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ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ ลงวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ตามนัยมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไปแล้ว นั้น
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรมเพื่อกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่ งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกาหนด
ขั้น ตอนการลงโทษตามความร้ า ยแรงแห่ งการกระท า ทั้ งนี้ การฝ่ าฝื น หรื อไม่ป ฏิบั ติต ามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 279 องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่
อ้างถึง และให้จัดทาเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์แทน เพื่อเป็น
เครื่องกากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
(นางวิไล ลิมไธสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ขององค์การบริหารตาบลนาโพธิ์ จังหวัดบุรีรัมย์
พ.ศ. 2558
__________________
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดทาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการ ที่ สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
4. ทาให้เกิดพัน ธะผู กพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดั บ โดยให้ ฝ่ ายบริหารใช้
อานาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน
และต่อสังคม ตามลาดับ
5. ป้ องกันการแสวงหาประโยชน์ โดยมิชอบ และความขั ดแย้ งทางผลประโยชน์ ที่อาจเกิ ดขึ้ น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ในประมวลจริยธรรมนี้
“ ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลนาโพธิ์
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู
และบุ คลากรทางการศึ กษา ตามที่ บั ญญั ติไว้ ในพระราชบั ญญัติ ระเบียบข้าราชการส่ ว นท้ องถิ่ น รวมถึ ง
พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจาองค์การบริหารส่วนตาบล
นาโพธิ์
ข้อ 2 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้
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หมวด 2
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ 1
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
สาหรับข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์
ข้อ 3 ข้าราชการขององค์ การบริห ารส่ ว นตาบลนาโพธิ์ ทุ กคน มี ห น้าที่ ดาเนิ นการให้ เป็น ไปตาม
กฎหมาย เพื่อ รั กษาประโยชน์ ส่ ว นรวม เป็ นกลางทางการเมือ ง อ านวยความสะดวกและให้ บ ริก ารแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 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 ข้ า ราชการขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาโพธิ์ ต้ อ งจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ ชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
ข้อ 5 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ 6 ข้าราชการขององค์การบริหารส่ วนตาบลนาโพธิ์ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ 7 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความ
เสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตาแหน่งหน้าที่

-3ข้อ 8 ข้ า ราชการขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาโพธิ์ 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 ข้ า ราชการขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลนาโพธิ์ ต้ อ งมุ่ ง แก้ ปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
ข้อ 10 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย
มีอัธยาศัย
ข้อ 11 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่
การเปิ ดเผยข้อมูล ที่เป็ น ความลั บ โดยข้าราชการ /พนักงานจะกระทาได้ต่อเมื่อมีอานาจหน้าที่และได้รับ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น
ข้อ 12 ข้าราชการขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลนาโพธิ์ ต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ข้อ 13 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ ต้องไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้สาหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับ
ของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรม จรรยาหรือการให้ตามประเพณี
ข้อ 14 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ ต้องประพฤติตนให้สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้าใจ มีมนุษย์ สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อน
ร่วมงาน และไม่นาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
หมวด 3
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ 1
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ 15 ให้สานักงานปลัดมีหน้าที่ควบคุมกากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึง
และเคร่งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) ดาเนินการเผยแพร่ ปลู กฝั ง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตาม
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
(2) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดาเนิ นการ
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ หรือ คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได้

-4(3) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา
มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงแรง
หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามสมควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่าน
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ หรือ คณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้
(4) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้ง
หรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม การดาเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริ ย ธรรมนี้ อัน มี ผ ลกระทบต่ อการแต่ งตั้ ง โยกย้า ย เลื่ อนขั้น เงิ นเดื อน ตั้ งกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
(5) ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(6) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรม
หรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดารงตาแหน่งในสานักงานปลัด
(7) อื่นๆตามที่เห็นสมควร
ข้อ 16 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม
กากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย
(1) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย
เป็นประธานกรรมการ
(2) กรรมการจากข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน
(3) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การบริหารส่วน
ตาบลนาโพธิ์ ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์
นั้น จานวนสองคน
(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม(1) –(3) ร่วมกันเสนอชื่อและคัดเลือกให้
เหลือสองคน
ให้หัวหน้าสานักงานปลัด เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม
กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน
ข้อ 17 คณะกรรรมการจริยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณี
ที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคาวินิจฉัยโดยเร็ว
(3) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอานาจหน้าที่
ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจง
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับ
เรื่องที่สอบสวน

-5(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) คุ้ ม ครองข้ า ราชการซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ อ ย่ า งตรงไปตรงมา มิ ใ ห้
ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(8) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้
บังคับ
ส่วนที่ 2
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ 18 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
ข้อ 19 การดาเนินการตามข้อ 18 ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจานวนไม่
น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ข้อ 20 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้
พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุ จูงใจ ความสาคัญและระดับตาแหน่ง
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต สภาพแวดล้อมแห่ง
กรณี ผลร้ายอันเกิดจาการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา
ข้อ 21 หากการดาเนินการสอบสวนตามข้อ 19 แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามี การฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ 18 สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่า
ฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ 18 สั่ง
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 24 แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดาเนินการทางวินัย
ข้อ 22 การดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ
21 ให้ น าแนวทางและวิ ธีก ารสอบสวนตามมาตรฐานทั่ ว ไปเกี่ ยวกั บวิ นัย และการรั กษาวิ นัย และการ
ดาเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม

-6ข้อ 23 การสั่งการของผู้รับผิดชอบดาเนินการตามข้อ 21 ให้ดาเนินการตามนั้นเว้นแต่จะปรากฏ
ข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทาให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด 4
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ 24 การประพฤติป ฏิบั ติฝ่ าฝื นประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใ ช่เป็นความผิ ดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดาเนินการที่ถูกต้องหรือ ตักเตือน
หรือนาไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ 25 เมื่อมีการดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ 21 แล้ว ให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ ดาเนินการให้เป็นไปตามคาสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อ 26 ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 24 สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 17 (2) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัด ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ข้อ 27 เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว
บทเฉพาะกาล
ข้อ 28 จั ดให้ มีก ารประเมิน การปฏิบัติ ตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดาเนินการปรับปรุงแก้ไ ข
ประมวลจริ ยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี ) และแจ้งให้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป
*****************

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์
ที่ 462 / 2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์
……………………………
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรมเพื่อกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีป ระสิทธิภาพ รวมทั้งกาหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทา ทั้งนี้การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรม
ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 279 องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วน
ตาบลนาโพธิ์ ดังนี้
1. นายปฏิยุทธ์ ชีไธสง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
ประธานกรรมการ
2. นางสาวปณัสพรท์ อาจอุดร
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
กรรมการ
3. นางนิตยา อาจจานงค์
ผู้อานวยกองคลัง
กรรมการ
4. นายธนากร บุบผาโต
ผู้อานวยการกองช่าง
กรรมการ
5. นายอภิชาต ทบลม
หัวหน้าสานักงานปลัด
กรรมการ
6. นางศิริกร เกษจันทร์
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
กรรมการ
7. นางหนึ่งฤทัยจ่าแท่นทะรังค์
นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
8. นางสาวสุภาพร รอมไธสง
นิติกร
กรรมการ/เลขานุการ
มีหน้าที่
(1) ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใน
กรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคาวินิจฉัยโดยเร็ว
(3) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอานาจหน้าที่
ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจง
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับ
เรื่องที่สอบสวน
(4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้ อยคา หรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคาวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ถ้า

-2คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลระดั บ จั ง หวั ด มิ ไ ด้ วิ นิ จ ฉั ย เป็ น อย่ า งอื่ น ภายในเก้ า สิ บ วั น นั บ แต่ วั น ที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
(6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่อ งสาคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(7) คุ้ ม ครองข้ า ราชการซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ อ ย่ า งตรงไปตรงมา มิ ใ ห้
ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(8) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน มอบหมาย
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
(นางวิไล ลิมไธสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์
ที่ 475 / 2557
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการการจัดทาประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
……………………………
ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้จัดทาคู่มือแนวทางการจัดทา
ประมวลจริ ย ธรรมขององค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น เพื่อ แจกจ่ายให้ กับองค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นคู่มือในการศึกษาและจัดทาประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไป มีหลักการและแนวทางปฏิบัติ
เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม นั้น
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์ จึงขอแต่งตั้งคณะทางานเพื่อจัดทาประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
1. นางวิไล
ลิมไธสง
นายก อบต.
ประธานกรรมการ
2. นายเสงี่ยม พลแสน
รองนายก อบต.
กรรมการ
3. นายทองแดง พุทธรา
รองนายก อบต.
กรรมการ
4. นายปฏิยุทธ์ ชีไธสง
ปลัดอบต.
กรรมการ
5. นางสาวปณัสพรท์ อาจอุดร รองปลัด อบต.
กรรมการ
6. นางนิตยา อาจจานง
ผู้อานวยกองคลัง
กรรมการ
7. นายธนากร บุบผาโต
หัวหน้าส่วนโยธา
กรรมการ
8. นายอภิชาติ ทบลม
หัวหน้าสานักงานปลัด
กรรมการ
9. นางศิริกร เกษจันทร์
หัวหน้าส่วนสวัสดิการสังคม
กรรมการ
10. นางหนึ่งฤทัย จ่าแท่นทะรังค์ นักวิชาการศึกษา
กรรมการ
11. นายยศกร แสงภักดี
บุคลากร
กรรมการ
12. นางสาวสุภาพร รอมไธสง
นิติกร
กรรมการ/เลขานุการ
ให้คณะกรรมการดังกล่าว ทาหน้าที่ร่วมจัดทามาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบล
นาโพธิ์ และมาตรการที่จะนาไปสู่การปฏิบัติ ร่วมรับฟัง ความคิดเห็น ระดมสมองจากข้าราชการ ลูกจ้างและ
ประชาชน ตลอดจนผู้ เ กี่ย วข้ อง โดยยึ ดถื อหลั ก การมี ส่ ว นร่ ว มในการจัด ทา ร่ ว มคิด ร่ ว มทา ร่ ว มปฏิ บั ติ
และผลักดันประมวลจริยธรรมไปสู่ความสาเร็จ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2557
(นางวิไล ลิมไธสง)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลนาโพธิ์

