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ขอบังคับ
วาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิน่
องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย พ.ศ. ๒๕๕๓
****************************
ประมวลจริยธรรมนี้จัดทําขึน้ ตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายบริหารองคการ
บริหารสวนตําบลทะเมนชัย ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล
๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางการปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และเปนเครื่องมือการ
ตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล เพือ่ ใหการดําเนินงานเปนไปตามหลัก
คุณธรรมจริยธรรมอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือเกิดความมั่นใจแก
ผูรับบริการและประชาชนทัว่ ไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและบุคคลในทุกระดับ ใหใชอาํ นาจในขอบเขตสราง
ระบบความรับผิดชอบตอตนเอง ตอผูบังคับบัญชาหรือผูใตบังคับบัญชา ตอองคกร ตอประชาชน และตอ
สังคม ตามลําดับ
๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจ
เกิดขึ้น รวมทัง้ เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและบุคคล พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ
ควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

หมวดที่ ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ขอบังคับนี้เรียกวา “ระเบียบวาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่น
ฝายบริหารของ องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ขอบังคับนี้ใหใชบังคับตั้งแต วันถัดจากวันประกาศ

-๒ขอ ๓ ในขอบังคับนี้
“ประมวลจริยธรรม หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภา
ทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
“ขาราชการการเมืองทองถิ่น” หมายถึง ขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น
(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาทองถิ่น) รวมทั้งบุคคลที่ฝายบริหารแตงตั้ง
ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติที่จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนัน้
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการการเมือง
ทองถิ่นฝายสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ขอ ๔ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
สวนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก
ขอ ๕ ขาราชการเมืองทองถิ่น มีหนาที่ดาํ เนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้
๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจติ สํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตัว และไมมี
ผลประโยชนทับซอน
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบดิ เบือน
ขอเท็จจริง
๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคณ
ุ ภาพ โปรงใส และตรวจสอบ
ได
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร

-๓สวนที่ ๒
มาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่น
ขอ ๖ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ตลอดจนเปนแบบอยางที่ดใี นการเคาพรและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
ขอ ๗ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเปนแบบอยางที่ดใี นการรักษาไวและปฏิบัติตามซึ่ง
รัฐธรรมนูญแหงราชการอาณาจักรไทยทุกประการ
ขอ ๘ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเปนแบบอยางที่ดใี นการเปนพลเมืองดี เครารพและ
ปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
ขอ ๙ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและ
ศีลธรรม ทั้งโดยสวนตัวและโดยหนาที่รบั ผิดชอบตอสาธารณชน ทั้งตองวางตนใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาของ
ประชาชน
ขอ ๑๐ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเคารพสิทธิ เสรีภาพสวนบุคคลของผูอื่นโดยไม
แสดงกิริยา หรือใชวาจาอันไมสุภาพ อาฆาตมาดราย หรือใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด
ขอ ๑๑ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองมีอุดมการณในการทํางานเพือ่ ประเทศชาติและตอง
ถือเอาผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสิง่ สูงสุด
ขอ ๑๒ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรับใชประชาชนอยางเต็มความสามารถดวยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ
ขอ ๑๓ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตน
เปนพลเมืองทีด่ ี รวมกันพัฒนาชุมชนใหนา อยูคูคุณธรรม และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่รบั ผิดชอบ
ขอ ๑๔ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมใชหรือยินยอมใหผูอื่นใชสถานะหรือตําแหนง
การเปนขาราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชนที่มคิ วรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น
ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม
ขอ ๑๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนขาราชการ
การเมืองเขาไปกาวกายหรือแทรกแซงการบรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน เลือ่ นตําแหนง และเลื่อนขั้นเงินเดือน
ของขาราชการซึ่งมีตําแหนงหรือเงินเดือนประจํา และมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของ
หนวยราชการ หนวยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รฐั ถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่นหรือใหบุคคล
ดังกลาวพนจากตําแหนง ทั้งนี้ เวนแตเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย

-๔ขอ ๑๖ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมยินยอมใหคสู มรส ญาติสนิทบุคคลในครอบครัว
หรือผูใกลชิดกาวกายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของคนหรือของผูอื่นและตองไมยินยอมใหผอู ื่นใช
อํานาจหนาทีข่ องตนโดยมิชอบ
ขอ ๑๗ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองระมัดระวังมิใหการประกอบวิชาชีพ อาชีพหรือการ
งานอื่นใดของคูสมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มลี ักษณะเปนการกระทบกระเทือนตอ
ความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน
ขอ ๑๘ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรักษาความลับของทางราชการเวนแตเปนการปฏิบัติ
ตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
ขอ ๑๙ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองยึดมั่นในกฎหมายและคํานึงถึงระบบคุณธรรมใน
การแตงตั้งผูสมควรดํารงตําแหนงตางๆ
ขอ ๒๐ ขาราชการการเมืองทองถิ่นเมื่อพนจากตําแหนงแลว ตองไมนาํ ขอมูลขาวสารอัน
เปนความลับของทางราชการซึ่งตนไดมาในระหวางอยูในตําแหนงไปใชเพื่อเกิดประโยชนแกองคกรเอกชน
ทั้งนี้ ภายในกําหนดระยะเวลาสองป นับจากวันที่พนจากตําแหนง
ขอ ๒๑ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเปดเผยขอมูลการทุจริต การใชอํานาจในทางที่ผิด
การฉอฉล หลอกลวง หรือกระทําการอื่นใดที่ทําใหราชการเสียหายตอเจาหนาที่ผูรบั ผิดชอบ
ขอ ๒๒ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมเรียกรองของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน
อื่นใดจากบุคคลอื่น เพื่อประโยชนตางๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน และจะตองดูแลใหคูสมรส
ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเชนเดียวกันดวย
ขอ ๒๓ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองปฏิบัติตอองคกรธุรกิจที่ติดตอทําธุรกิจกับ
หนวยงานของรัฐตามระเบียบ และขั้นตอนอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ
ขอ ๒๔ ขาราชการการเมืองทองถิ่นพึงพบปะเยีย่ มเยือนประชาชนอยางสม่ําเสมอเอาใจใส
ทุกขสุขและรับฟงเรื่องราวรองทุกขของประชาชน และรีบหาทางชวยเหลืออยางเรงดวนอยางเทาเทียมกันโดย
ไมเลือกปฏิบัติ
ขอ ๒๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่น ตองไมใชหรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการ
เพื่อใหเกิดความเขาใจผิด หรือเพื่อผลประโยชนสําหรับตนเองและผูอนื่
ขอ ๒๖ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรักษาทรัพยสินของทางราชการและใชทรัพยสิน
ของทางราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้นๆ เทานัน้
ขอ ๒๗ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอ
เกียรติภูมิของชาติ
ขอ ๒๘ ขาราชการเมืองทองถิ่นตองไมคบหาหรือใหการสนับสนุนแกผูประพฤติผิด

-๕กฎหมาย หรือผูที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เชน ผูเปดบอนการพนัน หรือผูท ี่ของเกี่ยวกับยาเสพติด
อันอาจกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน
ขอ ๒๙ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองแสดงความรับผิดชอบตามควรแกกรณีเมื่อปฏิบัติ
หนาที่บกพรองหรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดรายแรง
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
สวนที่ ๑
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๓๐ ให ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย มีหนาทีก่ ํากับดูแลใหมีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้
๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการการเมืองทองถิ่นที่เปน
แบบอยางที่ดี และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ
๒) ใหความชวยเหลือ ดูแล และคุมครองขาราชการการเมืองทองถิ่นซึ่งปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม
๓) การดําเนินการตอขาราชการการเมืองทองถิ่นที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไม
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อันมีผลกระทบตอสิทธิหนาที่ของผูนั้นจะกระทํามิไดเวนแตจะไดรบั ความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว
๔) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้
ขอ ๓๑ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย แตงตั้งคณะกรรมการ
จริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยขึ้นเพื่อควบคุม
กํากับใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ประกอบดวย
๑) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย เปนประธานคณะกรรมการ
จริยธรรม
๒) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือก จํานวน ๒ คน เปน คณะกรรมการ
๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอกจํานวน ๖ คน ที่ผูกํากับดูแลตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ เปนผูเลือกเปน คณะกรรมการ

-๖๔) หัวหนาสํานักงานปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปนเลขานุการ
คณะกรรมการ ทั้งนี้ หัวหนาสํานักงานปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาวตองไมเคยถูกลงโทษทาง
วินัยมากอน หากเคยถูกลงโทษทางวินยั มากอนใหนายกองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัยพิจารณาแตงตั้ง
ขาราชการจากตําแหนงในฝายบริหาร
ขอ ๓๒ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑) ควบคุม กํากับ สงเสริม และใหคําแนะนําในการใชบงั คับประมวลจริยธรรมนี้
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๒) สอดสองดูแลใหมกี ารปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น โดยอาจมีผูรองขอหรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได
๓) ขอความรวมมือใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงาน
อื่นของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท ขี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือ
บุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
๔) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนีม้ าชี้แจง หรือใหถอยคําหรือ
ใหสงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องทีส่ อบสวน
๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้
๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่อง
สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๗) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามทีผ่ ูตรวจการแผนดิน
มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใชมาบังโดยอนุโลม
สวนที่ ๒
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๓๓ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีการปฏิบตั ิฝาฝนประมวลจริยธรรมให
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย สงเรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรมเปนผูรับผิดชอบ
พิจารณาดําเนินการ โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริง สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้
และใหมีคําวินจิ ฉัยโดยเร็ว และใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหประธานสภาองคการบริหาร
สวนตําบลทะเมนชัย มีคําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม

-๗กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวา
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย
ปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหคณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยูเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ และให
เลือกกันเองเปนประธานคณะกรรม โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริง สืบสวนหาขอเท็จจริงหรือสอบสวนการฝา
ฝนจริยธรรมนี้ และใหมีคาํ วินิจฉัยโดยเร็ว และใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหผูกํากับดูแล
ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกคอรงสวนทองถิ่นนัน้ ๆ มีคําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม
ขอ ๓๔ หากการดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนตามขอ ๓๓ แลว ไมปรากฏ
ขอเท็จจริงวามีการฝาฝนประมวลจริยธรรมใหสั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวล
จริยธรรม ใหสั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๓๗
ขอ ๓๕ การดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝน
ตามสวนที่ ๒ นี้ ใหนาํ แนวทางวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับวิจัย และการรักษาวินัยและ
การดําเนินการทางวินยั ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๓๖ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมใหถือเปนที่สุด เวนแต
๑) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของคําวาวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป
๒) กรณีผูถูกลงโทษตามขอ ๓๗ เห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมใหสามารถ
รองเรียนตอผูตรวจการแผนดินไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่รับทราบคําสั่งการลงโทษ
หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ขอ ๓๗ การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการ
แกไขหรือดําเนินการที่ถูกตอง หรือตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาในการเขาสูตําแหนง การพน
จากตําแหนง หรือการสั่งใหผูฝา ฝนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี
ขอ ๓๘ การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือ
ไมใหพจิ ารณาจากพฤติกรรมของผูฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหนง
ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีตสภาพแวดลอมแหงกรณี
ผลรายอันเกิดจากการฝาฝนและเหตุอนื่ ๆอันควรนํามาประกอบการพิจารณา
ขอ ๓๙ ใหคณะกรรมการจริยธรรม ดําเนินการตามขอ ๓๕ และสงผลคําวินิจฉัยให
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลทะเมนชัย หรือผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครอง
สวนทองถิ่นนัน้ ๆ แลวแตกรณีมีคําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ตามคําวินจิ ฉัยของคณะกรรมการ-

