ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน
อําเภอสิเกา จังหวัดตรัง พ.ศ. 2561
............................................................
ตามที่องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน ตามนัยมาตรา 77 แห่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไปแล้ว นั้น
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้
มีประมวลจริยธรรมเพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา ทั้งนี้การฝ่าฝืน หรือไม่ ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่า เป็นการกระทําผิดทางวินัย
เพื่อ ให้เป็ นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 279 องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมที่อ้างถึง และให้จัดทําเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน
แทนเพื่อเป็นเครื่องกํากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัดตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561
(ลงชื่อ)
(นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน

คํานํา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีสาระสําคัญประการหนึ่งที่มุ่ง
แก้ไขปัญหาการผูกขาดอํานาจรัฐและการใช้อํานาจอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งการดําเนินการทางการเมืองที่
ขาดความโปร่งใส ไม่มี คุ ณ ธรรม จริยธรรม และระบบการตรวจสอบการใช้อํานาจที่ล้มเหลว จึงมี
บทบัญญัติที่มุ่งเน้นการทําให้บ้านเมืองมีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยกําหนด ในหมวด
13 จริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หมวด 13 มาตรา 279 เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทาง
การเมื อ งและเจ้ า หน้า ที่ ข องรั ฐ โดยมี ก ลไกและระบบคื อ ให้ มี ก ารจั ด ทํ า ประมวลจริ ย ธรรมเพื่ อ เป็ น
มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท
และเพื่อให้การบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐแต่ละประเภทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง กําหนดโทษ ของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือเป็นการกระทําความผิดวินัย และในมาตรา 280 ได้กําหนดให้ผู้ตรวจการ
แผ่นดินมีอํานาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้คําแนะนําในการจัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรม
ทั้งนี้ ประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
ประกอบด้วยองค์ประกอบสําคัญ 3 ส่วน ได้แก่
1. มาตรฐานทางจริยธรรม
2. กลไกและระบบในการดําเนินการ เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ขั้นตอนการลงโทษ
โดยองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหินได้จัดตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําร่างประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน ขึ้น 1 คณะ

องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน
กุมภาพันธ์ 2561

สารบัญ
หน้า
1. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
หมวด 1 บททั่วไป
หมวด 2 มาตรฐานทางจริยธรรม
หมวด 3 กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
หมวด 4 ขั้นตอนการลงโทษ
2. ภาคผนวก
สําเนาประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน
สําเนาคําสั่งแต่งตั้งคณะทํางานฯ จัดทําร่างฯ
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน จังหวัดตรัง
พ.ศ. ๒๕61

...............................
ประมวลจริ ย ธรรมของข้ า ราชการนี้ จั ด ทํ า ตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑ เป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒ ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหินเพื่อให้
การดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓ ทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้ใช้บริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔ ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อํานาจในขอบเขต สร้างระบบความรั บผิ ดชอบของข้าราชการต่ อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา
ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลําดับ
๕ ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสําหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
หมวด ๑
บททัว่ ไป
ข้อ ๑ ประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม”หมายถึงประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบ่อหิน
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึง
พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ่อหิน
ข้อ ๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้

-2หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
สําหรับข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน
ข้อ ๓ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหินทุกคน มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมัน่ ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๙) การยึดมัน่ ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(๑๐) การสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนาชุมชน
ให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ส่วนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ ๔ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์
ข้อ ๕ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๖ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมือง
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๗ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความ
เสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตําแหน่งหน้าที่
ข้อ ๘ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถ
ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตาม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
ข้อ ๙ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน

-3ข้อ ๑๐ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ
เรียบร้อย มีอธั ยาศัย
ข้อ ๑๑ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติ
หน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทําได้ต่อเมื่อมีอํานาจหน้าที่
และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดเท่านั้น
ข้อ ๑๒ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน ต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ข้อ ๑๓ ข้ าราชการขององค์ การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน ต้องไม่ ใ ช้ ส ถานะหรื อตํ าแหน่งไป
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สําหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม
ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อ
ประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรม จรรยาหรือการให้
ตามประเพณี
ข้อ ๑๔ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน ต้องประพฤติตนให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จําเป็นใน การปฏิบัติงาน
ของเพื่อนร่วมงาน และไม่นําผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๕ ให้สาํ นักงานปลัด มีหน้าที่ควบคุมกํากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี และ
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ําเสมอ
(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้นายก
องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหินหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจ
ดําเนินการตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่
เห็นเองก็ได้
(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 ในกรณีที่เห็นว่านายกองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ่อหิน หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่อง
โดยไม่ต้องผ่านนายกองค์ การบริห ารส่ วนตําบลบ่อหิน หรื อคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการ
แผ่นดินก็ได้
(๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่น
แกล้งหรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม การดําเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวน
ข้ อเท็จจริ งหรือวินัย หรือกระทบต่อสิ ท ธิ หน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระทํ ามิ ได้ เว้น แต่จะได้รั บ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว

-4(๕) ทําหน้าทีฝ่ ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖) ดํ า เนิ น การอื่ น ตามที่ กํ า หนดในประมวลจริ ย ธรรมนี้ หรื อ ตามที่ ค ณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดํารงตําแหน่งในสํานักงานปลัด
ข้อ ๑๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึน้ เพื่อ
ควบคุม กํากับ ให้มีการปฏิบัตติ ามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารเลือกกันเองให้เหลือสองคน
(๓) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การบริหาร
ส่วนตําบลบ่อหิน ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบล
บ่อหินนั้น จํานวนสองคน
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกให้เหลือสองคน
ให้หั วหน้า สํานั ก งานปลั ด เป็ น เลขานุ ก ารคณะกรรมการจริ ย ธรรม และอาจแต่ งตั้ ง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม
กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน
ข้อ ๑๗ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กํากับ ส่งเสริมและให้คําแนะนําในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
กรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การ
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ทคี่ ณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหน้าที่
ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุน้ ส่วน บริษทั ชี้แจง
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคํา
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๔) เรียกผู้ถกู กล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคําหรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคําวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
โดยพลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่
วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องให้คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสําคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) คุ้ ม ครองข้ า ราชการซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ อ ย่ า งตรงไปตรงมา มิ ใ ห้
ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(๘) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมา
ใช้บังคับ

-5ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๘ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ
ข้ อ ๑๙ การดํ า เนิ น การตามข้ อ ๑๘ ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบพิ จ ารณาดํ า เนิ น การแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการจํานวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ข้อ ๒๐ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม
ร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจความสําคัญ
และระดับตําแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา
ข้อ ๒๑ หากการดําเนินการสอบสวนตามข้อ ๑๙ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่า
ฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามข้อ ๑๘ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริง
ว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ
ตามข้อ ๑๘ สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 24 แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดําเนินการ ทางวินัย
ข้อ ๒๒ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๘ ข้อ
๒๐และข้อ ๒๑ ให้นําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย
และการดําเนินการทางวินัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๒๓ การสั่งการของผู้รับผิดชอบดําเนินการตามข้อ ๒๑ ให้ดําเนินการตามนั้น เว้น
แต่จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป

หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ ๒๔ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทาง
วินัยหรือความผิดทางอาญา ให้ดําเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดําเนินการที่ถูกต้อง หรือ
ตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การเลื่อนขั้น
เงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนา
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๕ เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๑
แล้วให้องค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน ดําเนินการให้เป็นไปตามคําสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๒๖ ผู้ ถูก ลงโทษตามข้ อ ๒๔ สามารถร้ องทุก ข์ หรือ อุ ท ธรณ์ ต่อ คณะกรรมการ
จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหินภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ข้อ ๒๗ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว
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บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๘ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัดคณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

(นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน

คําสั่งองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน
ที่ 24/2560
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมประจําองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน
............................................
ด้วย รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรมเพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่
ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพรวมทั้งกําหนดขั้นตอน
การลงโทษตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่า เป็นการกระทําผิดทางวินัย
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทําร่างประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน เป็นไปตาม
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 และมาตรา 304
อาศัยอํานาจตามความในมาตรา 59 (2) จึงขอแต่งตั้งบุคคล และตําแหน่งดังต่อไปนี้ เป็น “คณะทํางาน
จัดทําร่างประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน” ได้แก่
1. นายวัฒนชัย ชูเกิด

ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

เป็นหัวหน้าคณะทํางาน

2. นางยุวดี ชูเกิด

รองปลัดองค์การบริหารส่วนตําบล

เป็นคณะทํางาน

3. นายทศพล พู่ตระกูล

ผู้อํานวยการกองช่าง

เป็นคณะทํางาน

4. นายปัณณวิชญ์ ณรงค์ หัวหน้าสํานักงานปลัด อบต.

เป็นคณะทํางาน

5. นางสาวดุษฎี ทะระเกิด นักทรัพยากรบุคคล

เป็นคณะทํางาน
และเลขานุการ

ให้คณะกรรมการมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทําประมวลจริยธรรม และมาตรการที่จะนําไปสู่การปฏิบัติ
2. รับฟังความคิดเห็น ระดมสมองจากข้าราชการ และลูกจ้าง ประชาชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
3. เสนอประมวลจริยธรรม ต่อผู้บริหาร
4. ผลักดันประมวลจริยธรรม ฯ สู่ความสําเร็จ
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม พ.ศ. 2561

(นายจอมรวย เกลี้ยงช่วย)
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน

รายงานการประชุม คณะกรรมการจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตําบล
ครั้งที่ 1 ประจําปี 2561
วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561
ณ ห้องประชุมทีท่ าํ การองค์การบริหารส่วนตําบลบ่อหิน
..........................................................
ผู้เข้าประชุม
ลําดับที่
1
2
3
๔
5

ชื่อ - สกุล
นายวัฒนชัย ชูเกิด
นางยุวดี ชูเกิด
นายทศพล พู่ตระกูล
นายปัณณวิชญ์ ณรงค์
นางสาวดุษฎี ทะระเกิด

ตําแหน่ง

ลายมือชื่อ

ปลัด อบต.
รอง ปลัด อบต.
ผู้อํานวยการกองช่าง
หัวหน้าสํานักงานปลัด อบต.
นักทรัพยากรบุคคล

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น.
นายวัฒนชัย ชูเกิด
ปลั ด อบต. บ่ อ หิ น ประธานคณะกรรมการจริ ย ธรรมประจํ า อบต.
บ่อหิน เป็นประธานการประชุม และกล่าวเปิดการประชุม โดยมี
ระเบียบวาระการประชุม ดังนี้
ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
---------------ไม่ม-ี ---------------ระเบียบวาระที่ 2
ระเบียบวาระที่ 3

เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว
---------------ไม่ม-ี ---------------เรื่องพิจารณา
เรื่อง การจัดทําประมวลจริยธรรมประจําอบต. บ่อหิน
ตามที่รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2550 มาตรา 279
,280, และมาตรา 304 บัญญัติให้มีการจัดทําประมวลจริยธรรมของผู้ดํารง
ตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐ แต่ละประเภท โดย
กําหนดให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอํานาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้คําแนะนําในการ
จัดทําหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรม และสํานักงาน ก.ถ. ได้จัดทําร่าง
ตัวอย่างประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่าย ข้าราชการ
ประจํา มาเป็นแนวทางในการจัดทํา ให้คณะกรรมการช่วยกันพิจารณา
รายละเอียดดังนี้

-2หมวดที่ 1 บททั่วไป
หมวดที่ 2 มาตรฐานจริยธรรม
ส่ ว นที่ 1 มาตรฐานจริ ย ธรรมอั น เป็ น ค่ า นิ ย มหลั ก สํ า หรั บ
ข้าราชการ
ส่วนที่ 2 จรรยาวิชาชีพขององค์กร
หมวดที่ 3 กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ 1 กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ 2 ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
หมวดที่ 4 ขั้นตอนการลงโทษ
บทเฉพาะกาล
ซึ่งตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต. บ่อหิน พ.ศ. 2560
มีความสมบูรณ์ ครบถ้วน หมวด 13 มาตรา 279 เป็นบทบัญญัติ
เกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
โดยมีกลไกและระบบคือ ให้มีการจัดทําประมวลจริยธรรมเพื่อเป็น
มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ
และเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท และเพื่อให้การบังคับใช้มาตรการ
ทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
กําหนดโทษ ของการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ให้ถือเป็นการกระทําความผิดวินัย และในมาตรา 280 อยู่แล้ว หาก
คณะกรรมการท่านใดจะเสนอแก้ไข หรือเพิ่มเติมก็สามารถทําได้ และ
ขอให้เสนอมาเลยครับ
ที่ประชุม

มี ม ติ ใ ห้ ค วามเห็ น ชอบให้ จั ด ทํ า ตามร่ า งตามที่ สํ า นั ก งาน ก.ถ. ส่ ง มา
เช่นเดียวกับประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต. บ่อหิน พ.ศ. 2561
เพราะมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์

ประธานกล่าวปิดประชุม เวลา 16.00 น.
ลงชื่อ

ผู้จดรายงานการประชุม
(นางสาวดุษฎี ทะระเกิด)
เลขานุการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจรายงานการประชุม
(นายวัฒนชัย ชูเกิด)
ประธานกรรมการ

