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ประกาศองค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยแอ่ง
เรื่ อง ประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการ
ขององค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยแอ่ง อําเภอเมือง จังหวัดมหาสารคาม
พุทธศักราช 2557
_______________
ตามที่องค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยแอ่ง ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริ ยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยแอ่ง ลงวันที่ 8 ตุลาคม
พ.ศ. 2547 ตามนัยมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไปแล้ว นั้น
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มี
ประมวลจริ ยธรรมเพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริ ยธรรมของผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรื อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้ง
กําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา ทั้งนี้ การฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตาม
มาตรฐานทางจริ ยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่า เป็ นการกระทําผิดทางวินยั
เพื่อให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 279 องค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยแอ่ง จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริ ยธรรม
ที่อา้ งถึง และให้จดั ทําเป็ นประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการองค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยแอ่งแทน เพื่อ
เป็ นเครื่ องกํากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด ตามประมวลจริ ยธรรมแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 เดือน มกราคม พ.ศ. 2557

(นายสมบูรณ์ คําสอนทา)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยแอ่ง

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลหวยแอง จังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. 2557
__________________
ป
ระมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1.
เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล
2.
ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล
และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหวยแอง เพื่อใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.
ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
4.
ทําใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใช
อํานาจ ในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอ
ประชาชน และตอสังคม ตามลําดับ
5.
ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
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บททั่วไป
ขอ 1 ในประมวลจริยธรรมนี้
“ ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการขององคการบริหาร
สวนตําบลหวยแอง

“ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการสวนทองถิ่น ขาราชการสวนทองถิ่นสามัญ ขาราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น รวมถึง
พนักงานจาง และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม ” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําองคการบริหารสวน
ตําบลหวยแอง
ขอ 2 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยแอง รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้
หมวด 2
มาตรฐานจริยธรรม
สวนที่ 1
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก
สําหรับขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยแอง
ขอ 3 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยแองทุกคน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้
(1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(3) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
(4) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน ทับ
ซอน
(5) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
(6) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(7) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(8) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได

-3(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
(10) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดีรวมกันพัฒนา
ชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
สวนที่ 2
จรรยาวิชาชีพขององคกร
ขอ 4 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยแอง ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
ขอ 5 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยแอง ตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ขอ 6 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยแอง ตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
ขอ 7 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยแอง ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความ
เสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่
ขอ 8 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยแองตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลัง
ความสามารถดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน
ขอ 9 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยแองตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน
ขอ 10 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยแองตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ
เรียบรอย มีอัธยาศัย
ขอ 11 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยแองตองรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติ
หนาที่ การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยขาราชการ /พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่และ
ไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น
ขอ 12 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยแองตองรักษา และเสริมสรางความสามัคคี
ระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ

-4ขอ 13 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยแองตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหา
ประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่นไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไม
รับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนตางๆ อัน
อาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรม จรรยาหรือการใหตามประเพณี
ขอ 14 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยแองตองประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของเพื่อน
รวมงาน และไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน
หมวด 3
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
สวนที่ 1
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ 15 ใหสํานักงานปลัดมีหนาที่ควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยาง
ทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดีและ
ติดตาม
สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ
(2) สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลหวยแองหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจ
ดําเนินการตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยแองหรือ คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือ
ตามที่เห็นเองก็ได
(3) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยาง
ตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีที่เห็นวานายกองคการบริหารสวน
ตําบลหวยแองหรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามสมควร อาจยื่นเรื่อง
โดยไมตองผานนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยแองหรือ คณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผูตรวจการ
แผนดินก็ได
(4) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่น
แกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม การดําเนินการตอขาราชการที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว
(5) ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวทนองถิ่น
(6) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการ จริยธรรม
หรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักงาน
ปลัด
(7) อื่นๆตามที่เห็นสมควร
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กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบดวย
(1) ปลัดหรือรองปลัดที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(2) กรรมการจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือคน
สอง
(3) กรรมการ ซึ่งเปนขาราชการที่ไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในองคการบริหารสวน
ตําบลหวยแอง ที่ไดรับเลือกตั้งจากขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลหวย
แองนั้น จํานวนสองคน
(4) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม(1) – (3) รวมกันเสนอชื่อและคัดเลือก
ใหเหลือสองคน
ใหหัวหนาสํานักงานปลัด เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจแตงตั้ง
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม
กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน
ขอ 17 คณะกรรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(2) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
กรณีที่มีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ การ
ลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว
(3) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท ี่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหนาที่
ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท ชี้แจง
ขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับ
เรื่องที่สอบสวน
(4) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคําหรือใหสง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลัน ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายในเกาสิบวัน นับแต
วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปน
ที่สุด
(6) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญหรือ
มีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(7) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิให
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น
(8) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผูตรวจการแผนดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช
บังคับ

-6สวนที่ 2
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ 18 กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม
ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยแองเปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ
ขอ 19 การดําเนินการตามขอ 18 ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจํานวน
ไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ขอ 20 การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม
ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับ
ตําแหนง ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต
สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจาการฝาฝน และเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา
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
ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดําเนินการ
ทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ 23 การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ 21 ใหดําเนินการตามนั้นเวนแตจะปรากฏ
ขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด 4
ขั้นตอนการลงโทษ
ขอ 24 การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนินการที่ถูกตองหรือ ตักเตือน
หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อขัน้นเงินเดือน หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี
ขอ 25 เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ 21 แลว
ให
องคการบริหารสวนตําบลหวยแอง ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา
ขอ 26 ผูถูกลงโทษตามขอ 24 สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลหวยแองภายในสามสิบวันนับแตวันไดทราบการลงโทษ
ผูถูกลงโทษตามขอ 17 (2) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแตวันไดทราบการลงโทษ
ขอ 27 เมื่อผลการพิจารณาเปนที่สุดแลว ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว
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ขอ 28 จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พรอมดําเนินการปรับปรุงแกไข
ประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี) และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และผูตรวจการ
แผนดินทราบตอไป
__________

คําสัง่ องค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยแอ่ง
ที่ 463 / 2556
เรื่ อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริ ยธรรม องค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยแอ่ง
……………………………
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มี
ประมวลจริ ยธรรมเพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริ ยธรรมของผูด้ าํ รงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรื อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้ง
กําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา ทั้งนี้การฝ่ าฝื น หรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐาน
จริ ยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็ นการกระทําผิดทางวินยั
เพื่อให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 279 องค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยแอ่ง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจริ ยธรรมองค์การบริ หาร
ส่ วนตําบลห้วยแอ่ง ดังนี้
1.
นางสาวอรัญญา แคนหนอง ปลัดอบต.ห้วยแอ่ง
ประธานกรรมการ
2.
นางสาวเจนจิรา ใจจุลละ รองปลัด อบต. กรรมการ
3.
นางธนัญญา ชินวรรณ
ผูอ้ าํ นวยการกองคลัง กรรมการ
4.
สิ บเอกประเสริ ฐ วิริยะ
ผูอ้ าํ นวยการกองช่าง กรรมการ
5.
นายวัฒนา ศรี คลัง
นักวิชาการส่ งเสริ มสุ ขภาพ กรรมการ
6.
นางกรรณิ การ์ โง่นสุ ข
ผอ.รพ.สต.ห้วยแอ่ง กรรมการ
7.
นายสมพงษ์ วิชาสวัสดิ์
ผอ.ร.ร.บ้านโคกล่ามฯ กรรมการ
8. นายเตรี ยม มูลไธสงค์
บุคลากร เลขานุการ
มีหน้ าที่
(1) ควบคุม กํากับ ส่ งเสริ มและให้คาํ แนะนําในการใช้บงั คับประมวลจริ ยธรรม
นี้
ในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(2) สอดส่ องดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมในองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยหรื อมีขอ้ ร้องเรี ยนว่ามีการฝ่ าฝื นจริ ยธรรมหรื อจรรยา หรื อในกรณี ที่มีการ
อุทธรณ์ การลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นตามประมวลจริ ยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริ ง และมีคาํ วินิจฉัยโดยเร็ ว
/(3) ให้คณะกรรมการ...

-2(3) ให้คณะกรรมการจริ ยธรรมหรื อผูท้ ี่คณะกรรมการจริ ยธรรมมอบหมาย
มี อาํ นาจหน้าที่ ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรื อห้าง
หุ น้ ส่ วน บริ ษทั ชี้แจงข้อเท็จจริ ง ส่ งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่ งผูแ้ ทนหรื อบุคคลในสังกัด มา
ชี้แจงหรื อให้ถอ้ ยคําเกี่ยวกับเรื่ องที่สอบสวน
(4) เรี ยกผูถ้ ูกกล่าวหา หรื อข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรื อให้ถอ้ ยคํา
หรื อให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่ องที่สอบสวน
(5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปั ญหาอันเกิดจากการใช้บงั คับประมวลจริ ยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เมื่อได้วนิ ิจฉัยแล้วให้ส่งคําวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลระดับ
จังหวัดโดยพลัน ถ้าคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วนิ ิจฉัยเป็ นอย่างอื่นภายในเก้าสิ บ
วันนับแต่วนั ที่คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่ อง ให้คาํ วินิจฉัยของคณะกรรมการ
จริ ยธรรมเป็ นที่สุด
(6) ส่ งเรื่ องให้ผตู ้ รวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณี ที่เห็นว่าเรื่ องนั้นเป็ น
เรื่ องสําคัญหรื อมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(7) คุม้ ครองข้าราชการซึ่ งปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา
มิให้ผบู ้ งั คับบัญชาใช้อาํ นาจ โดยไม่เป็ นธรรมต่อข้าราชการผูน้ ้ นั
(8) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริ ยธรรมนี้ หรื อตามที่ผตู ้ รวจการแผ่นดิน
มอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็ นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2556

(นายสมบูรณ์ คําสอนทา)
นายกองค์การบริ หารส่ วนตําบลห้วยแอ่ง

