
เป็ นเครื่ องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ ายบริ หารองค์การบริ หารส่ วน
ตําบลเด่นเหล็ก ที่สร้างความโปร่ งใส มีมาตรฐานในการปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนและเป็ นสากล
๒. ยึดถือเป็ นหลักการและแนวทางปฏิบตั ิอย่างสมํ่าเสมอและเป็ นเครื่ องมือการตรวจสอลการทํางานด้าน
ต่าง ๆ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล เพื่อให้การดําเนินงานเป็ นไปตามหลักคุณธรรมจริ ยธรรมอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ
และประสิ ทธิ ผล
๓. ทําให้เกิดรู ปแบบองค์กรอันเป็ นที่ยอมรับ
ประชาชนทัว่ ไป ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้เสี ย

เพิ่มความน่าเชื่อถือเกิดความมัน่ ใจแก่ผูร้ ับบริ การและ

๔. ให้เกิดพันธผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทุกสระดับ ให้ใช้อาํ นาจในขอบเขต สร้างระบบความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผูบ้ งั คับบัญชาหรื อผูใ้ ต้บงั คับบัญชา ต่อองค์กร ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลําดับ
๕. ป้องกันการแสงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแจ้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริ มสร้างความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็ นค่านิยมร่ วมสําหรับองค์กรและบุคคล พึงยึดถือเป็ นแนวทางปฏิบตั ิควบคู่ไปกับ
ระเบียบและกฎข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิ ภาพ
อาศัยอํานาจรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ ข้อ ๒๗๙ จึงออกประกาศ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเด่นเหล็ก ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ ายบริ หาร องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลเด่นเหล็ก พ.ศ. ๒๕๕๓ ไว้ดงั ต่อไปนี้
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ ๑ ประกาศองค์การบริ หารส่ วนตําบลเด่นเหล็ก นี้ เรี ยกว่า “ประกาศองค์การบริ หารส่ วนตําบล
เด่นเหล็ก ว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ ายบริ หาร องค์การบริ หารส่ วนตําบลเด่นเหล็ก พ.ศ.
๒๕๕๓

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บงั คับตั้งแต่ วันที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

๒
ข้อ ๓ ในประกาศว่าด้วยประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ ายบริ หาร องค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลเด่นเหล็ก พ.ศ. ๑๕๕๓ นี้
“ประมวลจริ ยธรรม” หมายถึง ประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ ายบริ หารของ
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเด่นเหล็ก
“ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น” หมายถึง ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ ายบริ หาร (นายกฯ รองนายกฯ
เลขานุการนายกฯ ที่ปรึ กษานายกฯ) รวมทั้งบุคคลที่ฝ่ายบริ หารแต่งตั้งตามที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติที่จดั ตั้งองค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น
“คณะกรรมการจริ ยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริ ยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ ายบริ หาร
องค์การบริ หารส่ วนตําบลเด่นเหล็ก
ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลเด่นเหล็ก เป็ นผูร้ ักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่ วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็ นค่ านิยมหลัก
ข้อ ๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น มีหน้าที่ดาํ เนินการให้เป็ นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์
ส่ วนรวม เป็ นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให้บริ การแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมัน่
ในมาตรฐานทางจริ ยธรรมอันเป็ นค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้
๑) การยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริ ยธรรม
๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่ อสัตย์ และรับผิดชอบ
๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
๔) การยืนหยัดทําในสิ่ งที่ถูกต้อง เป็ นธรรม และถูกกฎหมาย
๕) การให้บริ การแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ ว มีอธั ยาศัย และไม่เลือกปฏิบตั ิ
๖) การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่ งใส และตรวจสอบได้
๘) การยึดมัน่ ในระบอบประชาธิ ปไตยอันเป็ นพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
๙) การยึดมัน่ ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

๓
ส่ วนที่ ๒
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้ าราชการการเมืองท้ องถิ่น
ข้อ ๖ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริ ย ์ ตลอดจนเป็ น
แบบอย่างที่ดีในการเครารพและรักษาระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
ข้อ ๗ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบตั ิตามซึ่ งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๘ ข้อราชการการเมืองท้องถิ่นถิ่นต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีในการเป็ นพลเมืองดี
ตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัด

เคารพและปฏิบตั ิ

ข้อ ๙ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบตั ิตนอยูใ่ นกรอบจริ ยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม ทั้งโดย
ส่ วนตัวและโดยหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน ทั้งต้องวางตนให้เป็ นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน
ข้อ ๑๐ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเคารพสิ ทธิ
หรื อวาจาอันไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรื อใส่ ร้ายหรื อเสี ยดสี บุคคลใด

เสรี ภาพส่ วนบุคคลของผูอ้ ื่น โดยไม่แสดงกิริยา

ข้อ ๑๑ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องมีอุดมการณ์ในการทํางานเพื่อประเทศชาติและต้องถือเอา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็ นสิ่ งสู งสุ ด
ข้อ ๑๒ ข้าราชการการเมืองถิ่นต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถ
ซื่ อสัตย์ สุ จริ ต เสี ยสละ เป็ นธรรม ไม่เลือกปฏิบตั ิ และปราศจากอคติ

ด้วยความรับผิดชอบ

ข้อ ๑๓ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็ นพลเมืองที่
ดี ร่ วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยูค่ ู่คุณธรรม และดูแลรักษาสภาพสิ่ งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อ ๑๔ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรื อยินยอมให้ผอู ้ ื่นใช้สถานะหรื อตําแหน่งการเป็ น
ข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเอง
ข้อ ๑๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้สถานะหรื อตําแหน่งการเป็ นข้าราชการการเมืองเข้าไปก้าว
ก่ายหรื อแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการซึ่ งเป็ นตําแหน่งหรื อ
เงินเดือนประจํา และมิใช้ขา้ ราชการการเมือง พนักงาน หรื อลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ
กิจการที่รัฐถือหุ น้ ใหญ่ หรื อราชการท้องถิ่น หรื อให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตําแหน่ง ทั้งนี้ เว้นแต่เป็ นการปฏิบตั ิตาม
กฎหมาย
ข้อ ๑๖ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัวหรื อผู ้
ใกล้ชิดก้าวก่ายหรื อแทรกแซงการปฏิบตั ิหน้าที่ของตนหรื อของผูอ้ ื่น และต้องไม่ยินยอมให้ผอู ้ ื่นใช้อาํ นาจหน้าที่ของตนโดย
มิชอบ

๔
ข้อ ๑๗ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ อาชีพ หรื อการงานออื่นใด
ของคู่สมรส ญาติสนิท หรื อบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลกั ษณะเป็ นการกระทบกระเทียบต่อความเชื่อถือศรัทธาของ
ประชาชนในการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน
ข้อ ๑๘ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาความลับของทางราชการเว้นแต่เป็ นการปฏิบตั ิตามอํานาจ
หน้าที่ตามกฎหมาย
ข้อ ๑๙ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องยึดมัน่ ในกฎหมายและคํานึงถึงระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งผู ้
สมควรดํารงตําแหน่งต่าง ๆ
ข้อ ๒๐ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นเมื่อพ้นจากตําแหน่งแล้ว ต้องไม่นาํ ข้อมูลข่าวสารอันเป็ นความลับ
ของทางราชการซึ่ งตนได้มาในระหว่างอยูใ่ นตําแหน่งไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่องค์กรเอกชน ทั้งนี้ ภายในกําหนด
ระยะเวลาสองปี นับจากวันที่พน้ จากตําแหน่ง
ข้อ ๒๑ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเปิ ดเผยข้อมูลการทุจริ ต การใช้อาํ นาจในทางที่ผิด
ฉล หลอกลวง หรื อกระทําการอื่นใดที่ทาํ ให้ราชการเสี ยหายต่อเจ้าหน้าที่ผรู ้ ับผิดชอบ

การ ฉ้อ

ข้อ ๒๒ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่เรี ยกร้องของขวัญ ของกํานัล หรื อประโยชน์อื่นใดจาก
บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากาการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน และจะต้องดูแลให้คู่สมรส ญาติสนิท หรื อบุคคล
ในครอบครัวของตนปฏิบตั ิเช่นเดียวกันด้วย
ข้อ ๒๓ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบตั ิต่อองค์กรธุรการที่ติดต่อทําธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐตาม
ระเบียบ และขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
ข้อ ๒๔ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นพึงพลปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างสมํ่าเสมอเอาใจใส่ ทุกข์สุข และ
รับฟังเรื่ องราวร้องทุกข์ของประชาชน และรี บหาทางช่วยเหลืออย่างเร่ งด่วนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบตั ิ
ข้อ ๒๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช้หรื อบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้เกิดความ
เข้าใจผิด หรื อเพื่อผลประโยชน์สาํ หรับตนเองและผูอ้ ื่น
ข้อ ๒๖ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้ทรัพย์สินของทางราชการ
ให้เป็ นไปตามวัตถุประสงค์น้ นั ๆ เท่านั้น
ของชาติ

ข้อ ๒๗ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่ อมเสี ยต่อเกียรติภูมิ

ข้อ ๒๘ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่คบหาหรื อให้การสนับสนุนแก่ผปู ้ ระพฤติผิดกฎหมาย หรื อผู ้
ที่มีความประพฤติในทางเสื่ อมเสี ย เช่น ผูเ้ ปิ ดบ่อนการพนัน หรื อผูท้ ี่ขอ้ งเกี่ยวกับยาเสพติด อันอาจกระทบกระเทือนต่อ
ความเชื่อถือศรัทธาของประชาชน

๕
ข้อ ๒๙ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณี เมื่อปฏิบตั ิหน้าที่บกพร่ อง
หรื อปฏิบตั ิหน้าที่ผิดพลาดร้ายแรง
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ ประมวลจริยธรรม
ส่ วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๓๐ ให้นายกองค์กรบริ หารส่ วนตําบลเด่นเหล็ก มีหน้าที่กาํ กับดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามประมวล
จริ ยธรรมนี้อย่างทัว่ ถึงและเคร่ งครัด โดยมีอาํ นายหน้าที่ดงั นี้
๑) ดําเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่ งเสริ ม ยกย่องข้าราชการการเมืองท้องถิ่นที่เป็ นแบบอย่างที่ดี
และติดตามสอดส่ องการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้อย่างสมํ่าเสมอ
๒) ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และคุม้ ครอบข้าราชการการเมืองท้องถิ่นซึ่ งปฏิบตั ิตามประมวล
จริ ยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลัน่ แกล้งหรื อถูกใช้อาํ นาจโดยไม่เป็ นธรรม
๓) การดําเนินการต่อข้าราชการการเมืองท้องถิ่นที่อยูร่ ะหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบตั ิตาม
ประมวลจริ ยธรรมนี้อนั มีผลกระทบต่อสิ ทธิ หน้าที่ของผูน้ ้ นั จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริ ยธรรมแล้ว
๔) ดําเนินการอื่นตามที่กาํ หนดในประมวลจริ ยธรรมนี้
ข้อ ๓๑ ให้นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลเด่นเหล็ก แต่งตั้งคณะกรรมการจริ ยธรรมของข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่นฝ่ ายบริ หารองค์การบริ หารส่ วนตําบลเด่นเหล็กขึ้น เพื่อควบคุมกํากับให้มีการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรม
นี้ ประกอบด้วย
๑) นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล เป็ นประธานคณะกรรมการจริ ยธรรม
๒) ตัวแทนฝ่ ายบริ หารที่นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลแต่งตั้งจํานวน ๑ คน เป็ นคณะกรรมการ
๓) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอกจํานวน ๓ คน ที่ผกู ้ าํ กับดูแลตามพระราชบัญญัติจดั ตั้ง
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น ๆ เป็ นผูเ้ ลือก เป็ นคณะกรรมการ
๔) หัวหน้าสํานักงานปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เป็ นเลขานุการคณะกรรมการ ทั้งนี้
หัวหน้าสํานักงานปลัดองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นดังกล่าวต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั มาก่อน หากเคยถูกลงโทษทาง
วินยั มาก่อนให้นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการจากตําแหน่งในฝ่ ายบริ หารที่เหมาะสม

๖
ข้อ ๓๒ คณะกรรมการจริ ยธรรมมีอาํ นาจหน้าที่ ดังนี้
ปกครองส่ วนท้องถิ่น

๑) ควบคุม กํากับ ส่ งเสริ ม และให้คาํ แนะนําในการใช้บงั คับประมวลจริ ยธรรมนี้ในองค์กร

๒) สอดส่ องดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น โดยอาจ
มีผรู ้ ้องขอหรื อตามที่คณะกรรมการจริ ยธรรมเห็นเองก็ได
๓) ขอความร่ วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ
หรื อห้างหุ น้ ส่ วน บริ ษทั ชี้แจงข้อเท็จจริ ง ส่ งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่ งผูแ้ ทนหรื อบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรื อ
ให้ถอ้ ยคําเกี่ยวกับเรื่ องที่สอบสวน
๔) เรี ยกผูถ้ กู กล่าวหา หรื อข้าราชการของหน่วยงานนี้ มาชี้แจง หรื อให้ถอ้ ยคําหรื อให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่ องที่สอบสวน
๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บงั คับประมวลจริ ยธรรมนี้
๖) ส่ งเรื่ องให้ผตู ้ รวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณี ที่เห็นว่าเรื่ องนั้นเป็ นเรื่ องสําคัญหรื อมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
๗) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริ ยธรรมนี้ หรื อตามที่ผตู ้ รวจการแผ่นดินมอบหมาย
ในการประชุมคณะกรรมการจริ ยธรรมให้นาํ กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครองมาใช้บงั คับ
โดยอนุโลม
ส่ วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๓๓ กรณี มีการร้องเรี ยนหรื อปรากฏเหตุวา่ มีการปฏิบตั ิฝ่าฝื นประมวลจริ ยธรรมให้นายกองค์การ
บริ หารส่ วนตําบล ส่ งเรื่ องให้คณะกรรมการจริ ยธรรมเป็ นผูร้ ับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริ ง
สื บสวนหาข้อเท็จจริ ง หรื อสอบสวนการฝ่ าฝื นจริ ยธรรมนี้ และให้มีคาํ วินิจฉัยโดยเร็ ว และให้คณะกรรมการจริ ยธรรม
ส่ งผลคําวินิจฉัยให้นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลมีคาํ สัง่ ลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นประมวลจริ ยธรรม
กรณี มีการร้องเรี ยนหรื อปรากฏเหตุวา่ นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล ปฏิบตั ิฝ่าฝื นประมวล
จริ ยธรรม
ให้คณะกรรมการจริ ยธรรมที่เหลืออยูเ่ ป็ นผูร้ ับผิดชอบการดําเนินการ
และให้เลือกกันเองเป็ นประธาน
คณะกรรมการ ยาจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริ ง สื บสวนหาข้อเท็จจริ งหรื อสอบสวนการฝ่ าฝื นจริ ยธรรมนี้ และให้มีคาํ วินิจฉัย
โดยเร็ วและให้คณะกรรมการจริ ยธรรมส่ งผลคําวินิจฉัยให้ผดู ้ ูแลตามพระราชบัญญัติจดั ตั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น ๆ
มีคาํ สัง่ ลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นประมวลจริ ยธรรม

๗
ข้อ ๓๔ หากการดําเนินการไต่สวน สื บสวน สอบสวนตามข้อ ๓๓ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งว่ามีการ
ฝ่ าฝื นประมวลจริ ยธรรมให้สง่ั ยุติเรื่ อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริ งว่าเป็ นการฝ่ าฝื นประมวลจริ ยธรรม ให้ส่งั ลงโทษผูฝ้ ่ าฝื น
ตามข้อ ๓๗
ข้อ ๓๕ การดําเนินการไต่สวน สื บสวน สอบสวนทางจริ ยธรรมและการลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นตามส่ วนที่ ๒
นี้ ให้นาํ แนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับวินยั และการรักษาวินยั และการดําเนินการทางวินยั ของ
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๓๖ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริ ยธรรมให้ถือเป็ นที่สุด เว้นแต่
๑) ปรากฏข้อเท็จจริ งในภายหลังที่อาจทําให้ผลของคําวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป
๒) กรณี ผถู ้ ูกลงโทษตามข้อ ๓๗ เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็ นธรรมให้สามารถร้องเรี ยนต่อ
ผูต้ รวจการแผ่นดินได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วนั ที่รับทราบคําสัง่ การลงโทษ
หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ ๓๗ การปฏิบตั ิฝ่าฝื นประมวลจริ ยธรรมนี้ให้ดาํ เนินการตามควรแก่กรณี เพื่อให้มีการแก้ไขหรื อ
ดําเนินการที่ถูกต้อง หรื อตักเตือน หรื อนําไปประกอบการพิจารณาในการเข้าสู่ ตาํ แหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง หรื อการสัง่
ให้ผฝู ้ ่ าฝื นนั้นปรับปรุ งตนเอง หรื อได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๘ กรปฏิบตั ิฝ่าฝื นประมวลจริ ยธรรมนี้ จะถือเป็ นการฝ่ าฝื นจริ ยธรรมร้ายแรงหรื อไม่ให้พิจารณา
จากพฤติกรรมของผูฝ้ ่ าฝื น ความจนใจหรื อเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผูฝ้ ่ าฝื น อายุประวัติ และความประพฤติในอดีตสภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่ าฝื นและ
เหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา
ข้อ ๓๙ ให้คณะกรรมการจริ ยธรรมส่ งผลคําวินิจฉัยให้นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล หรื อผูก้ าํ กับดูแล
ตามพระราชบัญญัติจดั ตั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น ๆ แล้วแต่กรณี มีคาํ สัง่ ลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นประมวลจริ ยธรรมนี้ ตามคํา
วินิจฉัยของคณะกรรมการจริ ยธรรมและเมื่อมีคาํ สัง่ ลงโทษแล้วให้นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบล หรื อผูก้ าํ กับดูแลตาม
พระราชบัญญัติจดั ตั้งองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นนั้น ๆ แล้วแต่กรณี แจ้งคณะกรรมการจริ ยธรรม เพื่อรายงานให้
ผูต้ รวจการแผ่นดินทราบต่อไป

๘
ข้อ ๔๐ กรณี เกิดปัญหาในการปฏิบตั ิตามระเบียบนี้ ให้ผตู ้ รวจการแผ่นดินเป็ นผูว้ ินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ ๔๑ ให้คณะกรรมการจริ ยธรรม พิจารณาปรับปรุ งแก้ไขประมวลจริ ยธรรมให้มีความเหมาะสม โดย
จัดให้มีการประเมินการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้ทุก ๆ ๑ ปี หรื อให้ดาํ เนินการปรับปรุ งแก้ไขประมวลจริ ยธรรมให้
มีความเหมาะสมตามคําแนะนําของผูต้ รวจการแผ่นดินต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓
(นายประนอม บุลาวัน)
ตําแหน่ง นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลเด่นเหล็ก

ประกาศองค์ การบริ หารส่ วนตําบลเด่ นเหล็ก
เรื่ อง ประกาศจริ ยธรรมของข้ าราชการการเมืองท้ องถิ่นฝ่ ายบริหาร
ขององค์ การบริหารส่ วนตําบลเด่ นเหล็ก พ.ศ. ๒๕๕๓
...............................................

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มีประมวล
จริ ยธรรมเพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริ ยธรรมของผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐ
แต่ละประเภท โดยให้มีกลไกลและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา ทั้งนี้การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางจริ ยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็ น
การกระทําผิดทางวินยั
ดังนั้น องค์การบริ หารส่ วนตําบลเด่นเหล็ก จึงได้จดั ทําประกาศองค์การบริ หารส่ วนตําบล
เด่นเหล็ก เรื่ อง ประกาศจริ ยธรรมของข้าราชการการเมืองฝ่ ายบริ หาร ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลเด่นเหล็ก
พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อเป็ นเครื่ องกํากับคามประพฤติของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ ายบริ หารในสังกัด ให้มีมาตรฐาน
ทางจริ ยธรรมและกลไกในการดําเนินงานอย่างมีประสิ ทธิ ภาพต่อไป
ทั้งนี้ ให้มีผลบังคับใช้ต้งั แต่วนั ที่ ๒๖ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓ เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายประนอม บุลาวัน)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลเด่นเหล็ก
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............................หัวหน้าส่วน
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