ระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู พ.ศ. ๒๕๕๓
**************
ประมวลจริยธรรมนี้จัดทา ขึน้ ตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารองค์การ
บริหารส่วนตาบลวังชะพลูที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบ
การทางานด้านต่างๆ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย

เพิ่มความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจแก่

๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและ บุคคลในทุกระดับ ให้ใช้อานาจในขอบเขต
สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อองค์กร ต่อประชาชน
และต่อสังคม ตามลาดับ
๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและ บุคคล พึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙
ประกอบพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ (รวมแก้ไขโดยฉบับที่ ๔
พ.ศ. ๒๕๔๖) มาตรา ๕๙(๔) จึงออก ระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลูไว้ดงั ต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ระเบียบองค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู ว่าด้วยประมวล
จริยธรรม ของข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ของ องค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู พ.ศ.
๒๕๕๓”

๒

ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับเมื่อพ้นกาหนด 15 วัน นับแต่วันประกาศระเบียบนี้เป็นต้นไป
ข้อ ๓

ในระเบียบนี้

“ประมวลจริยธรรม ” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นฝ่าย
บริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู
“ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ” หมายถึง ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
(นายกฯ รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ) รวมทั้งบุคคลที่ฝ่ายบริหารแต่งตั้ง ตามที่บัญญัติ
ไว้ในพระราชบัญญัติที่จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
“คณะกรรมการจริยธรรม ” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่นฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู
ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
ข้อ ๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชน์ ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้
๑)
การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒)
การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
๓)
การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
๔)
การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
๕)
การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

๓
ส่วนที่ ๒
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ข้อ ๖ ข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่น ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุข
ข้อ ๗ ข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่น ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติ
ตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๘ ข้าราชการการเมือง
และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด

ท้องถิ่น ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพ

ข้อ ๙ ข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่น ต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม
และศีลธรรม ทั้งโดยส่วนตัวและโดยหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน ทั้งต้องวางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธา
ของประชาชน
ข้อ ๑๐ ข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่น ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่น
โดยไม่แสดงกิริยา หรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด
ข้อ ๑๑ ข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่น ต้องมีอุดมการณ์ในการทางานเพื่อประเทศชาติ
และต้องถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด
ข้อ ๑๒ ข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่น ต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถ
ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ
ข้อ ๑๓ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้อง สร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมใ นพื้นที่
รับผิดชอบ
ข้อ ๑๔ ข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานะหรือตาแหน่ง
การเป็นข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเอง
หรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม
ข้อ ๑๕ ข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่น ต้องไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งการเป็นข้าราชการ
การเมืองเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา และมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้าง
ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตาแหน่ง ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย

๔

ข้อ ๑๖ ข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่น ต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิท
บุคคลในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือของผู้อื่น
และต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้อานาจหน้าที่ของตนโดยมิชอบ
ข้อ ๑๗ ข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่น ต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ อาชีพ
หรือการงานอื่นใดของคู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะ
เป็นการกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ข้อ ๑๘ ข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่น ต้องรักษาความลับของทางราชการ
เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ข้อ ๑๙ ข้าราชการการเมือง
ในการแต่งตั้งผู้สมควรดารงตาแหน่งต่างๆ

ท้องถิ่น ต้องยึดมั่นในกฎหมายและคานึงถึงระบบคุณธรรม

ข้อ ๒๐ ข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่น เมื่อพ้นจากตาแหน่งแล้ว ต้องไม่นาข้อมูลข่าวสาร
อันเป็นความลับของทางราชการซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในตาแหน่งไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์
แก่องค์กรเอกชน ทั้งนี้ ภายในกาหนดระยะเวลาสองปี นับจากวันที่พ้นจากตาแหน่ง
ข้อ ๒๑ ข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่น ต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อานาจ
ในทางที่ผิด การฉ้อฉล หลอกลวง หรือกระทาการอื่นใดที่ทาให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ข้อ ๒๒ ข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่น ต้องไม่เรียกร้องของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์
อื่นใดจากบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน และจะต้องดูแล
ให้คู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย
ข้อ ๒๓ ข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่น ต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อทาธุรกิจ
กับหน่วยงานของรัฐตามระเบียบ และขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ ๒๔ ข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่น พึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างสม่าเสมอ
เอาใจใส่ทุกข์สุข และรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ ๒๕ ข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่น ต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเพื่อผลประโยชน์สาหรับตนเองและผู้อื่น
ข้อ ๒๖ ข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่น ต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้ทรัพย์สิน
ของทางราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆ เท่านั้น
ข้อ ๒๗ ข้าราชการการเมือง
ต่อเกียรติภูมิของชาติ

