ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
อำเภอคลองห้า จังหวัดปทุมธานี พ.ศ. 25๖2
---------------------------------------------เนื่องจากรัฐ ธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช 25๖๐ มาตรา 76 วรรคสาม
กำหนดให้ "รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกําหนดประมวล
จริยธรรมสําหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว" การ
กำหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ ของรัฐ แต่ละ
ประเภท โดยมีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
ร้ายแรงแห่งการกระทำ ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็น การ
กระทำผิดทางวินัย
เพือ่ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย พุทธศักราช 25๖0 มาตรา
๗๖ วรรคสาม องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า จึงได้จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การ
บริหารส่วนตำบลคลองห้า เพื่อเป็นเครื่องกำกับ ความประพฤติของพนักงานส่วนตำบลในสังกัดตามประมวล
จริยธรรมแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 25

เดือน เมษายน

พ.ศ. 25๖2

(นายธงชัย นนทนาคร)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๖2

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี

คำนำ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีสาระสำคัญประการหนึ่งที่มุ่งแก้ไขปัญหา
การผูกขาดอำนาจรัฐและการใช้อำนาจอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งการดำเนินการทางการเมืองที่ขาดความ
โปร่งใส ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม และระบบการตรวจสอบการใช้อำนาจที่ล้มเหลว จึงมีบทบัญญัติที่มุ่งเน้น
การทำให้ บ้ า นเมื อ งมี ค วามโปร่ ง ใส มี คุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม โดยกำหนดในหมวด ๖ นโยบายแห่ ง รั ฐ
มาตรา 76 วรรคสาม เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีกลไกและระบบคือ ให้มี
การจัดทำประมวลจริยธรรมเพื่อเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ในหน่วยงานนั้นๆ เพื่อให้การ
บังคับใช้มาตรการทางจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า จึงได้จัดทำประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
ห้ าขึ้ น และหวั งว่ าข้าราชการ พนั ก งาน และลู ก จ้ างขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลคลองห้ า ทุ ก คนจะได้ ใช้
ประโยชน์
จากประมวลจริยธรรมฉบับนี้ในการนำมาเป็นแนวทางปฏิบัติงาน และเป็นเครื่องกำกับความ
ประพฤติในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรมยังประโยชน์สุขและผลสำเร็จมาสู่หน่วยงานสืบไป

องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
25 เมษายน ๒๕๖2
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ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า อำเภอคลองห้า จังหวัดปทุมธานี
พ.ศ. ๒๕๖2
-------------------------------------------------ประมวลจริย ธรรมของข้าราชการนี้จัดทำตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจัก รไทย
พุทธศักราช ๒๕๖๐ มาตรา ๗๖ วรรคสาม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของราชการที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล และเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เพื่อให้การดำเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๓. ทำให้เกิ ดรูป แบบองค์ก รอันเป็นที่ย อมรับ เพิ่มความหน้าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริก าร
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้เสีย
๔.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อำนาจในขอบเขต
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิด ชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญ ชา ต่อประชาชน
และต่อสังคมตามลำดับ
๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์ กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลอง
ห้า
“ข้าราชการ” หมายถึ ง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้าง
และลูกจ้าง ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“คณะกรรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริย ธรรมประจำองค์ก ารบริหารส่วนตำบล
คลองห้า
ข้อ ๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้ารักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้

หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
สำหรับข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
ข้อ ๓ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้าทุกคน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย เพื่ อ รัก ษาประโยชน์ ส่ ว นรวม เป็ น กลางทางการเมื อ ง อำนวยความสะดวกและให้ บ ริ ก ารแก่
ประชาชนตามหลัก ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจติ สำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตัวและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(๕) การยืนหยัดทำในสิ่งถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส่ และตรวจสอบได้
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(๑๐) การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่า
อยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

ส่วนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้ อ ๔ ข้ าราชการขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลคลองห้ า ต้ อ งจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
ข้อ ๕ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๖ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๗ ข้าราชการขององค์ การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ต้องไม่ประพฤติตนอันก่อให้เกิดความ
เสื่อมเสียต่อเกียรติภูมขิ องตำแหน่งหน้าที่
ข้ อ ๘ ข้ า ราชการขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลคลองห้ า ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม กำลั ง
ความสามารถ ด้ ว ยความเสี ย สละ ทุ่ ม เทสติ ปั ญ ญา ความรู้ ค วามสามารถ ให้ บ รรลุ ผ ลสำเร็ จ และมี
ประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
ข้อ ๙ ข้าราชการขององค์ ก ารบริห ารส่วนตำบลคลองห้ า ต้ อ งมุ่ งแก้ปั ญ หาความเดื อดร้อนของ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
ข้ อ ๑๐ ข้าราชการขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลคลองห้ า ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ าที่ ด้ ว ยความสุ ภ าพ
เรียบร้อย
มีอัธยาศัย
ข้อ ๑๑ ข้าราชาการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติ
หน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทำได้ต่อเมื่อมีอำนาจหน้าที่และได้รับ
อนุญาต
จากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามกฎหมายกำหนดเท่านั้น
ข้อ ๑๒ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ต้องการรักษา และเสริม สร้างความ
สามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกือ้ กูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ข้อ ๑๓ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ต้องไม่ใช้สถานะหรือตำแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตามตลอดจนไม่รับ
ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี
ข้อ ๑๔ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ต้องประพฤติตนให้สามารถทำงานร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อน
ร่วมงาน และไม่นำผลงานของผู้อ่นื มาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

ส่วนที่ ๓
จรรยาวิชาชีพ
ข้อ ๑๕ ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ผู้ประกอบวิชาชีพอื่น อาทิ แพทย์ พยาบาล
วิศวกร ครู ฯลฯ ต้องมีจรรยาบรรณในทางวิชาชีพนั้น ๆ และสามารถนำจรรยาบรรณทางวิชาชีพดังกล่าวมา
ใช้บังคับเพิ่มเติมสำหรับบุคลากรที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพข้างต้นแล้วแต่รายกรณีไป
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๖ ให้สำนัก งานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า มีหน้าที่ควบคุมกำกับการให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอ้ ย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ดำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชที่เป็นแบบอย่างที่ดแี ละติดตาม
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอ้ ย่างสม่ำเสมอ
(๒) สืบสวนหาข้อจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้ นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลคลองห้าหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผรู้ ้องข้อหรืออาจดำเนินการตามที่
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้าหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได้
(๓) ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และดู แ ลข้ า ราชการซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ อ ย่ า ง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองห้า หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้า ราชการผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่อง
โดยไม่ ต้อ งผ่ านนายกองค์ ก ารบริหารส่ วนตำบลคลองห้ าหรือคณะกรรมการจริย ธรรม ไปยั งผู้ต รวจการ
แผ่นดินก็ได้
(๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริย ธรรมนี้อย่ างตรงไปตรงมามิให้ถูก กลั่ น
แกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม การดำเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริย ธรรมนี้ อั นมี ผลกระทบต่ อการแต่ งตั้ ง โยกย้ าย เลื่ อนขั้นเงิน เดือ น ตั้งกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิ ทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
(๕) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖) ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ คณะกรรมการจริยธรรม
หรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดำรงตำแหน่งในสำนักปลัด
(๗) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร

ข้อ ๑๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึน้ เพื่อควบคุม
กำกับให้มกี ารปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน
(๓) กรรมการซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การบริหารส่วน
ตำบลคลองห้า ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการพนักงานจ้างและลูกจ้ างขององค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า
นั้น จำนวนสองคน
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) - (๓) ร่วมกันเสนอชื่อและคัดเลือก
ให้ เหลื อสองคน ให้ หั ว หน้าสำนั ก ปลั ด องค์ก ารบริห ารส่ วนตำบลคลองห้ า เป็ น เลขานุ ก ารคณะกรรมการ
จริยธรรม และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม กรรมการ
จริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุ ม กำกั บ ส่ งเสริม และให้ ค ำแนะนำในการใช้ บั งคั บ ประมวลจริย ธรรมนี้ในองค์
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริย ธรรมในองค์ก รปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
กรณี ที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุท ธรณ์ การ
ลงโทษผูฝ้ ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคำวินจิ ฉัยโดยเร็ว
(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอำนาจหน้าที่
ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชีข้ ้อเท็จจริง
ส่ งเอกสารและหลั ก ฐานที่ เกี่ ย วข้อง ส่ งผู้แทนหรือบุค คลในสังกั ด มาชี้แจงหรือ ให้ถ้อ ยคำเกี่ย วกั บ เรื่องที่
สอบสวน
(๔) เรี ย กผู้ ก ล่ าวหา หรือ ข้า ราชการของหน่ ว ยงานนี้ ม าชี้ แ จง หรื อ ให้ ถ้ อ ยคำหรื อ ให้ ส่ ง
เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๕) พิ จารณาวินิจฉั ย ชี้ขาดปัญ หาอัน เกิดจากการใช้บั งคับ ประมวลจริย ธรรมนี้ ในองค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคำวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุค คลระดับจังหวัดโดย
พลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิ ได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
(๖) ส่งเรื่องให้ผตู้ รวจการแผ่นดินพิจารณาวินจิ ฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญหรือ
มีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) คุ้ ม ครองข้ า ราชการซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ อ ย่ า งตรงไปตรงมา มิ ใ ห้
ผูบ้ ังคับบัญชาใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรมต่อราชการผูน้ ั้น

(๘) ดำเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผตู้ รวจการแผ่นดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้
บังคับ

ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๙ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ
ข้อ ๒๐ การดำเนินการตามข้อ ๑๙ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจำนวน
ไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ข้อ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่
ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝื น ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจความสำคัญและระดับตำแหน่ง
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี
ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอ่นื อันควรนำมาประกอบการพิจารณา
ข้อ ๒๒ หากการดำเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่า
ฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัยให้ผู้รั บผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามข้อ ๑๙ สั่ง
ลงโทษผูฝ้ ่าฝืนตามข้อ ๒๕ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดำเนินการทางวินัย
ข้อ ๒๓ การดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๒
ให้นำแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดำเนินการทาง
วินัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๒๔ การสั่ งการของผู้รับ ผิดชอบดำเนินการตามข้อ ๒๒ ให้ดำเนินตามนั้นเว้นแต่จะปรากฏ
ข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทำให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป

หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติ ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา ให้ดำเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีก ารแก้ไขหรือดำเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน
หรือนำไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตำแหน่ง การพ้นจากตำแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน
หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผฝู้ ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๖ เมื่อมีการดำเนินสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒ แล้ว ให้องค์การ
บริหารส่วนตำบลคลองห้า ดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๒๗ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตำบลคลองห้า ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ข้อ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๙ จัดให้ มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดำเนินการปรับ ปรุงแก้ไข
ประมวลจริย ธรรมให้มีค วามเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้ง ให้ คณะกรรมการบริห ารงานบุ คคลระดับ จังหวัด
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป
***************************************

