ประกาศวาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น
องคการบริหารสวนตําบลทุงนารี จังหวัดพัทลุง พ.ศ. ๒๕๕๓
-------------------------------ประมวลจริยธรรมนี้จัดทําขึ้นตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช
๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น องคการบริหาร
สวนตําบลทุงนารี ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล
๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางาน
ดานตางๆ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรมอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจ แกผูรับบริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและบุคคลในทุกระดับ ใหใชอํานาจในขอบเขตสรางระบบ
ความรับผิดชอบตอตนเอง ตอผูบังคับบัญชาหรือผูใตบังคับบัญชา ตอองคกร ตอประชาชนและตอสังคม
ตามลําดับ
๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและบุคคล พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติควบคูไปกับ
ระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอํานาจตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ องคการ
บริหารสวนตําบลทุงนารี จึงออกประกาศไวดังตอไปนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ประกาศนี้ เรียกวา “ประกาศวาดวยประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภา
ทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทุงนารี พ.ศ. ๒๕๕๓”
ขอ ๒ ประกาศ ใหใชบังคับตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ขอ ๓ ในประกาศนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่น
ฝายสภาทองถิ่นขององคการบริหารสวนตําบลทุงนารี

“ขาราชการการเมืองทองถิ่น” หมายถึง ขาราชการการเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น
(ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการสภาฯ สมาชิกสภาทองถิ่น) รวมทั้งบุคคลที่ฝายสภาทองถิ่น
แตงตั้ง ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติที่จัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการการเมือง
ทองถิ่นฝายสภาทองถิ่นองคการบริหารสวนตําบลทุงนารี
ขอ ๔ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เปนผูรักษาการตามระเบียบนี้
หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
สวนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก
ขอ ๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่นมีหนาที่ดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา ประโยชน
สวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดย
จะตองยึดมั่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้
๑) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
๓) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน
ทับซอน
๔) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
๕) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
๖) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
๗) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
๘) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
สวนที่ ๒
มาตรฐานทางจริยธรรมของขาราชการการเมืองทองถิ่น
ขอ ๖ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย ตลอดจนเปน
แบบอยางที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย ทรงเปนประมุข
ขอ ๗ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไวและปฏิบัติ ตามซึ่งรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ขอ ๘ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี เคารพ และปฏิบัติตาม
กฎหมายอยางเครงครัด

ขอ ๙ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม คุณธรรม และศีลธรรม ทั้งโดย
สวนตัวและโดยหนาที่รับผิดชอบตอสาธารณชน ทั้งตองวางตนใหเปนที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน
ขอ ๑๐ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเคารพสิทธิ เสรีภาพสวนบุคคลของผูอื่นโดยไมแสดงกิริยา
หรือใชวาจาอันไมสุภาพ อาฆาตมาดราย หรือใสรายหรือเสียดสีบุคคลใด
ขอ ๑๑ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองมีอุดมการณในการทํางานเพื่อประเทศชาติ และตองถือเอา
ผลประโยชนของประเทศชาติและประชาชนเปนสิ่งสูงสุด
ขอ ๑๒ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรับใชประชาชนอยางเต็มความสามารถดวยความรับผิดชอบ
ซื่อสัตย สุจริต เสียสละ เปนธรรม ไมเลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ
ขอ ๑๓ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปน
พลเมืองที่ดี รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดลอมในพื้นที่รับผิดชอบ
ขอ ๑๔ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมใชหรือยินยอมใหผูอื่นใชสถานะหรือตําแหนงการเปนขาราชการ
การเมืองไปแสวงหาผลประโยชนที่มิควรไดโดยชอบดวยกฎหมายสําหรับตนเองหรือผูอื่น ไมวาจะเปน
ประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม
ขอ ๑๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมใชสถานะหรือตําแหนงการเปนขาราชการการเมืองเขาไป
กาวกายหรือแทรกแซงการบรรจุ แตงตั้ง ยาย โอน เลื่อนตําแหนง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของขาราชการซึ่งมี
ตําแหนงหรือเงินเดือนประจําและมิใชขาราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจางของหนวยราชการ หนวยงาน
ของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุนใหญ หรือราชการสวนทองถิ่นหรือใหบุคคลดังกลาวพนจากตําแหนง
ทั้งนี้เวนแตเปนการปฏิบัติตามอํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
ขอ ๑๖ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมยินยอมใหคูสมรส ญาติสนิทบุคคลในครอบครัวหรือ ผู
ใกลชิดกาวกาย หรือแทรกแซงการปฏิบัติหนาที่ของตนหรือของผูอื่นและตองไมยินยอมใหผูอื่นใชอํานาจ
หนาที่ของตนโดยมิชอบ
ขอ ๑๗ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองระมัดระวังมิใหการประกอบวิชาชีพ อาชีพหรือการงานอื่นใ ด
ของคูสมรสญาติสนิทหรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเปนการกระทบกระเทือนตอความเชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน
ขอ ๑๘ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรักษาความลับของทางราชการเวนแตเปนการปฏิบัติตาม
อํานาจหนาที่ตามกฎหมาย
ขอ ๑๙ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองยึดมั่นในกฎหมายและคํานึงถึงระบบคุณธรรมในการแตงตั้งผู
สมควรดํารงตําแหนงตางๆ
ขอ ๒๐ ขาราชการการเมืองทองถิ่นเมื่อพนจากตําแหนงแลว ตองไมนําขอมูลขาวสารอันเปนความลับ
ของทางราชการซึ่งตนไดมาในระหวางอยูในตําแหนงไปใชเพื่อเกิดประโยชนแกองคกรเอกชน ทั้งนี้ ภายใน
กําหนดระยะเวลาสองป นับจากวันที่พนจากตําแหนง

ขอ ๒๑ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองเปดเผยขอมูลการทุจริต การใชอํานาจในทางที่ผิด การฉอฉล
หลอกลวง หรือกระทําการอื่นใดที่ทําใหราชการเสียหายตอเจาหนาที่ผูรับผิดชอบ
ขอ ๒๒ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมเรียกรองของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชน อื่นใดจาก
บุคคลอื่น เพื่อประโยชนตางๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน และจะตองดูแลใหคูสมรส ญาติสนิท
หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเชนเดียวกันดวย
ขอ ๒๓ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองปฏิบัติตอองคกรธุรกิจที่ติดตอทําธุรกิจกับหนวยงานของรัฐ
ตามระเบียบ และขั้นตอนอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือกปฏิบัติ
ขอ ๒๔ ขาราชการการเมืองทองถิ่นพึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอยางสม่ําเสมอเอาใจใสทุกขสุข
และรับฟงเรื่องราวรองทุกขของประชาชน และรีบหาทางชวยเหลืออยางเรงดวนอยางเทาเทียมกัน โดยไมเลือก
ปฏิบัติ
ขอ ๒๕ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมใชหรือบิดเบือนขอมูลขาวสารของราชการเพื่อใหเกิดความ
เขาใจผิด หรือเพื่อผลประโยชนสําหรับตนเองและผูอื่น
ขอ ๒๖ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองรักษาทรัพยสินของทางราชการและใชทรัพยสินของทาง
ราชการใหเปนไปตามวัตถุประสงคนั้นๆ เทานั้น
ขอ ๒๗ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิ
ของชาติ
ขอ ๒๘ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองไมคบหาหรือใหการสนับสนุนแกผูประพฤติผิดกฎหมาย หรือ
ผูที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เชน ผูเปดบอนการพนัน หรือผูที่ของเกี่ยวกับยาเสพติด อันอาจ
กระทบกระเทือนตอความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหนาที่ของตน
ขอ ๒๙ ขาราชการการเมืองทองถิ่นตองแสดงความรับผิดชอบตามควรแกกรณีเมื่อปฏิบัติหนาที่
บกพรองหรือปฏิบัติหนาที่ผิดพลาดรายแรง
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
สวนที่ ๑
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๓๐ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล มีหนาที่กํากับดูแลการใหมีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการการเมืองทองถิ่นที่เปนแบบอยางที่ดี
และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ
๒) ใหความชวยเหลือ ดูแล และคุมครองขาราชการการเมืองทองถิ่นซึ่งปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม

๓) การดําเนินการตอขาราชการการเมืองทองถิ่นที่อยูระหวางถูกกลาวหา วาไมปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอสิทธิหนาที่ของผูนั้นจะกระทํามิได เวนแตจะไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว
๔) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้
ขอ ๓๑ ใหประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการ
การเมืองทองถิ่นฝายสภาทองถิ่น องคการบริหารสวนตําบลทุงนารี ขึ้น เพื่อควบคุม กํากับใหมีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ ประกอบดวย
๑) ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล เปน ประธานคณะกรรมการจริยธรรม
๒) สมาชิกสภาทองถิ่นที่สภาทองถิ่นคัดเลือก จํานวน ๒ คน เปน คณะกรรมการ
๓) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก จํานวน ๖ คน ที่ผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ เปนผูเลือก เปนคณะกรรมการ
๔) หัวหนาสํานักงานปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่น เปน เลขานุการคณะกรรมการ
ทั้งนี้ หัวหนาสํานักงานปลัดองคกรปกครองสวนทองถิ่นดังกลาว ตองไมเคยถูกลงโทษ
ทางวินัยมากอน หากเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอนใหนายกองคการบริหารสวนตําบล พิจารณาแตงตั้ง
ขาราชการจากตําแหนงในฝายบริหาร
ขอ ๓๒ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ ในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น โดย
อาจมีผูรองขอหรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได
๓) ขอความรวมมือใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ
หรือหางหุนสวน บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทน หรือ
บุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
๔) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคําหรือใหสง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้
๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญหรือ
มีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
๗) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผูตรวจการแผนดินมอบหมาย การ
ประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช
บังคับโดยอนุโลม

สวนที่ ๒
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๓๓ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีการปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหประธานสภาองคการ
บริหารสวนตําบล สงเรื่องใหคณะกรรมการจริยธรรม เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ โดยจะตองไตสวน
ขอเท็จจริง สืบสวนหาขอเท็จจริงหรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ และใหมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว และให
คณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยนายกองคการบริหารสวนตําบลมีคําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวล
จริยธรรม
กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวา ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบล/ ปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรม ใหคณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยูเปนผูรับผิดชอบดําเนินการ และใหเลือกกันเองเปนประธาน
คณะกรรมการ โดยจะตองไตสวนขอเท็จจริงสืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ และ
ใหมีคําวินิจฉัยโดยเร็วและใหคณะกรรมการจริยธรรมสงผลคําวินิจฉัยใหผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
องคกรปกครองสวนทองถิ่นนั้นๆ มีคําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรม
ขอ ๓๔ หากการดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนตามขอ ๓๓ แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการ
ฝาฝนประมวลจริยธรรมใหสั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรมใหสั่ง
ลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๓๗
ขอ ๓๕ การดําเนินการไตสวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามสวนที่ ๒
นี้ ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยและการดําเนินการ
ทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๓๖ คําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมใหถือเปนที่สุด เวนแต
๑) ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของคําวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป
๒) กรณีผูถูกลงโทษตามขอ ๓๗ เห็นวาตนเองไมไดรับความเปนธรรมใหสามารถรองเรียน
ตอผูตรวจการแผนดินไดภายใน ๓๐ วันนับแตวันที่รับทราบคําสั่งการลงโทษ
หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ขอ ๓๗ การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไขหรือ
ดําเนินการที่ถูกตอง หรือตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาในการเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง
หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี
ขอ ๓๘ การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม ให
พิจารณาจากพฤติกรรมของผูฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับตําแหนง
ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีตสภาพแวดลอมแหงกรณี
ผลรายอันเกิดจากการฝาฝนและเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา

