ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม
เรื่อง แนวทางปฏิบตั ติ ามประมวลจริยธรรมของพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม
_______________
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม ได้มีประกาศประมวลจริยธรรมของผู้บริหาร สภา
ท้องถิ่น และข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 โดยมีวัตถุประสงค์
ดังนี้
1. เป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม ที่สร้าง
ความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานชัดเจนและเป็นสากล
2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ
3. ทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความเชื่อมั่นแก่ผู้บริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม ในทุก
ระดับ โดยฝ่ายบริหารใช้อํานาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบชองพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านทาม ต่อตนเอง ต่อองค์กร ผู้บังคับบัญชา ประชาชนและสังคม ตามลําดับ
5. ป้องกันการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสําหรับองค์กรและพนักงานส่วนตําบลบ้านทามทุกคน พึง
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎบังคับข้ออื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิด
บรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กําหนดไว้ จึงกําหนดแนวทางปฏบัติตามประมวล
จริยธรรมของพนักงานองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม ตามแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

( นายกนก บํารุงโลก )
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม จังหวัด ปราจีนบุรี
พ.ศ. 2562
_______________
ตามที่ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม ลงวันที่ 30 ธันวาคม 2551 ตามนัย
มาตรา ๗๗ แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไปแล้ว นั้น
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรมเพื่อกํ าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดํารงตําแหน่ งทางการเมื อง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา ทั้งนี้ การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว ให้ถือว่า เป็นการกระทําผิดทางวินัย
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๗๙ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ที่อ้างถึง และให้จัดทําเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม แทน เพื่อเป็น
เครื่องกํากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บดั นี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 2 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2561

( นายกนก บํารุงโลก )
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ของ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม จังหวัด ปราจีนบุรี
พ.ศ. 2562
_______________
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐาน ในการ
ปฏิบตั ิงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆของ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม เพื่อให้การ
ดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทํ า ให้ เ กิ ด รู ป แบบองค์ ก รอั น เป็ น ที่ ย อมรั บ เพิ่ ม ความน่ า เชื่ อ ถื อ เกิ ด ความมั่ น ใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อํานาจ
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน
และต่อสังคม ตามลําดับ
๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสําหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

หมวด ๑
บททัว่ ไป
ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริ ยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ องค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านทาม
“ข้ า ราชการ” หมายถึ ง ข้า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น ข้ า ราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามั ญ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น
รวมถึงพนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจํา องค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านทาม
ข้อ ๒ ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้
หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
สําหรับข้าราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม
ข้อ ๓ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม ทุกคน มีหน้าที่ดําเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(๑๐) การสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี
ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้
สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

ส่วนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ ๔ ข้าราชการขององค์ การบริ หารส่วนตําบลบ้านทาม ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
ข้อ ๕ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษา
ไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๖ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็น
พลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๗ ข้ า ราชการขององค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบ้ า นทาม ต้ อ งไม่ ป ระพฤติ ต นอั น อาจ
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตําแหน่งหน้าที่
ข้อ ๘ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกําลัง
ความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
ข้อ ๙ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
ข้อ ๑๐ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ
เรียบร้อย มีอัธยาศัย
ข้อ ๑๑ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม ต้องรักษาความลับที่ได้จากการ
ปฏิบัติหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทําได้ต่อเมื่อมีอํานาจหน้าที่และ
ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกําหนดเท่านั้น
ข้อ ๑๒ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม ต้องรักษา และเสริมสร้างความ
สามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ข้อ ๑๓ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม ต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งไป
แสวงหาประโยชน์ที่ มิ ค วรได้ สํ าหรั บ ตนเองหรือผู้อื่ น ไม่ ว่าจะเป็นประโยชน์ ใ นทางทรัพ ย์สิน หรือไม่ ก็ต าม
ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์
ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี
ข้อ ๑๔ ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม ต้องประพฤติตนให้สามารถทํางาน
ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จําเป็นในการปฏิบัติงานของ
เพื่อนร่วมงาน และไม่นําผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๖ ให้ปลัดองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม มีหน้าที่ควบคุมกํากับการให้มีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอํานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและ
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ําเสมอ
(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจ
ดําเนินการตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่
เห็นเองก็ได้
(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านทาม หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควรอาจยื่นเรื่องโดยไม่
ต้องผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้
(๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูก
กลั่นแกล้งหรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม การดําเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่าง ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
(๕) ทําหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖)ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดํารงตําแหน่งในสํานักปลัด
ข้อ ๑๗ ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น
เพื่อควบคุม กํากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือ
สองคน
(๓) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ดํารงตําแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การ
บริหารส่วนตําบลบ้านทาม ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตําบลบ้านทาม นั้น จํานวนสองคน
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกให้เหลือสองคน

ให้ หั ว หน้ า สํ า นั ก ปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตํ า บลบ้ า นทาม เป็ น เลขานุ ก าร
คณะกรรมการจริยธรรม และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม
กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กํากับ ส่งเสริมและให้คําแนะนําในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การ
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอํานาจ
หน้าที่ ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท
ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคํา
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๔) เรียกผู้ถกู กล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคํา
หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญ หาอั นเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใ น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคําวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
โดยพลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่อง
สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา
มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อํานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(๘) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใช้บังคับ
ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๙ กรณีมีก ารร้ องเรีย นหรื อ ปรากฏเหตุว่า มีเจ้ าหน้าที่ป ระพฤติ ปฏิ บัติ ฝ่าฝื น ประมวล
จริยธรรม ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ
ข้อ ๒๐ การดําเนินการตามข้อ ๑๙ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จํานวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ข้อ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับ
ตําแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อม
แห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา

ข้ อ ๒๒ หากการดํ า เนิ น การสอบสวนตามข้ อ ๒๐ แล้ ว ไม่ ป รากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ว่ า มี ก าร
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า
เป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามข้อ
๑๙ สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๕ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดําเนินการทางวินัย
ข้อ ๒๓ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐
และข้อ ๒๒ ให้นําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ดําเนินการทางวินัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้ อ ๒๔ การสั่ ง การของผู้ รั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น การตามข้ อ ๒๒ ให้ ดํ า เนิ น การตามนั้ น
เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา ให้ดําเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดําเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน
หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน
หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๖ เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒ แล้ว
ให้ องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม ดําเนินการให้เป็นไปตามคําสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๒๗ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ผู้ ถู ก ลงโทษตามข้ อ ๑๘ (๒) สามารถร้ อ งทุ ก ข์ ห รื อ อุ ท ธรณ์ ต่ อ คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ข้อ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว

บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๙ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดําเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป

ระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
พ.ศ. ๒๕62
**********************************************
ประมวลจริ ย ธรรมของข้ า ราชการนี้ จั ด ทํ า ตามเจตนารมณ์ ข องรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐาน
ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม
เพื่อให้การดําเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อํานาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อ
ประชาชน และต่อสังคม ตามลําดับ
๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสําหรับองค์กรและบุคคล พึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
[แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒] องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม จึงออกระเบียบ “ว่า
ด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร องค์การบริหารส่วนตําบลบ้าน
ทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี” ไว้ดังต่อไปนี้

หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม พ.ศ. ๒๕62
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบ นี้
“ประมวลจริ ยธรรม” หมายถึ ง ประมวลจริยธรรมของข้ าราชการการเมืองท้ องถิ่ น
ฝ่ายบริหารขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม
“ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น” หมายถึง ข้าราชการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร (นายกฯ
รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ที่ปรึกษานายกฯ) รวมถึงบุคคลที่ฝ่ายบริหารแต่งตั้งตามที่บัญญัติไว้ใน
พระราช บัญญัติที่จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่นฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม
ข้อ ๔ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทามเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
ข้อ ๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น มีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตาม
หลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้
๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ประทับซ้อน
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือก
ปฏิบัติ
๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
๗) การมุ่งมั่นผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใสและ
ตรวจสอบได้
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

ส่วนที่ ๒
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ข้อ ๖ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น
ประมุข
ข้อ ๗ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๘ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดีเคารพ
และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๙ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และ
ศีลธรรม ทั้งโดยส่วนตัวและโดยหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน ทั้งต้องวางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธา
ของประชาชน
ข้อ ๑๐ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่นโดย
ไม่แสดงกิริยา หรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด
ข้อ ๑๑ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องมีอุดมการณ์ในการทํางานเพื่อประเทศบาติ
และต้องถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด
ข้อ ๑๒ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วย
ความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ
ข้อ ๑๓ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
รับผิดชอบ
ข้อ ๑๔ ข้าราชการการเมืองต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานะหรือตําแหน่งการ
เป็นข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผู้อื่น
ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม
ข้อ ๑๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งการเป็นข้าราชการ
การเมืองเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจํา และมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้าง
ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้
บุคคลดังกล่าวพ้นจากตําแหน่ง ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ข้อ ๑๖ ข้ าราชการการเมือ งท้อ งถิ่ นต้ องไม่ ยินยอมให้ คู่ส มรส ญาติ สนิ ทบุ คคลใน
ครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือของผู้อื่นและต้องไม่ยินยอม
ให้ผู้อื่นใช้อํานาจหน้าที่ของตนโดยมิชอบ

ข้อ ๑๗ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ อาชีพ
หรื อ การงานอื่ น ใดของคู่ ส มรส ญาติ ส นิ ท หรื อ บุ ค คลในครอบครั ว ของตนที่ มี ลั ก ษณะเป็ น การ
กระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ข้อ ๑๘ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาความลับของทางราชการเว้นแต่เป็นการ
ปฏิบัตติ ามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ข้อ ๑๙ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องยึดมั่นในกฎหมายและคํานึงถึงระบบคุณธรรม
ในการแต่งตั้งผู้สมควรดํารงตําแหน่งต่างๆ
ข้อ ๒๐ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นเมื่อพ้นจากตําแหน่งแล้ว ต้องไม่นําข้อมูลข่าวสาร
อันเป็นความลับของทางราชการซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในตําแหน่งไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่องค์กร
เอกชน ทั้งนี้ ภายในกําหนดระยะเวลา ๒ ปี นับจากวันที่พ้นจากตําแหน่ง
ข้อ ๒๑ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อํานาจในทาง
ที่ผิด การฉ้อฉล หลอกลวง หรือกระทําการอื่นใดที่ทําให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ข้ อ ๒๒ ข้ า ราชการการเมื อ งท้ อ งถิ่ น ต้ อ งไม่ เ รี ย กร้ อ งของขวั ญ ของกํ า นั ล หรื อ
ประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน และจะต้อง
ดูแลให้คู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย
ข้อ ๒๓ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่ติดต่อทําธุรกิจกับ
หน่วยงานของรัฐตามระเบียบ และขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ ๒๔ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น พึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างสม่ําเสมอเอา
ใจใส่ทุกข์สุข และรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอย่างเท่า
เทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ ๒๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช่หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเพื่อผลประโยชน์สําหรับตนเองและผู้อื่น
ข้ อ ๒๖ ข้ า ราชการการเมื อ งท้ อ งถิ่ น ต้ อ งรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น ของทางราชการและใช้
ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆ เท่านั้น
ข้อ ๒๗ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อม
เสียต่อเกียรติภูมิของชาติ
ข้อ ๒๘ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติ
ผิดกฎหมาย หรือผู้ที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เช่น ผู้เปิดบ่อนการพนัน หรือผู้ที่ข้องเกี่ยวกับยา
เสพติด อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ข้อ ๒๙ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณีเมื่อ
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดร้ายแรง

หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๓๐ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม มีหน้าที่กํากับดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอํานาจหน้าที่ดังนี้
๑) ดําเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการการเมืองท้องถิ่นที่
เป็นแบบอย่างที่ดี และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ําเสมอ
๒) ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองข้าราชการการเมืองท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม
๓) การดําเนินการต่อข้าราชการการเมืองท้องถิ่นที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อันมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของผู้นั้นจะกระทํามิได้ เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
๔) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้
ข้อ ๓๑ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
ของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม ขึ้นเพื่อควบคุมกํากับให้มี
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ประกอบด้วย
๑) นายกองค์การบริหารส่วนตําบล เป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรม
๒) ตัวแทนฝ่ายบริหารที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบลแต่งตั้ง จํานวน ๑ คน
เป็น คณะกรรมการ
๓) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกจํ า นวน ๓ คน ที่ ผู้ กํ า กั บ ดู แ ลตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เป็นผู้เลือก เป็น คณะกรรมการ
๔) หั ว หน้ า สํ า นั ก งานปลั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น เลขานุ ก าร
คณะกรรมการ ทั้งนี้ หัวหน้าสํานักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวต้องไม่เคยถูกลงโทษทาง
วินัยมาก่อน หากเคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อนให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล พิจารณาแต่งตั้ง
ข้าราชการจากตําแหน่งในฝ่ายบริหารที่เหมาะสม
ข้อ ๓๒ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) ควบคุม กํากับ ส่งเสริม และให้คําแนะนําในการใช้บังคับประมวลจริยธรรม
นี้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) สอดส่ อ งดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมในองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยอาจมีผู้ร้องขอหรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้
๓) ขอความร่วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
อื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือ
บุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน

๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคํา
หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้
๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็น
เรื่องสําคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
มอบหมายในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมา
ใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๓๓ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรม เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ
โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ และให้มีคํา
วินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคําวินิจฉัยให้มีคําสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม
กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่านยกองค์การบริหารส่วนตําบล ปฏิบัติฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม ให้คณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ และให้เลือกกันเอง
เป็นประธานคณะกรรมการ โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืน
จริยธรรมนี้ และให้มีคําวินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคําวินิจฉัยให้ผู้กํากับดูแล
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ มีคําสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
ข้อ ๓๔ หากการดําเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนตามข้อ ๓๓ แล้ว ไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม ให้สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๓๗
ข้อ ๓๕ การดําเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ตามส่วนที่ ๒ นี้ ให้นําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย
และการดําเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๓๖ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่
๑) ปรากฏข้ อ เท็ จ จริ ง ในภายหลั ง ที่ อ าจทํ า ให้ ผ ลของคํ า วิ นิ จ ฉั ย นั้ น เปลี่ ย น
แปลงไป
๒) กรณี ผู้ ถู ก ลงโทษตามข้ อ ๓๗ เห็ น ว่ า ตนเองไม่ ไ ด้ รั บ ความเป็ น ธรรม
ให้สามารถร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่งการลงโทษ

หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ ๓๗ การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ให้ดําเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการ
แก้ไขหรือดําเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาในการเข้าสู่ตําแหน่ง การ
พ้นจากตําแหน่ง หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๘ การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญ และ
ระดับตําแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนและเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา
ข้อ ๓๙ ให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคําวินิจฉัยให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล
หรือผู้กํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่กรณีมีคําสั่งลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม และเมื่อมีคําสั่งลงโทษแล้วให้
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล หรือผู้กํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
นั้นๆ แล้วแต่กรณี แจ้งคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อรายงานให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป
ข้อ ๔๐ กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัย
ชี้ขาด
ข้อ ๔๑ ให้คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มี
ความเหมาะสม โดยจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ ๑ ปี หรือให้ดําเนินการ
ปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสมตามคําแนะนําของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61

( นายกนก บํารุงโลก )
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม

ระเบียบองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
พ.ศ. ๒๕62
**************

ประมวลจริยธรรมนี้จัดทําขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็นเครื่องมือกํากับความประพฤติของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทามที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็น
สากล
๒.
ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอ ย่างสม่ําเสมอ และเป็นเครื่องมือ
การตรวจสอบการทํางานด้านต่างๆ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
เพื่อให้การดําเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทําให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจ
แก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทุกระดับ ให้ใช้อํานาจในขอบเขต
สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้บังคับบัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อองค์กร ต่อประชาชน
และต่อสังคม ตามลําดับ
๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์
ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสําหรับองค์กรและบุคคล พึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามพระราชบัญญัติสภาตําบลและองค์การบริหารส่วนตําบล พ.ศ. ๒๕๓๗
[แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๖) พ.ศ. ๒๕๕๒] องค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม จึงออกระเบียบ “ว่า
ด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนตําบล
บ้านทาม อําเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี” ไว้ดังต่อไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ระเบียบนี้ เรียกว่า “ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ฝ่ายสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม พ.ศ. ๒๕62
ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕61 เป็นต้นไป
ข้อ ๓ ในระเบียบ นี้

๒

“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือ งท้องถิ่ น
ฝ่ายสภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม
“ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น” หมายถึง ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น
(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาท้องถิ่น) รวมทั้งบุคคลที่ฝ่ายสภา
ท้องถิ่นแต่งตั้ง ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติที่จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม
ข้อ ๔ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทามเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
ข้อ ๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นมีหน้าที่ดําเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้
๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
๓) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
๕) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
๖) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ส่วนที่ ๒
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ข้อ ๖ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ตลอดจนเป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นการเคารพและรั ก ษาระบอบประชาธิ ป ไตยอั น มี พ ระมหากษั ต ริ ย์
ทรงเป็นประมุข

๓

ข้อ ๗ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติ
ตามซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๘ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพ
และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๙ ข้า ราชการการเมือ งท้อ งถิ่ นต้ อ งปฏิ บั ติ ต นอยู่ ในกรอบจริย ธรรม คุ ณ ธรรม
และศีลธรรม ทั้งโดยส่วนตัวและโดยหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน ทั้งต้องวางตนให้เป็นที่เชื่อถือ
ศรัทธา ของประชาชน
ข้ อ ๑๐ ข้ า ราชการการเมื อ งท้ อ งถิ่ น ต้ อ งเคารพสิ ท ธิ เสรี ภ าพส่ ว นบุ ค คลของผู้ อื่ น
โดยไม่แสดงกิริยา หรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด
ข้อ ๑๑ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องมีอุดมการณ์ในการทํางานเพื่อประเทศชาติ
และต้องถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด
ข้อ ๑๒ ข้ า ราชการการเมื อ งท้ อ งถิ่ น ต้ อ งรั บ ใช้ ป ระชาชนอย่ า งเต็ ม ความสามารถ
ด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ
ข้อ ๑๓ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องสร้างจิตสํานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติ
ตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่
รับผิดชอบ
ข้ อ ๑๔ ข้ า ราชการการเมื อ งท้ อ งถิ่ น ต้ อ งไม่ ใ ช้ ห รื อ ยิ น ยอมให้ ผู้ อื่ น ใช้ ส ถานะหรื อ
ตําแหน่งการเป็นข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสําหรับ
ตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม
ข้อ ๑๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้สถานะหรือตําแหน่งการเป็นข้าราชการ
การเมืองเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนตําแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของข้าราชการซึ่งมีตําแหน่งหรือเงินเดือนประจําและมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้าง
ของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือ หุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น
หรือให้บุคคลดังกล่าวพ้นจากตําแหน่ง ทั้งนี้เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ข้ อ ๑๖ ข้ า ราชการการเมื อ งท้ อ งถิ่ น ต้ อ งไม่ ยิ น ยอมให้ คู่ ส มรส ญาติ ส นิ ท
บุ ค คลในครอบครั ว หรื อ ผู้ ใ กล้ ชิ ด ก้ า วก่ า ย หรื อ แทรกแซงการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ข องตนหรื อ ของผู้ อื่ น
และต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้อํานาจหน้าที่ของตนโดยมิชอบ
ข้อ ๑๗ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ อาชีพ
หรื อ การงานอื่ น ใดของคู่ ส มรส ญาติ ส นิ ท หรื อ บุ ค คลในครอบครั ว ของตนที่ มี ลั ก ษณะ
เป็นการกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ข้ อ ๑๘ ข้ า ราชการการเมื อ งท้ อ งถิ่ น ต้ อ งรั ก ษาความลั บ ของทางราชการ
เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอํานาจหน้าที่ตามกฎหมาย

๔

ข้อ ๑๙ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องยึดมั่นในกฎหมายและคํานึงถึงระบบคุณธรรม
ในการแต่งตั้งผู้สมควรดํารงตําแหน่งต่างๆ
ข้อ ๒๐ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นเมื่อพ้นจากตําแหน่งแล้ว ต้องไม่นําข้อมูลข่าวสาร
อั น เป็ น ความลั บ ของทางราชการซึ่ ง ตนได้ ม าในระหว่ า งอยู่ ใ นตํ า แหน่ ง ไปใช้ เ พื่ อ เกิ ด ประโยชน์
แก่องค์กรเอกชน ทั้งนี้ ภายในกําหนดระยะเวลาสองปี นับจากวันที่พ้นจากตําแหน่ง
ข้อ ๒๑ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อํานาจในทาง
ที่ผิด การฉ้อฉล หลอกลวง หรือกระทําการอื่นใดที่ทําให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ข้ อ ๒๒ ข้ า ราชการการเมื อ งท้ อ งถิ่ น ต้ อ งไม่ เ รี ย กร้ อ งของขวั ญ ของกํ า นั ล หรื อ
ประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน และจะต้อง
ดูแลให้คู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย
ข้ อ ๒๓ ข้ า ราชการการเมื อ งท้ อ งถิ่ น ต้ อ งปฏิ บั ติ ต่ อ องค์ ก รธุ ร กิ จ ที่ ติ ด ต่ อ ทํ า ธุ ร กิ จ
กับหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบ และขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ ๒๔ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นพึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างสม่ําเสมอ
เอาใจใส่ทุกข์สุข และรับฟังเรื่องราวร้อ งทุกข์ของประชาชน และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน
อย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ ๒๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการ
เพื่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเพื่อผลประโยชน์สําหรับตนเองและผู้อื่น
ข้ อ ๒๖ ข้ า ราชการการเมื อ งท้ อ งถิ่ น ต้ อ งรั ก ษาทรั พ ย์ สิ น ของทางราชการและใช้
ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆ เท่านั้น
ข้อ ๒๗ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อม
เสียต่อเกียรติภูมิของชาติ
ข้อ ๒๘ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติ
ผิดกฎหมาย หรือผู้ที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เช่น ผู้เปิดบ่อนการพนัน หรือผู้ที่ข้องเกี่ยวกับยา
เสพติด อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ข้อ ๒๙ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณีเมื่อ
ปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาดร้ายแรง

๕

หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๓๐ ให้ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทามมีหน้าที่กํากับดูแลการให้มี
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอํานาจหน้าที่ดังนี้
๑) ดําเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ําเสมอ
๒) ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองข้าราชการการเมืองท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อํานาจโดยไม่เป็นธรรม
๓) การดํา เนิ นการต่ อ ข้ าราชการการเมื อ งท้อ งถิ่น ที่ อ ยู่ร ะหว่ า งถูก กล่า วหา
ว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของผู้นั้นจะกระทํามิได้ เว้นแต่จะ
ได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
๔) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้
ข้อ ๓๑ ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนบ้านทาม แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
ของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทามขึ้น เพื่อควบคุม
กํากับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ประกอบด้วย
๑) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทามเป็นประธานคณะกรรมการ
จริยธรรม
๒) สมาชิ ก สภาท้ อ งถิ่ น ที่ ส ภาท้ อ งถิ่ น คั ด เลื อ ก
จํ า นวน ๒ คน เป็ น
คณะกรรมการ
๓) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอก จํ า นวน ๖ คน ที่ ผู้ กํ า กั บ ดู แ ลตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เป็นผู้เลือก เป็น คณะกรรมการ
๔) หั ว หน้ า สํ า นั ก งานปลั ด องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เป็ น เลขานุ ก าร
คณะกรรมการ ทั้งนี้ หัวหน้าสํานักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวต้องไม่เคยถูกลงโทษ
ทางวินัยมาก่อน หากเคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อนให้นายกองค์การบริหารส่วนตําบล พิจารณาแต่งตั้ง
ข้าราชการจากตําแหน่งในฝ่ายบริหาร
ข้อ ๓๒ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหน้าที่ ดังนี้
๑) ควบคุม กํากับ ส่งเสริมและให้คําแนะนําในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยอาจมีผู้ร้องขอหรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้

๖

๓) ขอความร่วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงาน
อื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทน
หรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคํา
หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้
๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่อง
นั้นเป็นเรื่องสําคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๗) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นํากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๓๓ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรม เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณา
ดําเนินการ โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริงสืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ และ
ให้มีคํา
วินิจฉัยโดยเร็วและให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคําวินิจฉัยประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลมี
คําสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล
ปฏิบัติฝ่า
ฝืนประมวลจริยธรรมให้คณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบดําเนินการ และให้เลือก
กันเองเป็นประธานคณะกรรมการ โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริงหรือสอบสวนการ
ฝ่าฝืนจริยธรรมนี้
และให้มีคําวินิจฉัยโดยเร็ว
และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคําวินิจฉัยให้ผู้กํากับดูแลตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ มีคําสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
ข้อ ๓๔ หากการดําเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนตามข้อ ๓๓ แล้ว ไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมให้สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๓๗
ข้อ ๓๕ การดําเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ตามส่วนที่ ๒ นี้ ให้นําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย
และการดําเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม

๗

ข้อ ๓๖ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่
๑) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําให้ผลของคําวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลง
ไป
๒) กรณี ผู้ ถู ก ลงโทษตามข้ อ ๓๗ เห็ น ว่ า ตนเองไม่ ไ ด้ รั บ ความเป็ น ธรรม
ให้สามารถร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับทราบคําสั่งการลงโทษ
หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ ๓๗ การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ให้ดําเนินการตามควรแก่กรณี
เพื่ อ ให้ มี ก ารแก้ ไ ขหรื อ ดํ า เนิ น การที่ ถู ก ต้ อ ง หรื อ ตั ก เตื อ น
หรื อ นํ า ไปประกอบการพิ จ ารณา
ในการเข้าสู่ตําแหน่ง การพ้นจากตําแหน่ง หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนา
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๓๘ การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญ
และระดับตําแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนและเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา
ข้อ ๓๙ ให้คณะกรรมการจริยธรรม ดําเนินการตามข้อ ๓๕ และส่งผลคําวินิจฉัย
ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลหรือผู้กํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่กรณีมีคําสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการ
จริยธรรม และเมื่อมีคําสั่งลงโทษแล้วให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบล หรือผู้กํากับดูแลตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่กรณี แจ้งคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อ
รายงานให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป
ข้อ ๔๐ กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัย
ชี้ขาด
ข้ อ ๔๑ ให้ ค ณะกรรมการจริ ย ธรรม พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขประมวลจริ ย ธรรม
ให้ มี ค วามเหมาะสม โดยจั ด ให้ มี ก ารประเมิ น การปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ ทุ ก ๆ ๑ ปี
หรื อ ให้ ดํ า เนิ น การปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขประมวลจริ ย ธรรมให้ มี ค วามเหมาะสมตามคํ า แนะนํ า
ของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ ๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕61
( นายสมมิตร ภูเดช )
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตําบลบ้านทาม

๘

หมายเหตุ – ชี้แจงเพิ่มเติม
๑. เอกสารนี้เป็นเพียงตัวอย่างรูปแบบประมวลจริยธรรมเพื่อใช้เป็นแนวทางในการพิจารณา
จัดทําประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ในส่วนของข้าราชการการเมือง)
ให้เกิดมาตรฐานและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน
๒. ผู้พิจารณาจัดทําสามารถปรับปรุง/แก้ไขได้ตามที่เห็นเหมาะสม แต่ทั้งนี้จะต้องอยู่ในกรอบ
ขององค์ประกอบประมวลจริยธรรม แนวทางและมาตรฐานกลไกและระบบการบังคับใช้
ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆทั่วประเทศ
๓. องค์ประกอบโดยหลักของประมวลจริยธรรม ได้แก่
๓.๑ ชื่อระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ...ว่าด้วยประมวลจริยธรรม...
๓.๒ วันประกาศใช้บังคับ
๓.๓ คํานิยามที่ครอบคลุม
๓.๔ มาตรฐานทางจริยธรรม ***เป็นส่วนสารบัญญัติว่าอะไรควรทํา อะไรไม่ควรทํา
ก) มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก จํานวน ๙ ประการ
(Core values) ซึ่งกําหนดโดยผู้ตรวจการแผ่นดิน
ข) มาตรฐานจริยธรรมขององค์กรตามที่เห็นสมควร
ค) จรรยาวิชาชีพ (ถ้ามี)
๓.๕ กลไกและระบบบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ *** เป็นบทวิธีสบัญญัติ กําหนดหน่วยงาน
ที่เป็นกลไกบังคับการกรณีมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม กระบวนการ
ในการตรวจสอบและวินิจฉัย ฯลฯ มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องกลไกหลายประการ เช่น ตั้งเป็น
คณะกรรมการ,ใช้หน่วยงานทภายในที่มีอยู่แล้ว เช่น ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ หรือตั้งหน่วยงาน
ภายในขึ้นมาใหม่เพื่อรับผิดชอบโดยเฉพาะ ฯลฯ ส่วนระบบบังคับใช้ก็อาจนํากระบวนการ
สอบสวนข้อเท็จจริงหรือสอบสวนทางวินัยมาประยุกต์ใช้โดยอนุโลม
๓.๖ ขั้นตอนการลงโทษ ตามความร้ายแรง *** กระบวนการการลงโทษกรณีวินิจฉัยแล้ว
พบว่ามีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดยในการพิจารณาว่าการฝ่าฝืนหรือไม่
ปฏิบัติตามมาตรฐานจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนั้นเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้
พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับ
ตําแหน่งตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติและความประพฤติในอดีต
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการ
พิจารณา เพื่อให้เกิดมาตรฐานเป็นไปในแนวทางเดียวกันทั่วประเทศ
๓.๗ อื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
(*** ประมวลจริยธรรมทุกฉบับจะต้องมี ๓ ส่วนนี้เสมอ (ถูกกําหนดโดยรัฐธรรมนูญ))
กรณี มี ข้ อ สงสั ย ประการใด หรื อ ต้ อ งการสอบถามข้ อ มู ล เพิ่ ม เติ ม ขอได้ โ ปรดประสาน
โดยตรงที่สํานักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๙๒๗๗ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๓๗๓
หรืออีเมลล์ kamoltham@ombudsman.go.th และ vorravuth@ombudsman.go.th

