ประกาศองคการบริหารสวนตําบลแกงกระจาน
เรื่อง การประกาศใชระเบียบวาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น
ขององคการบริหารสวนตําบลแกงกระจาน พ.ศ. ๒๕๕๓
************************
โดยที่ รั ฐธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจัก รไทย พุท ธศัก ราช 2550 มาตรา บั ญ ญัติ ใ ห
มาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือเจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท
เปนไปตามประมวลจริยธรรมที่กําหนดขึ้น โดยมาตรฐานทางจริยธรรมจะตองมีก ลไกและระบบในการ
ดําเนินงานเพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งการกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความ
รายแรงแหงการกระทํา ทั้งนี้ การฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการ
กระทําผิดทางวินัยของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น
ดังนั้น เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ องคก ารบริ ห ารสวนตํ าบลแกง กระจาน จึง ประกาศระเบียบ องค ก ารบริห าร
สวนตําบลแกงกระจาน วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น องคการ
บริหารสวนตําบลแกงกระจาน พ.ศ. ๒๕๕๓ เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของขาราชการการเมือง
ทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น ตามระเบียบ องคการบริหารสวนตําบลแกงกระจาน วาดวยประมวลจริยธรรมของ
ขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลแกงกระจาน พ.ศ. 2553 แนบทายนี้
จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553
เจริญ นกวอน
( นายเจริญ นกวอน )
นายกองคการบริหารสวนตําบลแกงกระจาน

ระเบียบองคการบริหารสวนตําบลแกงกระจาน
วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลแกงกระจาน อําเภอแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี พ.ศ. 2553
*******************
ประมวลจริยธรรมนี้จัดทําขึ้นตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
1. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลแกงกระจาน ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปน
สากล และประสิทธิผล
2. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และเปนเครื่องมือ
การตรวจสอบการทํางานดานตาง ๆ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล เพื่อใหการดําเนินงาน
เปนไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจ
แกผูรบั บริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมสี วนไดเสีย
4. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและบุคคลในทุกระดับ ใหใชอํานาจในขอบเขต
สรางระบบความรับผิดชอบตอตนเอง ตอผูบงั คับบัญชาหรือผูใตบังคับบัญชา ตอองคกร ตอประชาชน
และตอสังคม ตามลําดับ
5. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชน
ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพือ่ ใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและบุคคล พึงยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติ ควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคบอื่น ๆ อยางทัว่ ถึงและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามความใน ขอ 16 (6) แหงระเบียบกระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการ
ประชุมสภาทองถิ่น พ.ศ. 2547 องคการบริหารสวนตําบลแกงกระจาน จึงออกประกาศ วาดวยประมวล
จริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น ไวดังตอไปนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ขอ 1 ประกาศนี้ เรียกวา“วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่น
ฝายสภาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลแกงกระจาน พ.ศ. 2553
ขอ 2 ประกาศบังคับนี้ใหใชบงั คับตั้งแต ไดประกาศไวโดยเปดเผย ณ ที่ทําการองคการ
บริหารสวนตําบลแกงกระจานแลวสิบหาวัน
ขอ 3 ในประกาศวาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝาย
สภาทองถิ่น นี้
“ ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่น
ฝายสภาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลแกงกระจาน

-2“ ขาราชการการเมืองทองถิ่น” หมายถึง ขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น
(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาทองถิ่น) รวมทั้งบุคคลทีฝ่ ายสภาทองถิ่น
แตงตั้งตามทีบ่ ญ
ั ญัติไวในพระราชบัญญัติทจี่ ัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
“ คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการ
การเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิน่
ขอ 4 ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแกงกระจาน เปนผูรกั ษาการตามระเบียบนี้
หมวด 2
มาตรฐานจริยธรรม
สวนที่ 1
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก
ขอ 5 ขาราชการการเมืองทองถิ่น มีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้
1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
3) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี
ผลประโยชนทับซอน
4) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
5) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
6) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง
7) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบได
8) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
สวนที่ 2
มาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่น
ขอ 6 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ขอ 7 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ขอ 8 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี เคารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
ขอ 9 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและ
ศีลธรรม ทัง้ โดยสวนตัวและโดยหนาที่รบั ผิดชอบตอสาธารณชน ทั้งตองวางตนใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาของ
ประชาชน

-3ขอ 10 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเคารพสิทธิ เสรีภาพสวนบุคคลของผูอื่น โดยไม
แสดงกริยา หรือใชวาจาอันไมสุภาพ อาฆาตมาดราย หรือใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด
ขอ 11 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองมีอุดมการณในการทํางานเพื่อประเทศชาติและตอง
ถือเอาผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสิง่ สูงสุด
ขอ 12 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรับใชประชาชนอยางเต็มความสามารถดวยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบตั ิ และปราศจากอคติ
ขอ 13 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตน
เปนพลเมืองที่ดี รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดลอมในพื้นทีร่ ับผิดชอบ
ขอ 14 ขาราชการเมืองทองถิ่นตองไมใชหรือยินยอมใหผอู นื่ ใชสถานะหรือตําแหนง
การเปนขาราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชนทมี่ ิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเอง
หรือผูอื่น ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม
ขอ 15 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนขาราชการ
การเมืองเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงการบรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนชั้นเงินเดือน
ของขาราชการซึง่ มีตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจาง
ของหนวยงานราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่นหรือ
ใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง ทั้งนี้เวนแตเปนการปฏิบตั ิตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
ขอ 16 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมยินยอมใหคูสมรส ญาติสนิทบุคคลในครอบครัว
หรือผูใกลชิดกาวกาย หรือแทรกแซงการปฏิบัตหิ นาที่ของตนหรือของผูอ ื่นและตองไมยินยอมใหผอู ื่นใชอํานาจ
หนาที่ของตนโดนมิชอบ
ขอ 17 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองระมัดระวังมิใหการประกอบวิชาชีพ อาชีพ
หรือการงานอื่นใดของคูสมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนทีม่ ีลกั ษณะเปนการกระทบกระเทือน
ตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน
ขอ 18 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรักษาความลับของทางราชการเวนแตเปนการ
ปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
ขอ 19 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองยึดมั่นในกฎหมายและคํานึงถึงระบบคุณธรรม
ในการแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงตางๆ
ขอ 20 ขาราชการการเมืองทองถิ่นเมื่อพนจากตําแหนงแลว ตองไมนําขอมูลขาวสาร
อันเปนความลับของทางราชการซึง่ ตนไดมาในระหวางอยูในตําแหนงไปใชเพื่อเกิดประโยชนแกองคกรเอกชน
ทั้งนี้ ภายในกําหนดระยะเวลาสองป นับจากวันที่พนจากตําแหนง
ขอ 21 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเปดเผยขอมูลการทุจริต การใชอํานาจ
ในทางที่ผิด การฉอฉล หลอกลวง หรือกระทําการอื่นใดทีท่ ําใหราชการเสียหายตอเจาหนาทีผ่ ูรบั ผิดชอบ
ขอ 22 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมเรียกรองของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน
อื่นใดจากบุคคลอื่น เพื่อประโยชนตาง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัตหิ นาที่ของตน และจะตองดูแล
ใหคูสมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบตั ิเชนเดียวกัน
ขอ 23 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองปฏิบัติตอองคกรธุรกิจที่ติดตอทําธุรกิจ
กับหนวยงานของรัฐตามระเบียบ และขั้นตอนอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ
ขอ 24 ขาราชการการเมืองทองถิ่น พึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอยางสม่ําเสมอ
เอาใจใสทุกขสุข และรับฟงเรื่องราวรองทุกขของประชาชน และรีบหาทางชวยเหลืออยางเรงดวน
อยางเทาเทียมกันโดยไมเลือกปฏิบัติ

-4ขอ 25 ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองไมใชหรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการ
เพื่อใหเกิดความเขาใจผิด หรือเพื่อผลประโยชนสําหรับตนเองและผูอื่น
ขอ 26 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรักษาทรัพยสินของทางราชการและใชทรัพยสิน
ของทางราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้น ๆ เทานั้น
ขอ 27 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสีย
ตอเกียรติภูมิของชาติ
ขอ 28 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมคบหาหรือใหการสนับสนุนแกผูประพฤติ
ผิดกฎหมาย หรือผูท ี่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เชน ผูเปดบอนการพนัน หรือผูที่ของเกี่ยวกับ
ยาเสพติด อันอาจกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัตหิ นาที่ของตน
ขอ 29 ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองแสดงความรับผิดชอบตามควรแกกรณี
เมื่อปฏิบัติหนาทีบ่ กพรองหรือปฏิบัตหิ นาทีผ่ ิดพลาดรายแรง
หมวด 3
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
สวนที่ 1
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ 30 ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแกงกระจาน มีหนาทีก่ ํากับดูแลใหมี
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการการเมืองทองถิ่น
ที่เปนแบบอยางที่ดี และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ
2) ใหความชวยเหลือ ดูแล และคุมครองขาราชการการเมืองทองถิ่นซึ่งปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม
3) การดําเนินการตอขาราชการการเมืองทองถิ่นทีอ่ ยูระหวางถูกกลาวหา
วาไมปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอ้ ันมีผลกระทบตอสิทธิหนาที่ของผูนั้นจะกระทํามิไดเวนแตจะไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว
4) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้
ขอ 31 ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแกงกระจาน แตงตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลแกงกระจาน ขึ้นเพื่อ
ควบคุมกํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ประกอบดวย
1) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแกงกระจาน เปนประธาน
คณะกรรมการจริยธรรม
2) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือก จํานวน 2 คน เปน
คณะกรรมการ
3) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน 6 คนที่ผูกํากับดูแลตาม
พระราชบัญญัตจิ ัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ เปนผูเลือก เปน คณะกรรมการ

-54) หัวหนาสํานักงานปลัดองคปกครองสวนทองถิ่น เปนเลขานุการคณะกรรมการ
ทั้งนี้ หัวหนาสํานักงานปลัดองคปกครองสวนทองถิ่นดังกลาวตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน หากเคย
ถูกลงโทษทางวินัยมากอนให นายกองคการบริหารสวนตําบลแกงกระจาน พิจารณาแตงตัง้ ขาราชการจาก
ตําแหนงในฝายบริหาร
ขอ 32 คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
1) ควบคุม กํากับ สงเสริม และใหคําแนะนําในการใชบงั คับประมวลจริยธรรมนี้
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
2) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครอง
สวนทองถิ่น โดยอาจมีผรู องขอหรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได
3) ขอความรวมมือใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงาน
อื่นของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานทีเ่ กี่ยวของ สงผูแทน
หรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรือ่ งทีส่ อบสวน
4) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชีแ้ จง หรือใหถอยคํา
หรือใหสง เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องทีส่ อบสวน
5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้
6) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้น
เปนเรื่องสําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
7) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามทีผ่ ูตรวจการแผนดิน
มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองมาใชบังคับโดยอนุโลม
สวนที่ 2
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ 33 กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีการปฏิบัตฝิ าฝนประมวลจริยธรรม
ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแกงกระจาน สงเรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรม เปนผูร ับผิดชอบ
พิจารณาดําเนินการ โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริง สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้
และใหมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว และใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหประธานสภาองคการบริหารสวน
ตําบลแกงกระจาน มีคําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม
กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวาประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแกงกระจาน
ปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหคณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยูเ ปนผูรบั ผิดชอบดําเนินการ และให
เลือกกันเองเปนประธานคณะกรรมการ โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริง สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวน
การฝาฝนจริยธรรมนี้ และใหคําวินิจฉัยโดยเร็ว และใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหผูกํากับ
ดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตัง้ องคกรปกครองสวนทองถิน่ นัน้ ๆ มีคําสั่งลงโทษผูฝ าฝนประมวลจริยธรรม
ขอ 34 หากการดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนตามขอ 33 แลว ไมปรากฏ
ขอเท็จจริงวามีการฝาฝนประมวลจริยธรรมใหสั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม ใหสงั่ ลงโทษผูฝาฝนตามขอ 37

-6ขอ 35 การดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝ าฝน
ตามสวนที่ 2 นี้ ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย
และการดําเนินการทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ 36 คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมใหถือเปนทีส่ ุด เวนแต
1) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของคําวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป
2) กรณีผูถูกลงโทษตามขอ 37 เห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรม
ใหสามารถรองเรียนตอผูตรวจการแผนดินไดภายใน 30 วันนับแตวันที่รับทราบคําสั่งการลงโทษ
หมวด 4
ขั้นตอนการลงโทษ
ขอ 37 การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการ
แกไขหรือดําเนินการที่ถูกตอง หรือตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาในการเขาสูตําแหนง การพน
จากตําแหนง หรือการสัง่ ใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี
ขอ 38 การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรง
หรือไมใหพจิ ารณาจากพฤติกรรมของผูฝ าฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญ
และระดับตําแหนง ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝ า ฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต
สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝนและเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา
ขอ 39 ใหคณะกรรมการจริยธรรม ดําเนินการตามขอ 35 และสงผลคําวินิจฉัย
ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแกงกระจาน หรือผูก ํากับดูแลตามพระราชบัญญัตจิ ัดตั้งองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ แลวแตกรณีมีคําสั่งลงโทษผูฝ าฝนประมวลจริยธรรมนี้ตามคําวินจิ ฉัยของ
คณะกรรมการจริยธรรม และเมือ่ มีคําสัง่ ลงโทษแลวใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแกงกระจาน
หรือผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตัง้ องคการปกครองสวนทองถิ่นนั้น ๆ แลวแตกรณี แจงคณะกรรมการ
จริยธรรม เพื่อรายงานใหผูตรวจการแผนดินทราบตอไป
ขอ 40 กรณีเกิดปญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ใหผูตรวจการแผนดินเปนผูวินิจฉัยชี้ขาด
ขอ 41 ใหคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรมใหมีความ
เหมาะสม โดยจัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุก ๆ 1 ป หรือใหดําเนินการ
ปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสมตามคําแนะนําของผูตรวจการแผนดินตอไป
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2553
ชนุดม กลั่นเกลา
( นายชนุดม กลั่นเกลา)
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลแกงกระจาน

