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ประกาศองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  

  เร่ือง ประมวลจริยธรรมของขา้ราชการ  

ขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  อาํเภอเมือง  จงัหวดัมหาสารคาม   

พุทธศกัราช  2557 

_______________ 

 

  ตามท่ีองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  ไดป้ระกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ

จริยธรรมของขา้ราชการ พนกังาน และลูกจา้งขององคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง ลงวนัท่ี 8  ตุลาคม  

พ.ศ. 2547  ตามนยัมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2540  ไปแลว้  นั้น  

 

เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช 2550  มาตรา 279  บญัญติัใหมี้

ประมวลจริยธรรมเพื่อกาํหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง  ขา้ราชการ หรือ

เจา้หนา้ท่ีของรัฐแต่ละประเภท โดยใหมี้กลไกและระบบในการบงัคบัใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง

กาํหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทาํ  ทั้งน้ี  การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตาม

มาตรฐานทางจริยธรรมดงักล่าว  ใหถื้อวา่ เป็นการกระทาํผดิทางวนิยั  

 

เพื่อใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2550  

มาตรา 279  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง จึงใหย้กเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม

ท่ีอา้งถึง  และใหจ้ดัทาํเป็นประมวลจริยธรรมของขา้ราชการองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่งแทน  เพื่อ

เป็นเคร่ืองกาํกบัความประพฤติของขา้ราชการในสังกดั  ตามประมวลจริยธรรมแนบทา้ยน้ี 

 

ทั้งน้ี   ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

ประกาศ ณ วนัท่ี    4    เดือน  มกราคม    พ.ศ. 2557 

 

 

 (นายสมบูรณ์    คาํสอนทา) 

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 



 

 
 
 
 
 

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ 
ขององคการบริหารสวนตําบลหวยแอง   จังหวัดมหาสารคาม 

พ.ศ. 2557 
__________________ 

 
 ป ระมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550  มาตรา 279  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
 
 1.  เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ ท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
 
  2. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ  ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคล  
และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหวยแอง เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
  3.  ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ  เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
 
  4.  ทําใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ  โดยใหฝายบริหารใช
อํานาจ ในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอ
ประชาชน และตอสังคม ตามลําดับ 
 
  5.  ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน  
รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 

ท้ังนี้  รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
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หมวด 1 
บทท่ัวไป 

 
ขอ 1  ในประมวลจรยิธรรมนี้ 

“ ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลหวยแอง 

 
       

 
“ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการสวนทองถ่ิน ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญ ขาราชการครู 

และบุคลากรทางการศึกษา  ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถ่ิน รวมถึง
พนักงานจาง และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

“คณะกรรมการจริยธรรม ” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําองคการบริหารสวน
ตําบลหวยแอง 

 
ขอ 2  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยแอง  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้  

 
หมวด 2 

มาตรฐานจริยธรรม 
 

สวนท่ี 1 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

สําหรับขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยแอง 
 

ขอ 3  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยแองทุกคน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก 10 ประการ  ดังนี้ 

(1) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข  
(2) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
(3) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย และรับผิดชอบ 
(4) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน  ทับ

ซอน 
(5) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
(6) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
(7) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง  
(8) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
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(9) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
(10) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดีรวมกันพัฒนา

ชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
 
 

สวนท่ี 2 
จรรยาวิชาชีพขององคกร 

 
ขอ 4 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยแอง  ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย 
 

ขอ 5 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยแอง ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไวและ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

 

ขอ 6 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยแอง ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองดี 
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

 

ขอ 7 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยแอง ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความ
เสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี 

 

ขอ 8 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยแองตองปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลัง
ความสามารถดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 

 

ขอ 9 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยแองตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 

 

ขอ 10 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยแองตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ 
เรียบรอย มีอัธยาศัย 

 

ขอ 11 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยแองตองรักษาความลับท่ีไดจากการปฏิบัติ
หนาท่ี การเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดยขาราชการ /พนักงานจะกระทําไดตอเม่ือมีอํานาจหนาท่ีและ
ไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น 

 

ขอ 12 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยแองตองรักษา และเสริมสรางความสามัคคี
ระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ 
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ขอ 13 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยแองตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหา
ประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไม
รับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือประโยชนตางๆ อัน
อาจเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรม จรรยาหรือการใหตามประเพณี 

 

ขอ 14 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยแองตองประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของเพ่ือน
รวมงาน และไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน 
 

หมวด 3 
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 
สวนท่ี 1 

กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 
 

ขอ 15 ใหสํานักงานปลัดมีหนาท่ีควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยาง
ท่ัวถึงและเครงครัด  โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
 (1) ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีและ ติดตาม
สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสมํ่าเสมอ 

(2) สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลหวยแองหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ท้ังนี้  โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจ
ดําเนินการตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยแองหรือ คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือ
ตามท่ีเห็นเองก็ได 

(3) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยาง
ตรงไปตรงมา  มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีท่ีเห็นวานายกองคการบริหารสวน
ตําบลหวยแองหรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามสมควร  อาจยื่นเรื่อง
โดยไมตองผานนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยแองหรือ คณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผูตรวจการ
แผนดินก็ได 

(4) คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่น
แกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  การดําเนินการตอขาราชการท่ีอยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนข้ันเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบตอสิทธิหนาท่ีของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 

(5) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(6) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีคณะกรรมการ จริยธรรม

หรือปลัดมอบหมาย  ท้ังนี้  โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักงานปลัด 
(7) อ่ืนๆตามท่ีเห็นสมควร 
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ขอ 16 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยแองแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน เพ่ือควบคุม 
กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดวย 
(1) ปลัดหรือรองปลัดท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ  
(2) กรรมการจากขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือสองคน 
(3) กรรมการ  ซ่ึงเปนขาราชการท่ีไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในองคการบริหารสวน

ตําบลหวยแอง  ท่ีไดรับเลือกตั้งจากขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลหวย
แองนั้น  จํานวนสองคน 

(4) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก  ใหกรรมการตาม(1) – (3) รวมกันเสนอชื่อและคัดเลือก
ใหเหลือสองคน 

ใหหัวหนาสํานักงานปลัด เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแตงตั้ง
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม 

กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน 
ขอ 17 คณะกรรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้  

 (1) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     ใน
กรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ    การ
ลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้  จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 

(3) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรอืผูท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหนาท่ี 
ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท ชี้แจง
ขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือใหถอยคําเก่ียวกับ
เรื่องท่ีสอบสวน 

(4) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคําหรือใหสง
เอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

(5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เม่ือไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลัน  ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในเกาสิบวัน   นับแต
วันท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปน
ท่ีสุด 

(6) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญหรือ
มีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(7) คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา  มิให
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 

(8) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดินมอบหมาย      
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช

บังคับ 
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สวนท่ี 2 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 
ขอ 18 กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาท่ีประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม    

ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยแองเปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 
ขอ 19 การดําเนินการตามขอ 18  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจํานวน

ไมนอยกวาสามคน  เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 
ขอ 20 การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจรยิธรรมรายแรงหรือไม 

ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับ
ตําแหนง ตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต  
สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจาการฝาฝน และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 

ขอ 21 หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ 19  แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝนประมวล
จริยธรรม  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ 18 สั่งยุติเรื่อง  แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการ
ฝาฝนประมวลจริยธรรม  แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ18 สั่ง
ลงโทษผูฝาฝนตามขอ 24 แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย 

ขอ 22 การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ  18 ขอ 19  และขอ 21  
ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดําเนินการ
ทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ 23 การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ 21  ใหดําเนินการตามนั้นเวนแตจะปรากฏ
ขอเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
 

หมวด 4 
ข้ันตอนการลงโทษ 

 
ขอ 24 การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัยหรือ

ความผิดทางอาญา  ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไขหรือดําเนินการท่ีถูกตองหรือ ตักเตือน  
หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 

ขอ 25 เม่ือมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ 21 แลว           ให
องคการบริหารสวนตําบลหวยแอง   ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 

ขอ 26 ผูถูกลงโทษตามขอ 24  สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลหวยแองภายในสามสิบวันนับแตวันไดทราบการลงโทษ 

ผูถูกลงโทษตามขอ 17 (2) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแตวันไดทราบการลงโทษ 

ขอ 27 เม่ือผลการพิจารณาเปนท่ีสุดแลว  ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว  
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บทเฉพาะกาล 

 
ขอ 28 จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พรอมดําเนินการปรับปรุงแกไข

ประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี)  และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน และผูตรวจการ
แผนดินทราบตอไป 
     __________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

คาํสั่งองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

     ท่ี   463   / 2556 

เร่ือง   แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม  องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

…………………………… 

ดว้ยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย พุทธศกัราช  2550 มาตรา 279  บญัญติัใหมี้

ประมวลจริยธรรมเพื่อกาํหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูด้าํรงตาํแหน่งทางการเมือง ขา้ราชการ หรือ

เจา้หนา้ท่ีของรัฐแต่ละประเภท  โดยใหมี้กลไกและระบบในการบงัคบัใชอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ  รวมทั้ง

กาํหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทาํ  ทั้งน้ีการฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบติัตามมาตรฐาน

จริยธรรมดงักล่าวใหถื้อวา่เป็นการกระทาํผดิทางวนิยั  

เพื่อใหเ้ป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจกัรไทย  พุทธศกัราช 2550 

มาตรา 279   องคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองคก์ารบริหาร

ส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง  ดงัน้ี 

 1. นางสาวอรัญญา  แคนหนอง    ปลดัอบต.หว้ยแอ่ง             ประธานกรรมการ 

 2. นางสาวเจนจิรา  ใจจุลละ         รองปลดั อบต. กรรมการ  

 3. นางธนญัญา   ชินวรรณ           ผูอ้าํนวยการกองคลงั กรรมการ  

 4. สิบเอกประเสริฐ   วริิยะ           ผูอ้าํนวยการกองช่าง กรรมการ  

 5. นายวฒันา   ศรีคลงั                 นกัวชิาการส่งเสริมสุขภาพ กรรมการ  

 6. นางกรรณิการ์   โง่นสุข            ผอ.รพ.สต.หว้ยแอ่ง กรรมการ  

 7. นายสมพงษ ์  วชิาสวสัด์ิ           ผอ.ร.ร.บา้นโคกล่ามฯ กรรมการ  

 8. นายเตรียม  มูลไธสงค ์             บุคลากร เลขานุการ  

มีหน้าที ่

   (1)  ควบคุม  กาํกบั  ส่งเสริมและใหค้าํแนะนาํในการใชบ้งัคบัประมวลจริยธรรม น้ี    

ในองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(2)  สอดส่องดูแลใหมี้การปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมในองคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน  ในกรณีท่ีมีขอ้สงสัยหรือมีขอ้ร้องเรียนวา่มีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมีการ

อุทธรณ์  การลงโทษผูฝ่้าฝืนตามประมวลจริยธรรมน้ี จะตอ้งไต่สวนขอ้เทจ็จริง และมีคาํวนิิจฉยัโดยเร็ว  

 

/(3) ใหค้ณะกรรมการ... 
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(3) ใหค้ณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท่ี้คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย             

มีอาํนาจหนา้ท่ี ขอใหก้ระทรวง  กรม หน่วยงานราชการ รัฐวสิาหกิจ หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือหา้ง

หุน้ส่วน บริษทั  ช้ีแจงขอ้เทจ็จริง  ส่งเอกสารและหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง  ส่งผูแ้ทนหรือบุคคลในสังกดั มา

ช้ีแจงหรือใหถ้อ้ยคาํเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอบสวน 

   (4)  เรียกผูถู้กกล่าวหา หรือขา้ราชการของหน่วยงานน้ีมาช้ีแจง หรือใหถ้อ้ยคาํ  

หรือใหส่้งเอกสารและหลกัฐานเก่ียวกบัเร่ืองท่ีสอบสวน 

   (5)  พิจารณาวนิิจฉยัช้ีขาดปัญหาอนัเกิดจากการใชบ้งัคบัประมวลจริยธรรมน้ีใน

องคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  เม่ือไดว้นิิจฉยัแลว้ใหส่้งคาํวนิิจฉยัใหค้ณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบั

จงัหวดัโดยพลนั  ถา้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดัมิไดว้นิิจฉยัเป็นอยา่งอ่ืนภายในเกา้สิบ

วนันบัแต่วนัท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดบัจงัหวดัรับเร่ือง  ใหค้าํวนิิจฉยัของคณะกรรมการ

จริยธรรมเป็นท่ีสุด 

   (6)  ส่งเร่ืองใหผู้ต้รวจการแผน่ดินพิจารณาวนิิจฉยัในกรณีท่ีเห็นวา่เร่ืองนั้นเป็น

เร่ืองสาํคญัหรือมีผลกระทบในวงกวา้งหลายองคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

(7)  คุม้ครองขา้ราชการซ่ึงปฏิบติัตามประมวลจริยธรรมน้ีอยา่งตรงไปตรงมา   

มิใหผู้บ้งัคบับญัชาใชอ้าํนาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อขา้ราชการผูน้ั้น 

   (8)  ดาํเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมน้ี  หรือตามท่ีผูต้รวจการแผน่ดิน 

มอบหมาย 

 

ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 

 

   สั่ง   ณ   วนัท่ี    30   เดือน  ธนัวาคม   พ.ศ. 2556 

 

 

 

 

      (นายสมบูรณ์    คาํสอนทา)  

นายกองคก์ารบริหารส่วนตาํบลหว้ยแอ่ง 

 

 

 


	คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลห้วยแอ่ง