ท้องถิ่นต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสีย

๕
ข้อ ๒๘ ข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่น ต้องไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติ
ผิดกฎหมาย หรือผู้ที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เช่น ผู้เปิดบ่อนการพนัน หรือผู้ที่ข้องเกี่ยวกับยา
เสพติด อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ข้อ ๒๙ ข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่น ต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณี
เมื่อปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดร้ายแรง
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๓๐ ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่กากับ ดูแล ให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
๑) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น
ที่เป็นแบบอย่างที่ดี และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
๒) ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ซึ่งปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม
๓) การ ดาเนินการต่อข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหา
ว่าไม่ปฏิบัติตาม ประมวลจริยธรรมนี้อันมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของผู้นั้นจะกระทามิได้
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจาก คณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
๔)
ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรมนี้
ข้อ
๓๑
ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
ของข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู ขึ้นเพื่อ ควบคุม กากับให้มี
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ประกอบด้วย
๑) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรม
๒) ตัวแทนฝ่ายบริหารที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบล แต่งตั้ง จานวน ๑ คน
เป็น คณะกรรมการ
๓) ก รรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
จานวน ๓ คน ที่ผู้กากับดูแล
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เป็นผู้เลือก เป็น คณะกรรมการ
๔) หัวหน้าสานักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการ ทั้งนี้ หัวหน้าสานักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าว ต้องไม่เคยถูกลงโทษ
ทางวินัยมาก่อน หากเคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล พิจารณาแต่งตั้ง
ข้าราชการจากตาแหน่งในฝ่ายบริหารที่เหมาะสม

๖
ข้อ ๓๒ คณะกรรมการจริยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) ควบคุม กากับ ส่งเสริม และให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยอาจมีผู้ร้องขอหรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้
๓) ขอความร่วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
อื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทน
หรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
๔)
เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคา
หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
๕)
พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้
๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้น
เป็นเรื่องสาคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗)
ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้
หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
มอบหมาย
ใน
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๓๓ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามี การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ และให้มีคา
วินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคาวินิจฉัยให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มีคาสั่ง
ลงโทษผูฝ้ ่าฝืนประมวลจริยธรรม
กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า นายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติ
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้คณะกรรมการจริยธรรม ที่เหลืออยู่ เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ และให้เลือก
กันเองเป็นประธานคณะกรรมการ โดย
จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง
สืบสวนหาข้อเท็จจริง
หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ และให้มีคาวินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมการ จริยธรรมส่งผล
คาวินิจฉัยให้ผู้กากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ มีคาสั่งลงโทษ
ผูฝ้ ่าฝืนประมวลจริยธรรม

๗
ข้อ ๓๔ หากการดาเนินการ ไต่สวน สืบสวน สอบสวนตามข้อ ๓๓ แล้ว ไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่งยุติเรื่อง
แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม ให้สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๓๗
ข้อ ๓๕ การดาเนินการ ไต่สวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ตามส่วนที่ ๒ นี้ ให้นาแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย
และการดาเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๓๖ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่
๑) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทาให้ผลของคาวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป
๒) กรณี ผู้ถูกลงโทษ ตามข้อ ๓๗ เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม
ให้สามารถร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับทราบคาสั่งการลงโทษ
หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ ๓๗ การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณี
เพื่อให้มีการแก้ไขหรือดาเนินการที่ถูกต้อง
หรือตักเตือน
หรือนาไปประกอบการพิจารณา
ในการเข้าสู่ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้น ปรับปรุงตนเอง หรือได้รับการพัฒนา
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๘ การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของ ผู้ฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาคัญ
และระดับตาแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนและเหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา
ข้อ ๓๙ ให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคาวินิจฉัย ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
หรือผู้กากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่กรณีมีคาสั่งลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม และเมื่อมีคาสั่งลงโทษแล้วให้
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือผู้กากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นๆ แล้วแต่กรณี แจ้งคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อรายงานให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป
ข้อ ๔๐ กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้
เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

ผู้ตรวจการแผ่นดิน

๘
ข้อ ๔๑ ให้คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณา
ปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรม
ให้มีความเหมาะสม โดย จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
ทุกๆ ๑ ปี
หรือให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสมตามคาแนะนา
ของผูต้ รวจการแผ่นดินต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๒๒ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๓

(นายสุรจิต
มีศรี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลวังชะพลู

๙

หมายเหตุ – ชี้แจงเพิ่มเติม
๑. เอกสารนี้เป็นเพียงตัวอย่างรูปแบบประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา
จัดทาประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ในส่วนของข้าราชการการเมือง)
ให้เกิดมาตรฐานและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๒. ผู้พิจารณาจัดทาสามารถปรับปรุง/แก้ไขได้ตามที่เห็นเหมาะสม แต่ทั้งนี้จะต้องอยู่ในกรอบ
ขององค์ประกอบประมวลจริยธรรม แนวทางและมาตรฐานกลไกและระบบการบังคับใช้
ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิน่ อืน่ ๆทัว่ ประเทศ
๓. องค์ประกอบโดยหลักของประมวลจริยธรรม ได้แก่
๓.๑ ชื่อระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ...ว่าด้วยประมวลจริยธรรม...
๓.๒ วันประกาศใช้บังคับ
๓.๓ คานิยามที่ครอบคลุม
๓.๔ มาตรฐานทางจริยธรรม ***เป็นส่วนสารบัญญัติว่าอะไรควรทา อะไรไม่ควรทา
ก) มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก จานวน ๙ ประการ
(Core values) ซึ่งกาหนดโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน
ข) มาตรฐานจริยธรรมขององค์กรตามที่เห็นสมควร
ค) จรรยาวิชาชีพ (ถ้ามี)
๓.๕ กลไกและระบบบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ *** เป็นบทวิธีสบัญญัติ กาหนดหน่วยงาน
ที่เป็นกลไกบังคับการกรณีมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม กระบวนการ
ในการตรวจสอบและวินิจฉัย ฯลฯ มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องกลไกหลายประการ เช่น ตั้งเป็น

๑๐
คณะกรรมการ,ใช้หน่วยงานทภายในที่มีอยู่แล้ว เช่น ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ หรือตั้งหน่วยงาน
ภายในขึ้นมาใหม่เพื่อรับผิดชอบโดยเฉพาะ ฯลฯ ส่วนระบบบังคับใช้ก็อาจนากระบวนการ
สอบสวนข้อเท็จจริงหรือสอบสวนทางวินัยมาประยุกต์ใช้โดยอนุโลม
๓.๖ ขั้นตอนการลงโทษ ตามความร้ายแรง *** กระบวนการการลงโทษกรณีวินิจฉัยแล้วพบว่า
มีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยในการพิจารณาว่าการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติ
ตามมาตรฐานจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนั้นเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณา
จากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาคัญและระดับตาแหน่ง
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อม
แห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา เพื่อให้เกิด
มาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ
๓.๗ อื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
(*** ประมวลจริยธรรมทุกฉบับจะต้องมี ๓ ส่วนนี้เสมอ (ถูกกาหนดโดยรัฐธรรมนูญ))
กรณีมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ขอได้โปรดประสาน
โดยตรงที่สานักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๙๒๗๗ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๓๗๓
หรืออีเมลล์ kamoltham@ombudsman.go.th และ vorravuth@ombudsman.go.th

