-4013. ประมวลจริยธรรมของขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง
จังหวัดระยอง พ.ศ. 2555
---------------------------------------------ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล
2. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอทั้งในระดับองคกรและระดับ
บุคคลและเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางเพื่อให
การดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก
ผูรับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
4. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใช
อํานาจในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอ
ประชาชน และตอสังคม ตามลําดับ
5. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจ
เกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน พึงยึดถือเปน
แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ขอ 1 ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการขององคการบริหารสวน
ตําบลหวยยาง
“ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการสวนทองถิ่น ขาราชการสวนทองถิ่นสามัญ ขาราชการ
ครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น รวมถึง
พนักงานจางและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําองคกาบริหารสวน
ตําบลหวยยาง
ขอ 2 ให นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง รักษาการตามประมวลจริยธรรม]

-41หมวด 2
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลักสําหรับขาราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง
ขอ 3 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางทุกคน มีหนาที่ดําเนินการให
เปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวมเปนกลางทางการเมืองอํานวยความสะดวกและใหบริการ
แกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้
(1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(3) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตยและรับผิดชอบ
(4) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี
ผลประโยชนทับซอน
(5) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย
(6) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัยและไมเลือกปฏิบัติ
(7) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง
(8) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบได
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
(10)การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเองพลเมืองที่ดีรว มกัน
พัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลอง
รัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
สวนที่ 2
จรรยาวิชาชีพขององคกร
ขอ 4 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย
ขอ 5 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ตองเปนแบบอยางที่ดีในการ
รักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงพระราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ขอ 6 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ตองเปนแบบอยางที่ดีในการ
เปนพลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
ขอ 7 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ตองไมประพฤติตนอันอาจ
กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่
ขอ 8 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็ม
กําลังความสามารถดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถใหบรรลุผลสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน
ขอ 9 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ตองมุงแกปญหาความ
เดือดรอนของประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็วและมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน
ของประชาชน
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สุภาพ เรียบรอยมีอัธยาศัย
ขอ 11 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ตองรักษาความลับที่ไดจากการ
ปฏิบัติหนาที่การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่
และไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น
ขอ 12 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ตองรักษาและสงเสริมสราง
ความสามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ขอ 13 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ตองไมใชสถานะหรือตําแหนง
ไปแสวงหาประโยชนท่มี ิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่น ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม
ตลอดจนไมรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียนหรือบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อประโยชน
ตางๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรม จรรยาหรือการใหตามประเพณี
ขอ 14 ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ตองประพฤติตนใหสามารถทํางาน
รวมกันกับผูอื่นดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดีตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
ของเพื่อรวมงาน และไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน
สวนที่ 3
จรรยาวิชาชีพ
ขอ 15 ใหขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลหวยยาง ใหปฏิบัติตามบทบัญญัติ
จรรยาบรรณทางวิชาชีพ นั้นๆ และใหบทบัญญัติจรรยาบรรณทางวิชาชีพมาบังคับใชแกขาราชการองคการ
บริหารสวนตําบลหวยยาง ที่เปนผูประกอบวิชาชีพและมีบทบัญญัติจรรยาบรรณวิชาชีพนั้นๆ
หมวด 3
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
สวนที่ 1
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ 16 ใหสํานักปลัดงานองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง มีหนาที่ควบคุมกํากับการ
ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด มีอํานาจหนาที่ดังนี้
(1) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดี
และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ
(2) สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให
นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยางหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจ
ดําเนินการตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยางหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายหรือตามที่
เห็นเองก็ได
(3) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยาง
ตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรมในกรณีที่เห็นวานายกองคการบริหารสวน
ตําบลหวยยางหรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควรอาจยื่นเรื่องโดย
ไมตองผานนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยางหรือคณะกรรมการจริยธรรมไปยังผูตรวจการแผนดินก็
ได

-43(4) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิให
ถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม การดําเนินการตอขาราชการที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไม
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูนั้นจะกระทํามิไดเวนแตจะไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว
(5) ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น
(6) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด
ขอ 17 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพื่อ
ควบคุม กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบดวย
(1) ปลัดหรือรองปลัดที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(2) กรรมการซึ่งดํารงตําแหนงบริหาร เลือกกันเองใหเหลือสองคน
(3) กรรมการ ซึ่งเปนขาราชการในองคการบริหารสวนตําบลหวยยางที่ไดรับ
เลือกตั้งจากขาราชการ พนักงานจางและลูกจางขององคการบริหารสวน
ตําบลหวยยาง นั้น จํานวนสองคน
(4) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกใหกรรมการตาม (1) – (3) รวมกันเสนอชื่อ
และคัดเลือกใหเหลือสองคน
ใหหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง เปนเลขานุการ
คณะกรรมการ
จริยธรรม และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม
กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน
ขอ 18 คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(1) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้
ในองคกรครองสวนทองถิ่น
(2) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการ
อุทธรณ การลงโทษ
ผูฝาผืนตามประมวลจริยธรรมนี้จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัย
โดยเร็ว
(3) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมี
อํานาจหนาที่ ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐหรือหางหุนสวน
บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของสงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให
ถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(4) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจงหรือใหถอยคําหรือ
ใหสงเอกสารหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัดโดยพลัน ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ใหคาํ วินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม
เปนที่สุด

-44(6) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่อง
สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(7) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิให
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น
(8) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผูตรวจการแผนดิน
มอบหมายการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช
บังคับ
สวนที่ 2
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ 19 กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรมให นายกองคการบริหารสวนตําบลหวยยาง เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ
ขอ 20 การดําเนินการตามขอ 19 ใหผูรบั ผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้ง
คณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ขอ 21 การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรม
รายแรงหรือไม ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญ
และระดับตําแหนง ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีต
สภาพแวดลอมแหงกรณีผลรายอันเกิดจากการฝายฝน และเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา
ขอ 22 หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ 20 แลวไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ 19 สั่งยุติ เรื่องแตหากปรากฎขอเท็จจริงวา
เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม แตไมถึงกับความผิดทางวินัย ใหผูรบั ผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ
19 สั่งลงโทษผูฝา ฝนตามขอ 25 แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย
ขอ 23 การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ 19 ขอ 20
และขอ 22 ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการ
ดําเนินการทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ 24 การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ 22 ใหดาํ เนินการตามนั้นเวนแตจะ
ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของการสั่งการเปลี่ยนแปลงไป
หมวด 4
ขั้นตอนการลงโทษ
ขอ 25 การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญาใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนินการที่ถูกตองหรือ
ตักเตือน หรือนําประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนขั้น
เงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรบั การพัฒนา
แลวแตกรณี
ขอ 26 เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษ ตามขอ 22 แลว
ใหองคการบริหารสวนตําบลหวยยางดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา
ขอ 27 ผูถูกลงโทษตามขอ 25 สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรม
ขององคการบริหารสวนตําบลหวยยางภายในสามสิบวันนับแตวันไดทราบการลงโทษ

-45ผูถูกลงโทษตามขอ 18 (2) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแตวันไดทราบการลงโทษ
ขอ 28 เมื่อผลการพิจารณาเปนที่สุดแลวใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว
บทเฉพาะกาล
ขอ 29 จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้พรอมดําเนินการปรับปรุ
แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี) และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคล ระดับ
จังหวัด คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่นและ
ผูตรวจการแผนดินทราบตอไป
-----------------------------------------------------------

