ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
*****************
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้ จัดทาตามเจตนารมของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานและ
เป็นมาตรฐานสากล
๒. ยึดถือเป็นหลักและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและเป็นเครื่องมือ
การตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง เพื่อให้การดาเนินงาน เป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทาให้เกิดรูปแบบองค์กรเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อานาจในขอบเขต
สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคม
ตามลาดับ
๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่
ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครูและบุคลากร
ทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้าง และลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

-๒“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจาองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง
ข้อ ๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้
หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
สาหรับข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง
ข้อ ๓ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง ทุกคน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย
เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(๕) การยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(๑๐) การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่า
อยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ส่วนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ ๔ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
ข้อ ๕ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้

-๓และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๖ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๗ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตาแหน่งหน้าที่
ข้อ ๘ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ
ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสาเร็จ และมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่
ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
ข้อ ๙ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเขาใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
ข้อ ๑๐ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อย มี
อัธยาศัย
ข้อ ๑๑ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทาได้ต่อเมือ่ มีอานาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น
ข้อ ๑๒ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง ต้องรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่าง
ผู้ร่วมงานพร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ข้อ ๑๓ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง ต้องไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้สาหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับ
ของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียนหรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจาก
การปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี
ข้อ ๑๔ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง ต้องประพฤติตนให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่น
ด้วยความสุภาพ มีน้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และ
ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตนเอง
ส่วนที่ ๓
จรรยาวิชาชีพทางการศึกษา
ข้อ ๑๕ จรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อใช้บังคับเพิ่มเติมสาหรับบุคลากรที่เป็นผู้ประกอบ

-๔วิชาชีพทางการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง
(๑) จรรยาบรรณต่อตนเอง
๑.๑ ต้องมีวินัยในตนเอง พัฒนาตนเอง ด้านวิชาชีพ บุคลิกภาพ และวิสัยทัศน์ให้ทันต่อการพัฒนา
ทางวิทยาการ เศรษฐกิจ สังคม และการเมืองอยู่เสมอ
(๒) จรรยาบรรณต่อวิชาชีพ
๒.๑ ต้องรัก ศรัทธา ซื่อสัตย์สุจริต รับผิดชอบต่อวิชาชีพและเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพ
(๓) จรรยาบรรณต่อผู้รับบริการ
๓.๑ ต้องรัก เมตตา เอาใจใส่ ช่วยเหลือ ส่งเสริม ให้กาลังใจแก่ศิษย์ และผู้รับบริการ ตามบทบาท
หน้าที่โดยเสมอหน้า
๓.๒ ต้องส่งเสริมให้เกิดการเรียนรู้ ทักษะ และนิสัยที่ถูกต้องดีงามแก่ศิษย์และผู้รับบริการตาม
บทบาทหน้าที่อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ
๓.๓ ต้องประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
๓.๔ ต้องไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์และสังคม
ของศิษย์ และผู้รับบริการ
๓.๕ ต้องให้บริการด้วยความจริงใจและเสมอภาคโดยไม่เรียกรับหรือยอมรับผลประโยชน์จาก
การใช้ตาแหน่งหน้าที่โดยมิชอบ
(๔) จรรยาบรรณต่อผู้ร่วมประกอบวิชาชีพ
๔.๑ พึงช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์ โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม สร้างความ
สามัคคีในหมู่คณะ
(๕) จรรยาบรรณต่อสังคม
๕.๑ พึงประพฤติปฏิบัติตนเป็นผู้นาในการอนุรักษ์และพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม ศาสนา
ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญา สิ่งแวดล้อม รักษาผลประโยชน์ของส่วนรวมและยึดมั่นในการปกครองระบบ
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม

-๕ข้อ ๑๖ ให้สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง มีหน้าที่ควบคุมกากับการให้มีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตามสอดส่องการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลเชียงหวาง หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดาเนินการตามที่นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลเชียงหวาง หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได้
(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่น
แกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลเชียงหวาง หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้
(๔) คุม้ ครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้
อานาจโดยไม่เป็นธรรม การดาเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อ
สิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้นจะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
(๕) ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมหรือปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดารงตาแหน่งในสานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ ๑๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม
กากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการซึ่งดารงตาแหน่งบริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน
(๓) กรรมการซึ่งเป็นข้าราชการในองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ
พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง นั้น จานวนสองคน
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑)–(๓) ร่วมกันเสนอชื่อและคัดเลือกให้เหลือสองคน
ให้หัวหน้าสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม

-๖และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูก
ลงโทษทางวินัยมาก่อน
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในกรณีที่มี ข้อสงสัย
หรือข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืน ตามประมวล
จริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริงและมคาวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอานาจหน้าที่ขอให้กระทรวง
กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัทชี้แจงข้อเท็จจริงส่งเอกสารและ
หลักฐานที่เกีย่ วข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคา หรือให้ส่งเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคาวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลันถ้าคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลในระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสาคัญหรือมีผลกระทบ
ในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจ
โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(๘) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมายการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ
ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๙ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ

-๗ข้อ ๒๐ การดาเนินการตามข้อ ๑๙ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจานวนไม่น้อย
กว่าสามคน เป็นผู้ดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ข้อ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้
พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาคัญและระดับตาแหน่ง ตลอดจน
หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีตสภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิด
จากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา
ข้อ ๒๒ หากการดาเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๕ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดาเนินการทางวินัย
ข้อ ๒๓ การดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ และ ข้อ ๒๒ ให้
นาแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดาเนินการทางวินัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๒๔ การสั่งการของผู้รับผิดชอบดาเนินการตามข้อ ๒๒ ให้ดาเนินการตามนั้น เว้นแต่จะปรากฏ
ข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทาให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือความผิด
ทางอาญา ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดาเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือนหรือนาไป
ประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือการพิจารณา
ความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๖ เมื่อมีการดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒ แล้วให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลเชียงหวาง ดาเนินการให้เป็นไปตามคาสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๒๗ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตาบลเชียงหวาง ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘(๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ

-๘ข้อ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๙ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดาเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวล
จริยธรรมให้มีความเหมาะสมและแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด คณะกรรมการข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
(นายหรั่ง ธุระพล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
ประจาปี พ.ศ. ๒๕๕๙
**************
ประมวลจริยธรรมนี้จัดทาขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร องค์การบริหาร
ส่วนตาบลเชียงหวาง ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอและเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้าน
ต่างๆ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอย่างมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับเพิ่มความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทุกระดับ ให้ใช้อานาจในขอบเขต สร้างระบบความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อองค์กร ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลาดับ
๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและบุคคล พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับ
ระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๓๗ และแก้ไขเพิ่มเติม
(ฉบับที่ ๖) พ.ศ.๒๕๕๒ มาตรา ๕๖ (๔) องค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง จึงออกประกาศไว้
ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประมวลจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารของ
องค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๕๙”

-๒ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘
ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
“ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น” หมายถึง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร (นายกฯ
รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ) รวมทั้งบุคคลที่ฝ่ายบริหารแต่งตั้งตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล ฯ
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่าย
บริหารองค์การบริหารส่วนตาบล
ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
ข้อ ๕ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นมีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้อง
ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้
๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจิตสานึกที่ดีซื่อสัตย์และรับผิดชอบ
๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๔) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

-๓ส่วนที่ ๒
มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น
ข้อ ๖ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตลอดจนเป็น
แบบอย่างที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข้อ
๗
ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๘ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๙ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ทั้ง
โดยส่วนตัวและโดยหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน ทั้งต้องวางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน
ข้อ ๑๐ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่แสดงกิริยา
หรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด
ข้อ ๑๑ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องมีอุดมการณ์ในการท างานเพื่อประเทศชาติและต้องถือเอา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด
ข้อ ๑๒ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น ต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ
ข้อ ๑๓ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็น
พลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อ ๑๔ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานะหรือตาแหน่งการเป็น
ข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็น
ประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม
ข้อ ๑๕ ผู้ดารงตาแหน่งทาการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งการเป็นข้าราชการการเมืองเข้าไป
ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือน ของข้าราชการซึ่งมี
ตาแหน่งหรือเงินเดือนประจา และมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานราชการ หน่วยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการ ส่วนท้องถิ่น หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตาแหน่ง ทั้งนี้เว้น
แต่เป็นการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย

-๔ข้อ ๑๖ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิท บุคคลในครอบครัวหรือผู้
ใกล้ชิดก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของตน หรือของผู้อื่นและต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้อานาจหน้าที่ของ
ตนโดยมิชอบ
ข้อ ๑๗ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ อาชีพหรือ การงานอื่น
ใดของคู่สมรสญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธา
ของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ข้อ ๑๘ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาความลับของทางราชการเว้นแต่เป็นการปฏิบัติตาม
อานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ข้อ ๑๙ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องยึดมั่นในกฎหมายและคานึงถึงระบบคุณธรรมในการ
แต่งตั้งผู้สมควรดารงตาแหน่งต่างๆ
ข้อ ๒๐ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นเมื่อพ้นจากตาแหน่งแล้ว ต้องไม่นาข้อมูลข่าวสารอันเป็น
ความลับของทางราชการซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในตาแหน่งไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่องค์กรเอกชน ทั้งนี้ภายใน
กาหนดระยะเวลาสองปี นับจากวันที่พ้นจากตาแหน่ง
ข้อ ๒๑ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อานาจในทางที่ผิด การฉ้อ
ฉล หลอกลวง หรือกระทาการอื่นใดที่ทาให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ข้อ ๒๒ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องไม่เรียกร้องของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์อื่นใดจาก
บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน และจะต้องดูแลให้คู่สมรส ญาติสนิท หรือ
บุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย
ข้อ ๒๓ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อทาธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ
ตามระเบียบ และขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ ๒๔ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นพึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างสม่าเสมอ เอาใจใส่ทุกข์สุข
และรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ
ข้อ ๒๕ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด หรือเพื่อผลประโยชน์สาหรับตนเองและผู้อื่น
ข้อ ๒๖ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆ เท่านั้น

-๕ข้อ ๒๗ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิ
ของชาติ
ข้อ ๒๘ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย
หรือผู้ที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เช่น ผู้เปิดบ่อนการพนัน หรือผู้ที่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด
อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ข้อ ๒๙ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณีเมื่อปฏิบัติหน้าที่
บกพร่องหรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดร้ายแรง
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๓๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลมีหน้าที่กากับดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
๑) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นที่เป็นแบบอย่างที่ดีและ
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
๒) ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น ซึ่งปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม
๓) การดาเนินการต่อผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อันมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของผู้นั้นจะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมแล้ว
๔) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรมนี้
ข้อ ๓๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง
ท้องถิ่นฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตาบล ขึ้นเพื่อควบคุมกากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
ประกอบด้วย
๑) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรม
๒) ตัวแทนฝ่ายบริหารที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบล แต่งตั้งจานวน ๑ คนเป็นคณะกรรมการ
๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจานวน ๓ คน ที่ผู้กากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เป็นผู้เลือก เป็น คณะกรรมการ

-๖๔) หัวหน้าสานักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
ทั้งนี้ หัวหน้าสานักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน หาก
เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อนให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการจากตาแหน่งในฝ่าย
บริหารที่เหมาะสม
ข้อ ๓๒ คณะกรรมการจริยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) ควบคุม กากับ ส่งเสริม และให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาจมีผู้
ร้องขอหรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้
๓) ขอความร่วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้าง
หุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้องส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจง
หรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคาหรือให้ส่งเอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้
๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสาคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมายในการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดย
อนุโลม
ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๓๓ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรม เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง
สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้และให้มีคาวินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมการจริยธรรม
ส่งผลคาวินิจฉัยให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล มีคาสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม

-๗กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่านายกองค์การบริหารส่วนตาบล ปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้
คณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ ละให้เลือกกันเองเป็นประธานคณะกรรมการ โดย
จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้และให้มีคาวินิจฉัยโดยเร็วและให้
คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคาวินิจฉัยให้ผู้กากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ มี
คาสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
ข้อ ๓๔ หากการดาเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนตามข้อ ๓๓ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมให้สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ตามข้อ ๓๗
ข้อ ๓๕ การดาเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามส่วนที่ ๒ นี้ ให้นา
แนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๓๖ คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่
๑) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทาให้ผลของคาวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป
๒) กรณีผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๓๗ เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมให้สามารถ
ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับทราบคาสั่งการลงโทษ
หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ ๓๗ การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือ
ดาเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือนาไปประกอบการพิจารณาในการเข้าสู่ตาแหน่ง การพ้นจาก ตาแหน่ง หรือ
การสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๘ การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจาก
พฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาคัญและระดับตาแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณีผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน
และเหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา
ข้อ ๓๙ ให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคาวินิจฉัยให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหรือผู้กากับดูแลตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่กรณีมีคาสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ตามคา
วินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม และเมื่อมีคาสั่งลงโทษแล้วให้นายกองค์การบริหารส่วน

-๘ตาบลหรือผู้กากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่กรณีแจ้งคณะกรรมการ
จริยธรรม เพื่อรายงานให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป
ข้อ ๔๐ กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ๔๑ ให้คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม โดยจัดให้
มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ ๑ ปีหรือให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มี
ความเหมาะสมตามคาแนะนาของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
หรั่ง ธุระพล
(นายหรั่ง ธุระพล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภา
องค์การบริหารส่วนตาบล ประจาปีพ.ศ. ๒๕๕๙
*****************************************
ประมวลจริยธรรมนี้จัดทาขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองฝ่ายสภาองค์การบริหารส่วนตาบล
บางเชียงหวาง ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ และเป็นเครื่องมือตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ
ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม อย่างมีประสิทธิภาพ
และประสิทธิผล
๓. ทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทุกระดับ ให้ใช้อานาจในขอบเขตสร้างระบบความ
รับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อองค์กร ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลาดับ
๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและบุคคล พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับ
ระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่นฉบับที่ ๖ พ.ศ.
๒๕๕๒ มาตรา ๕๖(๔) ข้อ ๑๖ (๓) สภาองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ประกาศนี้ เรียกว่า “ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง เรื่อง ประมวลจริยธรรมของผู้
ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาขององค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.๒๕๕๙”
ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘

-๒ข้อ ๓ ในประกาศนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาของ
องค์การบริหารส่วนตาบล
“ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น” หมายถึง ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น
(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาท้องถิ่น) รวมทั้งบุคคลที่ฝ่ายสภาท้องถิ่นแต่งตั้ง
ตามทีบ่ ัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติสภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล ฯ
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นฝ่าย
สภาท้องถิ่น
ข้อ ๔ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
ข้อ ๕ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นมีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์
ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้อง
ยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้
๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจิตสานึกที่ดีซื่อสัตย์และรับผิดชอบ
๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๔) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

-๓ส่วนที่ ๒
มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น
ข้อ ๖ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ตลอดจนเป็น
แบบอย่างที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข้อ ๗ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๘ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตาม
กฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๙ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม ทั้ง
โดยส่วนตัวและโดยหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน ทั้งต้องวางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธา ของประชาชน
ข้อ ๑๐ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ท้องถิ่นต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่แสดงกิริยา
หรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด
ข้อ ๑๑ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องมีอุดมการณ์ในการท างานเพื่อประเทศชาติและต้องถือเอา
ผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด
ข้อ ๑๒ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ
ข้อ ๑๓ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็น
พลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อ ๑๔ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานะหรือตาแหน่งการเป็น
ข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสาหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็น
ประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม
ข้อ ๑๕ ต้องไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งการเป็นข้าราชการการเมืองเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุ
แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือน ของข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเดือนประจาและมิใช่
ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่
หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตาแหน่ง ทั้งนี้เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ตาม
กฎหมาย

-๔ข้อ ๑๖ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิทบุคคลในครอบครัวหรือผู้
ใกล้ชิดก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือของผู้อื่นและต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้อานาจหน้าที่ของ
ตนโดยมิชอบ
ข้อ ๑๗ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ อาชีพหรือการงานอื่น
ใดของคู่สมรสญาติสนิทหรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธา
ของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ข้อ ๑๘ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาความลับของทางราชการเว้นแต่เป็นการปฏิบัติตาม
อานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ข้อ ๑๙ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องยึดมั่นในกฎหมายและคานึงถึงระบบคุณธรรมในการ
แต่งตั้งผู้สมควรดารงตาแหน่งต่างๆ
ข้อ ๒๐ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นเมื่อพ้นจากตาแหน่งแล้ว ต้องไม่นาข้อมูลข่าวสารอันเป็น
ความลับของทางราชการซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในตาแหน่งไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่องค์กรเอกชน ทั้งนี้ ภายใน
กาหนดระยะเวลาสองปี นับจากวันที่พ้นจากตาแหน่ง
ข้อ ๒๑ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อานาจในทางที่ผิด การฉ้อ
ฉล หลอกลวง หรือกระทาการอื่นใดที่ทาให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ข้อ ๒๒ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องไม่เรียกร้องของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์อื่นใดจาก
บุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน และจะต้องดูแลให้คู่สมรส ญาติสนิท หรือ
บุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย
ข้อ ๒๓ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ท้องถิ่นต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อทาธุรกิจกับหน่วยงานของ
รัฐ ตามระเบียบ และขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ ๒๔ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นพึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างสม่าเสมอเอาใจใส่ทุกข์สุข
และรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือก
ปฏิบัติ
ข้อ ๒๕ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการเพื่อให้เกิด
ความเข้าใจผิด หรือเพื่อผลประโยชน์สาหรับตนเองและผู้อื่น
ข้อ ๒๖ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้ทรัพย์สินของทาง
ราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆ เท่านั้น

-๕ข้อ ๒๗ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ
เกียรติภูมิของชาติ
ข้อ ๒๘ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย
หรือผู้ที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เช่น ผู้เปิดบ่อนการพนัน หรือผู้ที่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติดอันอาจ
กระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ข้อ ๒๙ ผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณีเมื่อปฏิบัติหน้าที่
บกพร่องหรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดร้ายแรง
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๓๐ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่กากับดูแลการให้มีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
๑) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นที่เป็นแบบอย่างที่ดีและ
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
๒) ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม
๓) การดาเนินการต่อผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของผู้นั้นจะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมแล้ว
๔) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรมนี้
ข้อ ๓๑ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบล ขึ้น เพื่อควบคุม กากับให้มีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้ ประกอบด้วย
๑) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เป็น ประธานคณะกรรมการจริยธรรม
๒) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จานวน ๒ คน เป็น คณะกรรมการ
๓) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ภายนอก จานวน ๖ คน ที่ผู้กากับดูแลเป็นผู้เลือกเป็นคณะกรรมการ
๔) หัวหน้าสานักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็น เลขานุการคณะกรรมการ

-๖ทั้งนี้ หัวหน้าสานักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน หาก
เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อนให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการจากตาแหน่งในฝ่าย
บริหาร
ข้อ ๓๒ คณะกรรมการจริยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาจมีผู้ร้องขอ
หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้
๓) ขอความร่วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน
บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้
ถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคาหรือให้ส่งเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้
๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ฯ พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสาคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน ฯมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๓๓ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบล ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรม เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ โดยจะต้องไต่สวน
ข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้และให้มีคาวินิจฉัยโดยเร็ว และให้
คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคาวินิจฉัย ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลมีคาสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม
กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้คณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการ และให้เลือกกันเองเป็นประธาน
คณะกรรมการ โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ และให้

-๗คาวินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคาวินิจฉัยให้ผู้กากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์การ
บริหารส่วนตาบล มีคาสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
ข้อ ๓๔ หากการดาาเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนตามข้อ ๓๓ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมให้สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ตามข้อ ๓๗
ข้อ ๓๕ การดาเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามส่วนที่ ๒ นี้ ให้นา
แนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการดาเนินการทางวินัยของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๓๖ ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่
๑) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทาให้ผลของคาวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป
๒) กรณีผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๓๗ เห็นว่าตนเองไม่ได้ รับความเป็นธรรมให้สามารถร้องเรียนต่อผู้ตรวจการ
แผ่นดิน ฯ ได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับทราบคาสั่งการลงโทษ
หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ ๓๗ การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณี เพื่อให้มีการแก้ไขหรือ
ดาเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือนาไปประกอบการพิจารณาในการเข้าสู่ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง หรือ
การสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๘ การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ให้พิจารณาจาก
พฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาคัญและระดับตาแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีตสภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน
และเหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา
ข้อ ๓๙ ให้คณะกรรมการจริยธรรม ดาเนินการตามข้อ ๓๕ และส่งผลคาวินิจฉัยให้ประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนตาบลหรือผู้กากับดูแล มีคาสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการ
จริยธรรม และเมื่อมีคาสั่งลงโทษแล้วให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหรือผู้กากับดูแลแจ้งคณะกรรมการ
จริยธรรม เพื่อรายงานให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ฯ ทราบต่อไป
ข้อ ๔๐ กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดิน ฯ เป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

-๘ข้อ ๔๑ ให้คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม โดยจัด
ให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ ๑ ปี หรือดาเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มี
ความเหมาะสมตามคาแนะนาของผู้ตรวจการ แผ่นดินต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๘ เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๘
ครอบ ผ่องศรี
( นายครอบ ผ่องศรี )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลเชียงหวาง

