ประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
พ.ศ. ๒๕65

องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเตา
อาเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม

คานา
ตามมาตรา ๒๗๙ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ บัญญัติให้
มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภทเป็นไป
ตามประมวลจริยธรรมที่กาหนดขึ้น โดยมาตรฐานทางจริยธรรมจะต้องมี กลไกและระบบในการดาเนินงานเพื่อให้
การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทา
ดังนั้น เพื่อให้ การดาเนิ น การจัดทาประมวลจริยธรรมสาหรับผู้ดารงตาแหน่งข้าราชการการ
การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร มีสาระสาคัญประการหนึ่งที่มุ่งแก้ไขปัญหาการผูกขาดอานาจรัฐและการใช้อานาจ
อย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งการดาเนินการทางการเมืองที่ขาดความโปร่งใส ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม และระบบ
การตรวจสอบการใช้อานาจที่ล้มเหลว จึงมีบทบัญญัติที่มุ่งเน้นการทาให้บ้านเมือง มีความโปร่งใส มีคุณธรรมและ
จริยธรรม และมาตรา ๒๘๐ บัญญัติให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอานาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้คาแนะนาในการจัดทา
หรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมดังกล่าว
สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงขอความร่วมมือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นประสานองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาประมวลจริยธรรมของฝ่ายข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร เพื่อให้ข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเพื่อเป็นเครื่อง
กากับความประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
บัดนี้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเตาได้ แถลงนโยบายแถลงต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ตาบลเมืองเตา อาเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม ในการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเตา
สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ครั้งที่ 1/2565 วันที่ 18 มกราคม พ.ศ. 2565 เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงได้จัดทาประมวล
จริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร พ.ศ. ๒๕65 ขึ้น
ทั้งนี้ ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร ประกอบด้วยองค์ประกอบ
สาคัญ ๔ ส่วน ได้แก่
หมวด ๑ บททั่วไป
หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
ส่วนที่ ๒ มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
หมวด ๓ กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑ กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๒ ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
หมวด ๔ ขั้นตอนการลงโทษ
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเตา จึงได้จัดทาประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเตา พ.ศ. ๒๕65 ขึ้น
จึ งหวังเป็ น อย่ างยิ่ งว่า ประมวลจริย ธรรมฉบั บ นี้ จ ะอานวยประโยชน์ ให้ แ ก่อ งค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ข้าราชการการเมือง และผู้เกี่ยวข้องต่อไป
องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเตา
มกราคม 2565

สารบัญ
หน้า
ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเตา
หมวด ๑ บททั่วไป
หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
ส่วนที่ ๒ มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
หมวด ๓ กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑ กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๒ ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
หมวด ๔ ขั้นตอนการลงโทษ
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-๑
ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเตา
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเตา อาเภอพยัคฆภูมิพิสัย จังหวัดมหาสารคาม
พ.ศ. ๒๕65

ประมวลจริย ธรรมนี้ จั ดท าตามเจตนารมณ์ ของรัฐ ธรรมนูญ แห่ งราชอาณาจั กรไทย พุ ท ธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็ น เครื่ องมือ กากับ ความประพฤติข องข้าราชการการเมื องท้ องถิ่น ฝ่ ายบริห าร องค์การ
บริหารส่วนตาบลเมืองเตา ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐาน ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการ
ท างานด้ า นต่ างๆ ทั้ งในระดั บ องค์ ก รและระดั บ บุ ค คล เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปตามหลั ก คุ ณ ธรรม
จริยธรรม อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทุกระดับ โดยใช้อานาจในขอบเขตสร้างความ
รั บ ผิ ด ชอบต่ อ ตนเอง ต่ อ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชาหรื อ ผู้ ใต้ บั งคั บ บั ญ ชา ต่ อ องค์ ก ร ต่ อ ประชาชน และต่ อ สั งคม
ตามลาดับ
๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและบุคคล พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่
ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ. ๒๕๓๗ และ
แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒ องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเตา จึงออกประกาศไว้ดังนี้

-๒หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
ขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเตา พ.ศ. ๒๕๕7
ข้อ ๒ ประกาศนี้ใช้บังคับตั้งแต่
มกราคม 2565 เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
“ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ” หมายถึง ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่า ยบริหาร(นายกฯ รอง
นายกฯ เลขานุ ก ารนายกฯ ที่ ป รึ ก ษานายกฯ ) รวมทั้ ง บุ ค คลที่ ฝ่ า ยบริ ห ารแต่ ง ตั้ ง ตามที่ บั ญ ญั ติ ไว้ ใ น
พระราชบัญญัติที่จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ฝ่ายบริหารของ องค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเตา
ข้อ ๔ ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเตา เป็นผู้รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้
หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
ข้อ ๕ ข้ าราชการการเมื อ งท้ อ งถิ่น มีห น้ าที่ ด าเนิ น การให้ เป็ น ไปตามกฎหมาย เพื่ อ รักษา
ประโยชน์ส่วนรวม 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

-๓ส่วนที่ ๒
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ข้ อ ๖ ข้ า ราชการการเมื อ งท้ อ งถิ่ น ต้ อ งจงรัก ภั ก ดี ต่ อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษั ต ริ ย์
ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข้ อ ๗ ข้ าราชการการเมื อ งท้ อ งถิ่ น ต้ อ งเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ในการรัก ษาไว้แ ละปฏิ บั ติ ต าม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๘ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพ และ
ปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๙ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม
ทั้งโดยส่วนตัวและโดยหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน ทั้งต้องวางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน
ข้อ ๑๐ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่นโดนไม่แสดง
กิริยา หรือวาจาอันไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด
ข้อ ๑๑ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องมีอุดมการณ์ในการทางานเพื่อประเทศชาติและต้อง
ถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด
ข้อ ๑๒ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องรับใช้ป ระชาชนอย่างเต็มความสามารถด้ วยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและปราศจากอคติ
ข้อ ๑๓ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องมีจิตสานึกให้ ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็น
พลเมืองที่ดี ร่วมพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม และดูแลรักษาสภาพแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อ ๑๔ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานะหรือตาแหน่งการเป็น
ข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โ ดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะ
เป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือก็ตาม
ข้อ ๑๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งการเป็นข้ าราชการการเมือง
ไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุ การแต่ งตั้ง ย้าย โอน เลื่ อนตาแหน่ง และเลื่ อ นขั้น เงิน เดื อ นของ
ข้าราชการ ซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา และมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิส าหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่ วนท้องถิ่น หรือให้ บุคคล
ดังกล่าวพ้นจากตาแหน่ง ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ข้อ ๑๖ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัว
หรือผู้ใกล้ชิดก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของตนเองหรือของผู้อื่นและต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้
อานาจหน้าที่ของตนเองโดยมิชอบ
ข้อ ๑๗ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ อาชีพหรือการงาน
อื่นใดของคู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความ
เชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ข้อ ๑๘ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องรักษาความลับของทางราชการ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติ
ตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย

-๔ข้อ ๑๙ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องยึดมั่นในกฎหมายและต้องคานึงถึงระบบคุณธรรมใน
การแต่งตั้งผู้สมควรดารงตาแหน่งต่างๆ
ข้อ ๒๐ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น เมื่อพ้นจากตาแหน่งแล้ว ต้องไม่นาข้อมูลข่าวสารอันเป็น
ความลับของทางราชการ ซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในตาแหน่งไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่องค์กรเอกชน ทั้ งนี้
ภายในกาหนดระยะเวลาสองปี นับจากวันที่พ้นจากตาแหน่ง
ข้อ ๒๑ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริตการใช้อานาจในทางที่ ผิด การ
ฉ้อฉล หลอกลวง หรือกระทาการอื่นใดที่ทาให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ข้อ ๒๒ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่เรียกร้องของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์อื่นใด
จากบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ต่างๆอันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน และจะต้องดูแลให้คู่ สมรส หรือบุคคล
ในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย
ข้อ ๒๓ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องปฏิบัติต่อองค์การธุรกิจที่ติดต่อทาธุรกิจ กับหน่วยงาน
ของรัฐตามระเบียบ และขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ ๒๔ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น พึงพบปะเยี่ย มเยียนประชาชนอย่างสม่าเสมอ เอาใจใส่
ทุกข์สุข และรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อย่างเท่าเทียมกัน
โดยไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ ๒๕ ข้าราชการการเมื องท้ องถิ่ น ต้องไม่ ใช้ ห รือบิ ดเบือ นข้อ มูล ข่ าวสารของทางราชการ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเพื่อผลประโยชน์สาหรับตนเองและผู้อื่น
ข้อ ๒๖ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆเท่านั้น
ข้ อ ๒๗ ข้ า ราชการการเมื อ งท้ อ งถิ่ น ต้ อ งไม่ ป ระพฤติ ต นอั น ก่ อ ให้ เกิ ด ความเสื่ อ มเสี ย ต่ อ
เกียรติภูมิของชาติ
ข้อ ๒๘ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิดกฎหมายหรือ
ผู้ที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เช่น ผู้เปิดบ่อนการพนัน หรือผู้ ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับยาเสพติด อันอาจ
กระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ข้อ ๒๙ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องแสดงความรับผิดชอบ ตามควรแก่กรณี เมื่อปฏิบัติ
หน้าที่บกพร่องหรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดร้ายแรง

-๕หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๓๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเตา มีหน้าที่ควบคุมกากับดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและ
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
(๒) ให้ ความช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองข้าราชการการเมืองท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม
(๓) การดาเนินการต่อข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของผู้นั้นจะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
(๔) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรมนี้
ข้ อ ๓๑ ให้ นายกองค์การบริห ารส่ ว นต าบลเมื องเตา แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเตา ขึ้น เพื่อควบคุม กากับ ให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ประกอบไปด้วย
(๑) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรม
(๒) ตัวแทนฝ่ ายบริห ารที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลแต่งตั้งจานวน ๑ คน เป็น
คณะกรรมการ
(๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน ๓ คน ที่กากับดูแลตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เป็นผู้เลือก เป็นคณะกรรมการ
(๔) หัวหน้าสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ทั้งนี้ หัวหน้าสานักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังกล่าวต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน หากเคยถูก
ลงโทษทางวินัยมาก่อนให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการจากตาแหน่งในฝ่ายบริหาร
ข้อ ๓๒ คณะกรรมการจริยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยอาจมีผู้ร้องขอหรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้

-๖(๓) ขอความร่วมให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของ
รัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่ง ผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด
มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคา หรือให้
ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องสอบสวน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหากันเกิดจากการใช้บังคับประมวยจริยธรรมนี้
(๖) ส่ งเรื่องให้ ผู้ ตรวจการแผ่ น ดินพิ จารณาวินิ จฉัยในกรรีที่เห็ นว่าเรื่องนั้ นเป็ นเรื่อง
สาคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) ด าเนิ น การอื่ น ตามประมวลจริ ย ธรรมนี้ หรื อ ตามตามที่ ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น
มอบหมาย
ในการประชุ ม คณะกรรมการจริยธรรมให้ น ากฎหมายว่าด้ว ยวิธีป ฏิ บั ติ ราชการทาง
ปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๓๓ กรณี มี ก ารร้ อ งเรี ย นหรือ ปรากฏเหตุ ว่ามี เจ้ าหน้ าที่ ป ระพฤติ ป ฏิ บั ติ ฝ่ าฝื น ประมวล
จริยธรรม ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเตา ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมเป็นผู้รับผิดชอบ
พิจารณาดาเนินการ โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้
และให้มีคาวินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคาวินิจฉัยให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบล
มีคาสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
กรณี การร้ องเรีย นหรือปรากฏเหตุว่า นายกองค์การบริห ารส่ วนตาบล ปฏิ บัติการ
ฝ่าฝืน ประมวลจริยธรรม ให้ คณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยู่เป็นผู้ รับผิดชอบดาเนินการ และให้เลือก
กัน เองเป็ น ประธานกรรมการ โดยจะต้อ งไต่ ส วนข้อ เท็ จ จริง สื บ สวนหาข้อ เท็ จ จริง หรือ สอบสวนการ
ฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ และให้มีคาวินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคาวินิจฉัยให้ผู้กากับดูแล
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆมีคาสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
ข้อ ๓๔ หากการดาเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนตามข้อ ๓๓ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริง
ว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
ให้สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๓๗
ข้อ ๓๕ การดาเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามส่วน
ที่ ๒ นี้ ให้ น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยและการ
ดาเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๓๖ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่
๑) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทาให้ผลของคาวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป
๒) กรณีถูกลงโทษตามข้อ ๓๗ เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมให้สามรถร้องเรียน
ต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ภายใน ๓๐ วัน นับแต่วันที่รับทราบคาสั่งการลงโทษ

-๗หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ ๓๗ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณี เพื่อให้มี
การแก้ไขหรือดาเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือนาไปประกอบการพิจารณาในการเข้าสู่ตาแหน่ง การ
พ้นจากตาแหน่ง หรือการสั่งการให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๘ การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้
พิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาคัญและระดับตาแหน่ง
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีตสภาพแวดล้อมแห่งกรณี
ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนและเหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา
ข้อ ๓๙ ให้ ค ณะกรรมการจริย ธรรม ด าเนิ น การตามข้อ ๓๕ และส่ งผลค าวินิ จฉั ย ให้ น ายก
องค์การบริหารส่วนตาบล หรือผู้กากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่
กรณี มีคาสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม และเมื่อมีคาสั่ง
ลงโทษแล้วให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล หรือผู้กากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่กรณี แจ้งคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อรายงานให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป
ข้อ ๔๐ กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ข้ อ ๔๑ ให้ ค ณะกรรมการจริย ธรรม พิ จ ารณาปรั บ ปรุงแก้ ไขประมวลจริย ธรรมให้ มี ค วาม
เหมาะสม โดยจั ด ให้ มี การประเมิ น การปฏิ บั ติต าม ประมวลจริยธรรมนี้ ทุ ก ๆ ๑ ปี หรือให้ ดาเนิ น การ
ปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสมตามคาแนะนาของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
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(นายบวร พิมพ์แพน)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเมืองเตา

