ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยทราย
พ.ศ. ๒๕๕6

อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

สารบัญ
หน้า
หมวด ๑
หมวด ๒
หมวด ๓
หมวด ๔

บททั่วไป
มาตรฐานจริยธรรม
- ส่วนที่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
- ส่วนที่ ๒ มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
- ส่วนที่ ๑ กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
- ส่วนที่ ๒ ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ขั้นตอนการลงโทษ
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๒
๒-๔
๔-๕
๕
๖

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยทราย
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของฝ่ายบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยทราย พ.ศ. 2556
ประมวลจริยธรรมนี้จัดทาขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็น เครื่องมือกากับความประพฤติของฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยทราย ที่
สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการ
ทางานด้านต่าง ๆ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม
อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพื่อความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์ กรและบุคคลในทุกระดับ ให้ใช้อานาจในขอบเขตสร้างระบบ
ความรั บ ผิ ด ชอบต่ อตนเอง ต่ อ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาหรือ ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชา ต่ อ องค์ ก ร ต่ อ ประชาชนและต่ อ สั งคม
ตามลาดับ
๕. ป้ อ งกั น การแสวงหาประโยชน์ โดยมิ ช อบ และความขั ดแย้งทางผลประโยชน์ ที่ อาจเกิด ขึ้ น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและบุคคล พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไป
กับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ประกอบ
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๖
มาตรา ๕๙ (๔) จึงออกประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยทราย ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยทราย ไว้ดังต่อไปนี้

หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยทราย นี้เรียกว่า ประกาศว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ
ฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยทราย พ.ศ. ๒๕๕๔
ข้อ ๒ ประกาศองค์การบริห ารส่ วนตาบลห้ วยทรายนี้ให้ ใช้บังคับ ตั้งแต่ วัน ถัดจากวันประกาศโดย
เปิดเผยแล้ว ๑๕ วัน
ข้อ ๓ ในประกาศประมวลจริยธรรมของฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยทราย พ.ศ. ๒๕๕๔
นี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นของฝ่ายบริหารของ
องค์การบริหารส่วนตาบลห้วยทราย

“ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ” หมายถึง ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารรวมทั้งบุคคลที่ฝ่าย
บริหารแต่งตั้งตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติที่จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
-๒ –
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ฝ่าย
บริหารองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยทราย
ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยทราย เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
ข้อ ๕ ข้าราชการเมืองท้องถิ่น มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม
เป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่น
ในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้
๑) การยึดมันในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่ วนตน และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน
๔) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
๗) การมุง่ ผลสมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ส่วนที่ ๒
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ข้อ ๖ ข้าราชการเมือ งท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตลอดจนเป็ น
แบบอย่างที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข้อ ๗ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่งรัฐธรรมนูญ
แห่งราชการอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๘ ข้อราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดี ในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๙ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศี ลธรรม ทั้งโดย
ส่วนตัวและโดยหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน ทั้งต้องวางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน
ข้อ ๑๐ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่แสดงกริยา
หรือวาจาอันไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด
ข้อ ๑๑ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องมีอุดมการณ์ ในการทางานเพื่อประเทศชาติและต้องถือเอา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด

ข้อ ๑๒ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ
-๓ข้อ ๑๓ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมือง
ที่ดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อ ๑๔ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้ห รือยินยอมให้ ผู้ อื่นใช้สถานะหรือตาแหน่ ง การเป็ น
ข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็น
ประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม
ข้อ ๑๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้ สถานะหรือตาแหน่งการเป็นข้าราชการการเมืองเข้าไป
ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการซึ่งมี
ตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา และมิใช่ ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วงราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ่นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้บุคคลดังกล่าวพ้ นจากตาแหน่ง ทั้งนี้
เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ข้อ ๑๖ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิทบุคคลในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิด
ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือของผู้อื่นและต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้อานาจหน้าที่ ของตน
โดยมิชอบ
ข้อ ๑๗ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ อาชีพหรือการงานอื่นใด
ของคู่สมรส ญาติสนิ ท หรือบุ คคลในครอบครัวของตนที่มีลั กษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ข้อ ๑๘ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาความลับของทางราชการเว้นแต่เป็นการปฏิบัติตาม
อานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ข้อ ๑๙ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องยึดมั่นในกฎหมายและคานึงถึงระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งผู้
สมควรดารงตาแหน่งต่าง ๆ
ข้อ ๒๐ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นเมื่อพ้นจากตาแหน่งแล้ว ต้องไม่นาข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับ
ของทางราชการซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในตาแหน่งไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่องค์กรเอกชน ทั้งนี้ ภายใน
กาหนดระยะเวลาสองปี นับจากวันที่พ้นจากตาแหน่ง
ข้อ ๒๑ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อานาจในทางที่ผิด การฉ้อฉล
หลอกลวง หรือกระทาการอื่นใดที่ทาให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ข้อ ๒๒ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่เรียกร้องของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล
อื่น เพื่อประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน และจะต้องดูแลให้คู่สมรส ญาติสนิท หรือ
บุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย
ข้อ ๒๓ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อทาธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐตาม
ระเบียบ และขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ ๒๔ ข้าราชการการเมืองท้อ งถิ่น พึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างสม่าเสมอเอาใจใส่ทุกข์สุข
และรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ
ข้อ ๒๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้ เกิดความ
เข้าใจผิด หรือเพื่อผลประโยชน์สาหรับตนเองและผู้อื่น
ข้อ ๒๖ ข้าราชการการเมื องท้ องถิ่นต้ องรักษาทรัพ ย์สิ น ของทางราชการและใช้ท รัพ ย์ สิ น ของทาง
ราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้น ๆ เท่านั้น

-๔ข้อ ๒๗ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิ
ของชาติ
ข้อ ๒๗ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของ
ชาติ
ข้อ ๒๘ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย หรือผู้มี
ความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เช่น ผู้เปิดบ่อนการพนัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อันอาจกระทบกระเทือน
ต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ข้อ ๒๙ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณีเมื่อปฏิบัติหน้าที่บกพร่อง
หรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดร้ายแรง

หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๓๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่กากับดูแลให้ มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อย่างทัว่ ถึงและเคร่งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
๑) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการการเมืองท้องถิ่นที่เป็นแบบอย่างที่ดี
และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
๒) ให้ ความช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ซึ่งปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม
๓) การดาเนิ น การต่อข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่างถูกกล่ าวหาว่าไม่ ปฏิ บัติ ต าม
ประมวลจริยธรรมนี้ อัน มีผ ลกระทบต่อสิ ทธิห น้าที่ ของผู้นั้ นจะกระทามิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็ นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
๔) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรม นี้
ข้อ ๓๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยทราย แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลห้วยทราย ขึ้นเพื่อควบคุมกากับให้ มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ ประกอบด้วย
๑) นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยทราย เป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรม
๒) ตั ว แทนฝ่ า ยบริ ห ารที่ น ายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล แต่ ง ตั้ ง จ านวน ๑ คน เป็ น
คณะกรรมการ
๓) กรรมการผู้ ทรงคุณ วุฒิ ภ ายนอกจานวน ๓ คน ที่ผู้ กากับ ดูแ ลตามพระราชบัญ ญั ติจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ เป็นผู้เลือก เป็นคณะกรรมการ
๔) หัวหน้าสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยทราย เป็นเลขานุการ คณะกรรมการ
ทั้งนี้ หัวหน้าสานักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน หากเคยถูก
ลงโทษทางวินัยมาก่อนให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการจากตาแหน่งในฝ่ายบริหาร
ที่เหมาะสม

-๕ข้อ ๓๒ คณะกรรมการจริยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) ควบคุ ม ก ากับ ส่ งเสริม และให้ คาแนะน าในการใช้ บั งคั บ ประมวลจริย ธรรมนี้ ในองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาจมีผู้
ร้องขอหรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้
๓) ขอความร่วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือ
ห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือ
ให้ถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วงงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคาหรือให้ส่งเอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้
๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสาคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้
บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๓๓ กรณีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง
สื บ สวนหาข้อเท็ จ จริง หรื อสอบสวนการฝ่ าฝื น จริยธรรมนี้ และให้ มี คาวินิ จฉัยโดยเร็ว และให้ คณะกรรมการ
จริยธรรมส่งผลคาวินิจฉัยให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มีคาสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริย ธรรม ให้ คณะกรรมการจริย ธรรมที่ เหลื ออยู่เป็นผู้ รับผิ ดชอบดาเนินการ และให้ เลื อกกันเองเป็นประธาน
คณะกรรมการ โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริงหรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ และให้มีคา
วินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคาวินิจฉัยให้ผู้กากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ มีคาสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
ข้อ ๓๔ หากการดาเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนตามข้อ ๓๓ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่า
ฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ สั่งลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๓๗
ข้อ ๓๕ การดาเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามส่วนที่ ๒ นี้ ให้
นาแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยและการดาเนินการทางวินัย
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๓๖ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่
๑) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทาให้ผลของคาวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป

๒) กรณี ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๓๗ เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมให้สามารถร้องเรียนต่อ
ผู้ตรวจการแผ่นดินได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับทราบคาสั่งการลงโทษ
-๖-

หมวด ๔
ขัน้ ตอนการลงโทษ
ข้อ ๓๗ การปฏิ บั ติ ฝ่ าฝื น ประมวลจริย ธรรมนี้ ให้ ด าเนิ น การตามควรแก่ ก รณี เพื่ อ ให้ มี ก ารแก้ ไขหรื อ
ดาเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือนาไปประกอบการพิจารณาในการเข้าสู่ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง หรือ
การสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๘ การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ให้พิจารณาจาก
พฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาคัญและระดับตาแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีตสภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน
และเหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา
ข้อ ๓๙ ให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคาวินิจฉัยให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือผู้กากับดูแลตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ แล้วแต่กรณีมีคาสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ตามคา
วินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมและเมื่อมีคาสั่งลงโทษแล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือผู้ กากับดูแล
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น ๆ แล้วแต่กรณี แจ้งคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อรายงาน
ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป
ข้อ ๔๐ กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้ตรวจการแผนดินเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ ๔๑ ให้คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม โดยจัด
ให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุก ๆ ๑ ปี หรือให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้
มีความเหมาะสมตามคาแนะนาของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป
ทั้งนีต้ ั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๓ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕6
(ลงชื่อ)
(นายคชานนท์ แก้วสุริยาภรณ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลห้วยทราย

