ประมวลจริยธรรม
ของ
ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรรี มั ย
ประจําป ๒๕๕๗

คํานํา
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มีสาระสําคัญประการหนึ่งที่
มุงแกไขปญหาการผูกขาดอํานาจรัฐ และการใชอํานาจอย างไมเ ปน ธรรม รวมทั้ งการดํ าเนินการทาง
การเมืองที่ขาดความโปรงใส ไมมีคุณธรรม จริยธรรม และระบบการตรวจสอบการใชอํานาจที่ลมเหลว
จึงมีบทบัญญัติที่มุงเนนการทําใหบานเมืองมีความโปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยกําหนด ใน
หมวด ๑๓ จริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ
หมวด ๑๓ มาตรา ๒๗๙ เปนบทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทาง
การเมื องและเจ าหน าที่ ของรัฐ โดยมีกลไกและระบบคื อ ให มีการจั ดทํ าประมวลจริย ธรรมเพื่ อเป น
มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ และเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท
และเพื่ อให การบั ง คั บ ใช ม าตรการทางจริ ย ธรรมของผู ดํ า รงตํ าแหน ง ทางการเมื อง ข าราชการและ
เจาหนาที่ของรัฐแตละประเภทเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง กําหนดโทษของการฝาฝนหรือไม
ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ใหถือเปนการกระทําความผิดทางวินัยและในมาตรา ๒๘๐ ได
กํ า หนดให ผู ต รวจการแผ น ดิ น มี อํา นาจหน าที่ เ สนอแนะหรื อ ให คํา แนะนํ า ในการจั ด ทํ า หรื อ ปรั บ ปรุ ง
ประมวลจริยธรรม
สํ า นั ก งานผู ต รวจการแผ น ดิ น จึ ง ได ม อบให ก รมส ง เสริ ม การปกครองท อ งถิ่ น และ
สํานักงานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (สํานักงาน ก.ถ.)เรงรัดใหองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นจัดทําประมวลจริยธรรมของฝายขาราชการประจํา เพื่อใหขาราชการและลูกจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเพื่อเปนเครื่ องกํากับความประพฤติ
ของตนในการปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม
ทั้งนี้ ประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๒ ประกอบ
ดวนองคประกอบสําคัญ ๓ สวน ไดแก
๑. มาตรฐานทางจริยธรรม
๒. กลไกและระบบในการดําเนินการ เพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๓. ขั้นตอนการลงโทษ
โดยกระทรวงมหาดไทยไดจัดตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทํารางประมวลจริยธรรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นขึ้น จํานวน ๑ คณะ ประกอบดวย ผูแทนจากสํานักงาน ก.ถ. ผูแทนจาก
กรมสงเสริมการปกครองทองถิ่น และผูแทนจากองคกรปกครองสวนทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จึงไดจัดทําประมวลจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบล
ทะเมนชัยขึ้นเพื่อเปนประโยชนในการปฏิบัติของขาราชการ สังกัดองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ตอไป
สํานักงานปลัด
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
27 มีนาคม ๒๕๕7

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ

ของ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
อําเภอลําปลายมาศ จังหวัดบุรีรัมย
พ.ศ. ๒๕๕๗

ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐาน ใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล
๒. ยึด ถือเปน หลักการและแนวทางปฏิบัติ อยางสม่ําเสมอ ทั้ งในระดับองคกรและระดั บ
บุคคล และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ของ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทํ าให เ กิ ด รู ป แบบองค ก รอั น เป น ที่ ย อมรั บ เพิ่ มความน าเชื่ อถื อ เกิ ด ความมั่ น ใจแก
ผูรับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
๔. ใหเ กิด พัน ธะผู กพั นระหว างองคกรและข าราชการในทุ กระดับ โดยให ฝายบริห ารใช
อํานาจในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอ
ประชาชน และตอสังคม ตามลําดับ
๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น
รวมทัง้ เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึ งเพื่ อใช เป น ค านิย มร ว มสํ าหรั บองค กรและข าราชการทุ กคน พึ งยึด ถื อเป น
แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
หมวด ๑
บททั่วไป

ขอ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการของ องคการบริหารสวน
ตําบลทะเมนชัย
“ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการสวนทองถิ่น ขาราชการสวนทองถิ่นสามัญ ขาราชการ
ครู และบุ คลากรทางการศึ กษา ตามที่ บั ญญัติ ไว ในพระราชบั ญญั ติ ระเบี ย บข าราชการส วนท องถิ่ น
รวมถึงพนักงานจาง และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจํา องคการบริหารสวนตําบล

ทะเมนชัย
ขอ ๒ ให นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้

หมวด ๒

มาตรฐานจริยธรรม
สวนที่ ๑

มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก

สําหรับขาราชการ ของ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ขอ ๓ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ทุกคน มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการ
แกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี
ผลประโยชนทับซอน
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
(๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี รวมกัน
พัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญ
ฉบับปจจุบัน
สวนที่ ๒

จรรยาวิชาชีพขององคกร
ขอ ๔ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย

ขอ ๕ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไว
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ขอ ๖ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปน
พลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
ขอ ๗ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิด
ความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่
ขอ ๘ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลัง
ความสามารถด ว ยความเสี ย สละ ทุ มเทสติ ป ญญา ความรู ความสามารถ ให บ รรลุ ผ ลสํ าเร็ จ และมี
ประสิทธิภาพตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน
ขอ ๙ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนด ว ยความเป น ธรรม รวดเร็ ว และมุ ง เสริ ม สร างความเข าใจอั น ดี ร ะหว างหน ว ยงานและ
ประชาชน
ขอ ๑๐ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ
เรียบรอย มีอัธยาศัย
ขอ ๑๑ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตองรักษาความลับที่ไดจากการ
ปฏิบัติหนาที่ การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจ
หนาที่และไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น
ขอ ๑๒ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตองรักษา และเสริมสรางความ
สามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ขอ ๑๓ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไป
แสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่น ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม
ตลอดจนไม รับ ของขวั ญ ของกํ านั ล หรือประโยชน อื่น ใดจากผู รองเรี ยน หรื อบุ คคลที่ เกี่ ยวข อง เพื่ อ
ประโยชนตางๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการให
ตามประเพณี
ขอ ๑๔ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ตองประพฤติตนใหสามารถทํางาน
ร ว มกั บ ผู อื่ น ด ว ยความสุ ภ าพ มี น้ํ า ใจ มี ม นุ ษ ย สั ม พั น ธ อั น ดี ต อ งไม ป ด บั ง ข อ มู ล ที่ จํ า เป น ในการ
ปฏิบัติงานของเพื่อนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน
หมวด ๓

กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
สวนที่ ๑

กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๑๖ ให ปลัดองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย มีหนาที่ควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้

(๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดีและ
ติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ
(๒) สื บ สวนหาข อเท็ จ จริ ง หรื อสอบสวนการฝ าฝ น จริ ยธรรมนี้ เพื่ อรายงานผลให
นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผูรองขอ
หรื ออาจดํ าเนิ น การตามที่ นายกองค การบริ ห ารส ว นตํ าบลทะเมนชั ย หรื อคณะกรรมการจริ ย ธรรม
มอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได
(๓) ใหความช วยเหลื อและดู แลข าราชการซึ่งปฏิ บั ติ ตามประมวลจริ ย ธรรมนี้ อย าง
ตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีที่เห็ นวา นายกองคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัย หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควร อาจยื่น
เรื่องโดยไมตองผาน นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยัง
ผูตรวจการแผนดินก็ได
(๔) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูก
กลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม การดําเนินการตอขาราชการที่อยูระหวาง ถูกกลาวหาวาไม
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิได เวนแตจะ
ไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว
(๕) ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๖) ดํ าเนิ นการอื่น ตามที่กําหนดในประมวลจริ ยธรรมนี้ หรื อตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด
ขอ ๑๗ ให นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อ
ควบคุม กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบดวย
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือ
สองคน
(๓) กรรมการ ซึ่งเปน ขาราชการที่ไม ได ดํารงตําแหนงสายงานผูบริ หารในองค การ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย ที่ไดรับเลือกตั้งจากขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางขององคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัย นั้น จํานวนสองคน
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกใหเหลือสองคน
ให หั ว หน า สํ า นั ก ปลั ด เป น เลขานุ ก ารคณะกรรมการจริ ย ธรรม และอาจแต ง ตั้ ง
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม
กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน

ขอ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ ใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ
การลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอํานาจ
หนาที่ ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหางหุนสวน
บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจง
หรือใหถอยคํา เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๔) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคํา หรือ
ใหสงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
โดยพลัน ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายในเกาสิบวันนับแต
วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปน
ที่สุด
(๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่อง
สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๗) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา
มิใหผูบังคับบัญชาใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น
(๘) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผูตรวจการแผนดิน มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
มาใชบังคับ
สวนที่ ๒

ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๑๙ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรม ให นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ
ข อ ๒๐ การดํ า เนิ น การตามข อ ๑๙ ให ผู รั บ ผิ ด ชอบพิ จ ารณาดํ า เนิ น การแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ขอ ๒๑ การประพฤติป ฏิ บัติ ฝ าฝน ประมวลจริย ธรรมนี้ จะถื อเป น การฝาฝ นจริ ยธรรม
รายแรงหรือไม ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญ
และระดับตําแหนง ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ใน

อดี ต สภาพแวดล อมแห งกรณี ผลร ายอั น เกิ ด จากการฝ าฝ น และเหตุ อื่น อั น ควรนํ ามาประกอบการ
พิจารณา
ขอ ๒๒ หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ ๒๐ แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการ ฝา
ฝ น ประมวลจริ ย ธรรม ให ผู รั บ ผิ ด ชอบพิ จ ารณาดํ า เนิ น การตามข อ ๑๙ สั่ งยุ ติ เ รื่ อ ง แต ห ากปรากฏ
ขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย ใหผูรับผิดชอบพิจารณา
ดํ า เนิ น การตามข อ ๑๙ สั่ ง ลงโทษผู ฝ าฝ น ตามข อ ๒๕ แต ห ากปรากฏว า เป น ความผิ ด ทางวิ นั ย ให
ดําเนินการทางวินัย
ขอ ๒๓ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๑๙ ขอ ๒๐
และขอ ๒๒ ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย
และการดําเนินการทางวินัย ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๒๔ การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๒ ใหดําเนินการตามนั้น เวนแตจะ
ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด ๔

ขั้นตอนการลงโทษ
ขอ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทาง
วินัยหรือความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนินการที่ถูกตอง
หรือตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ ง การเขาสูตําแหนง การพน จากตํ าแหน ง
การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือ
ไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี
ขอ ๒๖ เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๒ แลว
ให องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา
ขอ ๒๗ ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๕ สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรม
ของ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ
ผู ถูกลงโทษตามข อ ๑๘ (๒) สามารถร อ งทุ กข ห รื ออุ ทธรณ ต อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ
ขอ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเปนที่สุดแลว ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๙ จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พรอมดําเนินการปรับปรุง
แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี) และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัด คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรกลางการบริ หารงานบุคคลสวนทองถิ่น
และผูตรวจการแผนดินทราบตอไป
*******************

ประกาศองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของขาราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย
พ.ศ. ๒๕๕7
ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย ลงวันที่
๒๖ กันยายน ๒๕๔๘ ตามนัยมาตรา ๗๗ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๔๐ ไปแลว นั้น
เนื่ อ งจากรั ฐ ธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย พุ ท ธศั ก ราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙
บัญญัติใหมีประมวลจริยธรรมเพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง
ขาราชการ หรื อเจ าหน าที่ ของรัฐ แต ล ะประเภท โดยให มีกลไกและระบบในการบั งคับ ใช อย างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา ทั้งนี้ การฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวา เปนการกระทําผิดทางวินัย
เพื่ อให เ ป น ไปตามเจตนารมณ ของรั ฐ ธรรมนู ญแห งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช
๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย จึงใหยกเลิกประกาศมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมที่อางถึง และใหจัดทําเปนประมวลจริยธรรมของขาราชการองคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัยแทน เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของขาราชการในสังกัด ตามประมวล
จริยธรรม แนบทายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
‘
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(นายทองอยู อินทรกําแหง)
นายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย

