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สานักปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองนาก
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คานา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕5๐ มีสาระสาคัญประการหนึ่งที่มุ่งแก้ไข
ปัญหาการผูกขาดอานาจรัฐและการใช้อานาจอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งการดาเนินการทางการเมืองที่ขาด
ความโปร่งใส ไม่มีคุณธรรม จริ ย ธรรม และระบบการตรวจสอบการใช้อานาจที่ล้ มเหลว จึงมีบทบัญญัติ
ที่มุ่งเน้นการทาให้บ้านเมืองมีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยกาหนดในหมวด ๖ นโยบายแห่งรัฐ
มาตรา 76 วรรคสาม เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมของเจ้าหน้า ที่ของรัฐ โดยมีกลไกและระบบคือ ให้มี
การจัดทาประมวลจริยธรรมเพื่อเป็นมาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ เพื่อให้
การบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
องค์การบริ ห ารส่ วนตาบลหนองนาก จึงได้จัดทาประมวลจริยธรรมขององค์การบริห าร
ส่วนตาบลหนองนากขึ้น และหวังว่าข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองนาก
ทุกท่านจะได้ใช้ประโยชน์ จากประมวลจริยธรรมฉบับนี้ ในการนามาเป็นแนวทางปฏิบัติงานและเป็นเครื่อง
กากับ ความประพฤติในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม ยังประโยชน์สุ ขและผลส าเร็จมาสู่
หน่วยงานสืบไป
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ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดทาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการ ที่ สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลตาบลเชียงแรง เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
4. ทาให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อานาจ
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชนและ
ต่อสังคมตามลาดับ
5. ป้ องกันการแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบ และความขั ดแย้ งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิ ดขึ้ น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิ ยมร่วมสาหรับองค์กรและข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริ ย ธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่ ว น
ตาบลหนองนาก
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู
และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงาน
จ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจาองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองนาก
ข้อ 2 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองนาก รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้

หมวด 2
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ 1
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
สาหรับข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองนาก
ข้อ 3 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองนากทุกคน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตาม
กฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้
(1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(3) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(5) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(8) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(10) การสร้างจิตสานึ กให้ ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ส่วนที่ 2
จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ 4 ข้าราชการขององค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลหนองนาก ต้ อ งจงรั กภั กดี ต่อ ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
ข้อ 5 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองนาก ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ 6 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองนาก ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ 7 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองนาก ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความ
เสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตาแหน่งหน้าที่

ข้อ 8 ข้ า ราชการขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองนาก ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม ก าลั ง
ความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
ข้อ 9 ข้าราชการขององค์การบริห ารส่ วนตาบลหนองนาก ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
ข้อ 10 ข้ า ราชการขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองนาก ต้ อ งปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความสุ ภ าพ
เรียบร้อย มีอัธยาศัย
ข้อ 11 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองนาก ต้องรักษาความลับที่ ได้จากการปฏิบัติ
หน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ /พนักงานจะกระทาได้ต่อเมื่อมีอานาจหน้าที่และได้รับ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น
ข้อ 12 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองนาก ต้องรักษา และเสริมสร้างความสามั คคี
ระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ข้อ 13 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองนาก ต้องไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้สาหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับ
ของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจ
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรม จรรยาหรือการให้ตามประเพณี
ข้อ 14 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองนาก ต้องประพฤติตนให้สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้าใจ มีมนุษย์ สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อน
ร่วมงาน และไม่นาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
หมวด 3
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ 1
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ 15 ให้สานักงานปลัดมีหน้าที่ควบคุมกากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึง
และเคร่งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) ดาเนิ นการเผยแพร่ ปลู กฝั ง ส่ งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตาม
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
(2) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองนาก หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดาเนินการ
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองนากหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่ เห็นเอง
ก็ได้

(3) ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และดู แ ลข้ า ราชการซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต ามปร ะมวลจริ ย ธรรมนี้ อ ย่ า ง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองนาก หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้ นตามสมควร อาจยื่นเรื่อง
โดยไม่ต้องผ่านนายกองค์การบริห ารส่ว นตาบลหนองนาก หรือคณะกรรมการจริยธรรมไปยังผู้ ตรวจการ
แผ่นดินก็ได้
(4) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้ง
หรื อถูกใช้อานาจโดยไม่เป็ นธรรม การดาเนินการต่อข้า ราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่ าวหาว่า ไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริ ย ธรรมนี้ อั น มี ผ ลกระทบต่ อ การแต่ ง ตั้ ง โยกย้ า ย เลื่ อ นขั้ น เงิ น เดื อ น ตั้ ง กรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
(5) ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(6) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรม
หรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดารงตาแหน่งในสานักงานปลัด
(7) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 16 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองนากแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม
กากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย
(1) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย
เป็นประธานกรรมการ
(2) กรรมการจากข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน
(3) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองนากที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
นากนั้น จานวนสองคน
(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (1) – (3) ร่วมกันเสนอชื่อและคัดเลือก
ให้เหลือสองคน
ให้หัวหน้าสานักงานปลัด เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม
กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน
ข้อ 17 คณะกรรรมการจริยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้ คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณี
ที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคาวินิจฉัยโดยเร็ว

(3) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอานาจหน้าที่
ขอให้กระทรวง กรม หน่ว ยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจง
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับ
เรื่องที่สอบสวน
(4) เรี ย กผู้ ถูกกล่ าวหา หรือข้าราชการของหน่ว ยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ ถ้อยคาหรือให้ ส่ ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(5) พิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ชี้ ข าดปั ญ หาอั น เกิ ด จากการใช้ บั ง คั บ ประมวลจริ ย ธรรมนี้ ใ นองค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคาวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
(6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสาคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(7) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชา
ใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(8) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้
บังคับ
ส่วนที่ 2
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ 18 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองนากเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
ข้อ 19 การดาเนินการตามข้อ 18 ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจานวน
ไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ข้อ 20 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้
พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาคัญและระดับตาแหน่ง
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต สภาพแวดล้อมแห่ง
กรณี ผลร้ายอันเกิดจาการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา
ข้อ 21 หากการดาเนินการสอบสวนตามข้อ 19 แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ 18 สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่า
ฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รั บผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ 18 สั่ง
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 24 แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดาเนินการทางวินัย
ข้อ 22 การดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ
21 ให้ น าแนวทางและวิ ธีก ารสอบสวนตามมาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ ยวกั บวิ นั ย และการรั กษาวิ นัย และการ
ดาเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม

ข้อ 23 การสั่งการของผู้รับผิดชอบดาเนินการตามข้อ 21 ให้ดาเนินการตามนั้นเว้นแต่จะปรากฏ
ข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทาให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด 4
ขัน้ ตอนการลงโทษ
ข้อ 24 การประพฤติ ป ฏิบั ติ ฝ่ า ฝื น ประมวลจริย ธรรมนี้ ในกรณี อัน มิใ ช่เ ป็น ความผิ ดทางวินั ยหรื อ
ความผิดทางอาญา ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดาเนินการที่ถูกต้องหรือ ตักเตือน
หรือนาไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ 25 เมื่อมีการดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ 21 แล้ว ให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองนากดาเนินการให้เป็นไปตามคาสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อ 26 ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 24 สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองนากภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 17 (2) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัด ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ข้อ 27 เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว
บทเฉพาะกาล
ข้อ 28 จั ด ให้ มีก ารประเมิน การปฏิ บั ติต ามประมวลจริ ยธรรมนี้ พร้อ มด าเนิ น การปรับ ปรุ งแก้ ไ ข
ประมวลจริ ย ธรรมให้ มีความเหมาะสม (ถ้ามี ) และแจ้งให้ คณะกรรมการบริ ห ารงานบุคคลระดับจังหวั ด
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป
********************************

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลหนองนาก
ที่
/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลหนองนาก
…………………………………… .…………
ด้ว ยรั ฐ ธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้ มี
ประมวลจริยธรรมเพื่อกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรื อ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีป ระสิทธิภาพ รวมทั้งกาหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทา ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ข องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 279 องค์การบริหารส่ วนตาบลหนองนาก จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองนาก ดังนี้
1. ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองนาก
ประธานกรรมการ
2. รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองนาก
กรรมการ
3. ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
4. ผู้อานวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กรรมการ
5. ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
กรรมการ
6. หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ/เลขานุการ
7. นักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
(1) ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
กรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคาวินิจฉัยโดยเร็ว
(3) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอานาจหน้าที่
ขอให้กระทรวง กรม หน่ว ยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจง
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับ
เรื่องที่สอบสวน
(4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้ อยคา หรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน

(5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปั ญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคาวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
(6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสาคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(7) คุ้ ม ครองข้ า ราชการซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ อ ย่ า งตรงไปตรงมา มิ ใ ห้
ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(8) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(นายวิษณุพร ดวงพันตรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองนาก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองนาก
เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองนาก อาเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
............................................................
อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กาหนด
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ซึ่งได้ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารส่วนท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการและพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ลูกจ้างในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติให้ ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นและลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือปฏิบัติเป็นเครื่องกากับความประพฤติ ได้แก่
1. พึงดารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละและมี
ความรับผิดชอบ
2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก
4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดประโยชน์ ผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถและตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองนาก ขอประกาศให้มาตรฐานทั้ง 5 ประการดังกล่าวข้างต้น
เป็น “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างและพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองนาก” โดยให้ยึดถือเป็นหลักปฏิบัติตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2560

(นายวิษณุพร ดวงพันตรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองนาก

