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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของขาราชการ

ขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว จังหวัดอุตรดิตถ
พ.ศ. ๒๕๕7

_______________

ตามท่ี องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ลงวันท่ี 26
มิถุนายน ๒๕๕7 ไปแลว  นั้น

เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา 78(4) และ
มาตรา ๒๗๙ บัญญัติใหมีประมวลจริยธรรมเพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมือง  ขาราชการ หรือเจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมี
ประสิทธิภาพ  รวมท้ังกําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา  ท้ังนี้  การฝาฝน หรือไม
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว  ใหถือวา เปนการกระทําผิดทางวินัย

เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา 78(4) และมาตรา ๒๗๙ องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว จึงใหยกเลิกประกาศมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมท่ีอางถึง  และใหจัดทําเปนประมวลจริยธรรมของขาราชการองคการบริหารสวนตําบล
หาดสองแควแทน  เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของขาราชการในสังกัด  ตามประมวลจริยธรรมแนบ
ทายนี้

ท้ังนี้   ตั้งแต บัดนี้เปนตนไป

ประกาศ ณ วนัท่ี 26 เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕7

พงษเทพ  ชัยออน

(นายพงษเทพ ชัยออน)
นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว



ประมวลจริยธรรมของขาราชการ
ของ องคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ

พ.ศ. ๒๕๕7
_______________

ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ  ท่ีสรางความโปรงใส  มีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล

๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ  ท้ังในระดับองคกรและระดับ
บุคคล  และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว
เพ่ือให  การดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ  เพ่ิมความนาเชื่อถือ  เกิดความม่ันใจแก
ผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป  ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย

๔.ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ  โดยใหฝายบริหารใช
อํานาจในขอบเขต  สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา
ตอประชาชน  และตอสังคม ตามลําดับ

๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  และความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจ
เกิดข้ึน  รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน

ท้ังนี้  รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน  พึงยึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้

หมวด ๑
บทท่ัวไป

ขอ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของขาราชการขององคการ

บริหารสวนตําบลหาดสองแคว อําเภอตรอน จังหวัดอุตรดิตถ
“ขาราชการ” หมายถึง  ขาราชการสวนทองถ่ิน ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญ

ขาราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถ่ิน
รวมถึงพนักงานจาง  และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจําองคการ
บริหารสวนตําบลหาดสองแคว

ขอ ๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้

หมวด ๒...
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หมวด ๒

มาตรฐานจริยธรรม

สวนท่ี ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก

สําหรับขาราชการ  ขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว

ขอ ๓ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควทุกคน  มีหนาท่ีดําเนินการ
ใหเปนไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม  เปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและ
ใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ  ดังนี้

(๑) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซื่อสัตย  และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมี

ผลประโยชนทับซอน
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม  และถูกกฎหมาย
(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน

ขอเท็จจริง
(๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ

ตรวจสอบได
(๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
(๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดี

รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมให
สอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

สวนท่ี ๒
จรรยาวิชาชีพขององคกร

ขอ ๔ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ตองจงรักภักดีตอชาติ
ศาสนา                                    และพระมหากษัตริย

ขอ ๕ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ตองเปนแบบอยางท่ีดีใน
การรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ

ขอ ๖ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ตองเปนแบบอยางท่ีดีใน
การเปนพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด

ขอ ๗ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ตองไมประพฤติตนอันอาจ
กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี

ขอ ๘ ขาราชการ…
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ขอ ๘ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ตองปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็ม
กําลังความสามารถดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา  ความรูความสามารถ  ใหบรรลุผลสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน

ขอ ๙ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ตองมุงแกปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว  และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน
และประชาชน

ขอ ๑๐ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
สุภาพ เรียบรอย มีอัธยาศัย

ขอ ๑๑ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ตองรักษาความลับท่ีไดจาก
การปฏิบัติหนาท่ี การเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเม่ือมีอํานาจ
หนาท่ีและไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น

ขอ ๑๒ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ตองรักษา และเสริมสราง
ความสามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ

ขอ ๑๓ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ตองไมใชสถานะหรือ
ตําแหนงไปแสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน  ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไม
ก็ตาม  ตลอดจนไมรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวของ
เพ่ือประโยชนตางๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน  เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการให
ตามประเพณี

ขอ ๑๔ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ตองประพฤติตนใหสามารถ
ทํางานรวมกับผูอ่ืนดวยความสุภาพ   มีน้ําใจ  มีมนุษยสัมพันธอันดี  ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการ
ปฏิบัติงานของเพ่ือนรวมงาน  และไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน

สวนท่ี ๓
จรรยาวิชาชีพ

ขอ ๑๕ จรรยาวิชาชีพของขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว คือ
จรรยาบรรณตอตนเอง
ขอ ๑ ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว พึงเปนผูมีศีลธรรมอันดี และ

ประพฤติตนใหเหมาะสมกับ     การเปนขาราชการ
ขอ ๒ ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว พึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาท่ี

ราชการดวยความซื่อสัตย  และไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  ในกรณีท่ีวิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกําหนดไว
ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นดวย

ขอ ๓ ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว พึงมีทัศนคติท่ีดี  และพัฒนา
ตนเองใหมีคุณธรรมและจริยธรรม  รวมท้ังเพ่ิมพูนความรู ความสามารถและทักษะในการทํางานเพ่ือให
ปฏิบัติหนาท่ีราชการมีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลยิ่งข้ึน

จรรยาบรรณ...
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จรรยาบรรณตอหนวยงาน
ขอ ๔ ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว พึงปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความ

สุจริต  เสมอภาค และปราศจากอคติ
ขอ ๕ ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว พึงปฏิบัติหนาท่ีราชการอยางเต็ม

กําลังความสามารถ  รอบคอบ  รวดเร็ว  ขยันหม่ันเพียร ถูกตองสมเหตุผล  โดยคํานึงถึงประโยชนของทาง
ราชการ และประชาชนเปนสําคัญ

ขอ ๖ ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว พึงประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลา
และใชเวลาราชการใหเปนประโยชนตอทางราชการอยางเต็มท่ี

ขอ ๗ ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว พึงดูแลรักษาและใชทรัพยสิน
ของทางราชการอยางประหยัดคุมคา  โดยระมัดระวังมิใหเสียหาย หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติ
ตอทรัพยสินของตนเอง

จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา  ผูอยูใตบังคับบัญชา  และผูรวมงาน
ขอ ๘ ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว พึงมีความรับผิดชอบในการ

ปฏิบัติงานการใหความรวมมือชวยเหลือกลุมงานของตนท้ังในดานการใหความคิดเห็น  การชวยทํางาน  และ
การแกปญหารวมกัน  รวมท้ังการเสนอแนะในสิ่งท่ีเห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบ
ดวย

ขอ ๙ ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ซึ่งเปนผูบังคับบัญชาพึงดูแลเอา
ใจใสผูอยูใตบังคับบัญชา    ท้ังในดานการปฏิบัติงาน  ขวัญกําลังใจ  สวัสดิการ  และยอมรับฟงความคิดเห็น
ของผูอยูใตบังคับบัญชาตลอดจนปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลท่ีถูกตองตามทํานอง
คลองธรรม

ขอ ๑๐ ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว พึงชวยเหลือเก้ือกูลกันในทางท่ี
ชอบ  รวมท้ังสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความสามัคคีรวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือ
ประโยชนสวนรวม

ขอ ๑๑ ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว พึงปฏิบัติตอผูรวมงาน
ตลอดจนผูท่ีเก่ียวของดวยความสุภาพ  มีน้ําใจ  และมนุษยสัมพันธอันดี

ขอ ๑๒ ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแควพึงละเวนจากการนําผลงานของ
ผูอ่ืนมาเปนของตน

จรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม
ขอ ๑๓ ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว พึงใหบริการประชาชนอยาง

เต็มกําลังความสามารถ       ดวยความเปนธรรม  เอ้ือเฟอ  มีน้ําใจ  และใชกิริยาวาจาท่ีสุภาพออนโยน  เม่ือ
เห็นวาเรื่องใดไมสามารถปฏิบัติได  หรือไมอยูในอํานาจหนาท่ีของตนจะตองปฏิบัติ  ควรชี้แจงเหตุผลหรือ
แนะนําใหติดตอยังหนวยงานหรือบุคคลซึ่งตนทราบวามีอํานาจหนาท่ีเก่ียวของกับเรื่องนั้นๆ ตอไป

ขอ ๑๔ ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว พึงประพฤติตนใหเปนท่ีเชื่อถือ
ของบุคคลท่ัวไป

ขอ ๑๕ ขาราชการ...
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ขอ ๑๕ ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว พึงละเวนการรับทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดซึ่งมีมูลคาเกินปกติวิสัยท่ีวิญูชนจะใหกันโดยเสนหาจากผูมาติดตอราชการ  หรือผูซึ่งอาจ
ไดรับประโยชนจากการปฏิบัติหนาท่ีราชการนั้น  หากไดรับไวแลวและทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือ
ประโยชนอ่ืนใดท่ีรับไว   มีมูลคาเกินปกติวิสัยก็ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว  เพ่ือดําเนินการตาม
สมควรแกกรณี

หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม

สวนท่ี ๑
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม

ขอ ๑๖ ให สํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว มีหนาท่ีควบคุมกํากับการ
ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางท่ัวถึงและเครงครัด  โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้

(๑) ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง  สงเสริม  ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดี
และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสมํ่าเสมอ

(๒) สืบสวนหาขอเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้  เพ่ือรายงานผลให
นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว หรือคณะกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ท้ังนี้  โดยอาจมีผูรองขอ
หรืออาจดําเนินการตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว หรือคณะกรรมการจริยธรรม
มอบหมาย  หรือตามท่ีเห็นเองก็ได

(๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยาง
ตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีท่ีเห็นวานายกองคการบริหารสวน
ตําบลหาดสองแคว หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควร
อาจยื่นเรื่องโดยไมตองผานนายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยัง
ผูตรวจการแผนดินก็ได

(๔) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา  มิให
ถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  การดําเนินการตอขาราชการท่ีอยูระหวาง ถูกกลาวหาวาไม
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนข้ันเงินเดือน  ตั้งกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบตอสิทธิหนาท่ีของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิไดเวนแตจะไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว

(๕) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(๖)ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีคณะกรรมการ

จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย  ท้ังนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด
ขอ ๑๗ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน

เพ่ือควบคุม กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้

คณะกรรมการ...
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คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดวย
(๑) ปลัดหรือรองปลัดท่ีไดรับมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองให

เหลือสองคน
(๓) กรรมการ  ซึ่งเปนขาราชการท่ีไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในองคการ

บริหารสวนตําบลหาดสองแคว ท่ีไดรับเลือกตั้งจากขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางขององคการบริหาร
สวนตําบลหาดสองแคว นั้น จํานวนสองคน

(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอชื่อ
และคัดเลือกใหเหลือสองคน

ใหหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว เปนเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม

กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน
ขอ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้

(๑) ควบคุม  กํากับ  สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

(๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมีการ
อุทธรณ  การลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว

(๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย
มีอํานาจหนาท่ี  ขอใหกระทรวง  กรม  หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอ่ืนของรัฐ  หรือหาง
หุนสวน บริษัท  ชี้แจงขอเท็จจริง  สงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ  สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด
มาชี้แจงหรือใหถอยคําเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน

(๔) เรียกผูถูกกลาวหา  หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง  หรือใหถอยคํา
หรือใหสงเอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน

(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เม่ือไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัดโดยพลัน  ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในเกาสิบวัน
นับแตวันท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม
เปนท่ีสุด

(๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้นเปน
เรื่องสําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

(๗) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา
มิใหผูบังคับบัญชาใชอํานาจ  โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น

(๘) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดิน
มอบหมายการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใชบังคับ

สวนท่ี ๒...
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สวนท่ี ๒
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม

ขอ ๑๙ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาท่ีประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรม  ให นายกองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ

ขอ ๒๐ การดําเนินการตามขอ ๑๙ ใหผู รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้ ง
คณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม

ขอ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรม
รายแรงหรือไม  ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญ
และระดับตําแหนง  ตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติ           ใน
อดีต สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน  และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา

ขอ ๒๒ หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ ๒๐ แลว  ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการ
ฝาฝนประมวลจริยธรรม  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏ
ขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม  แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย  ใหผูรับผิดชอบพิจารณา
ดําเนินการตามขอ ๑๙ สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๕ แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการ
ทางวินยั

ขอ ๒๓ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๑๙
ขอ ๒๐ และขอ ๒๒ ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย  และการรักษาวินัย
และการดําเนินการทางวินัย  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มาบังคับใชโดยอนุโลม

ขอ ๒๔ การสั่ งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๒ ใหดําเนินการตามนั้น
เวนแตจะปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป

หมวด ๔
ข้ันตอนการลงโทษ

ขอ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทาง
วินัยหรือความผิดทางอาญา  ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไขหรือดําเนินการท่ีถูกตอง  หรือ
ตักเตือน  หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง  การเขาสูตําแหนง  การพนจากตําแหนง
การเลื่อนข้ันเงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือ
ไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี

ขอ ๒๖ เม่ือมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๒ แลว
ใหองคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา

ขอ ๒๗ ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๕ สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรม
ขององคการบริหารสวนตําบลหาดสองแคว ภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดทราบการลงโทษผูถูกลงโทษตาม
ขอ ๑๘ (๒) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน
นับแตวันไดทราบการลงโทษ

ขอ ๒๘ เม่ือผลการพิจารณาเปนท่ีสุดแลว  ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว



บทเฉพาะกาล

ขอ ๒๙ จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พรอมดําเนินการปรับปรุง
แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี) และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน  ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคล สวนทองถ่ิน  และ
ผูตรวจการแผนดินทราบตอไป


