ประกาศของเทศบาลตําบลลี้
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของขาราชการ
เทศบาลตําบลลี้ จังหวัดลําพูน
ตามที่ ไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจางของ
เทศบาลตําบลลี้ ลงวันที่ ๑7 พฤษภาคม ๒๕๕3 ตามนัยมาตรา ๗๗ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ ไปแลว นั้น
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติใหมี
ประมวลจริยธรรม เพื่อกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองขาราชการ หรือเจาหนาที่
ของรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความรายแรงแหงการกระทํา ทั้งนี้การฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว ใหถือวา เปน
การกระทําผิดทางวินัย
เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๗๙ เทศบาลตําบลลี้ จึงใหยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมที่อางถึง และใหจัดทํา
เปนประมวลจริยธรรมของขาราชการเทศบาลตําบลลี้แทน
เพื่อเปนเครือ่ งกํากับความประพฤติของขาราชการใน
สังกัดตามประมวลจริยธรรมแนบทายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558
รอยตํารวจตรี
(เสนห มะโนจิตต)
นายกเทศมนตรีตําบลลี้

-๑-

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ
เทศบาลตําบลลี้ จังหวัดลําพูน
พ.ศ. 2559
ประมวลจริยธรรมของขาราชการนีจ้ ัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัตงิ าน
ที่ชัดเจนและเปนสากล
๒.ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ทัง้ ในระดับองคกรและระดับบุคคล และเปน
เครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆของเทศบาลตําบลลี้ เพื่อให การดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม
จริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓.ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรบั บริการและ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมสี วนไดเสีย
๔.ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจในขอบเขต
สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบ ังคับบัญชา ตอประชาชน และตอสังคม
ตามลําดับ
๕.ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพือ่ ใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ
ควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการของเทศบาลตําบลลี้
“ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการสวนทองถิ่น ขาราชการสวนทองถิ่นสามัญ ขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตามที่ไดบญ
ั ญัติไวในระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น รวมถึงพนักงานจาง และลูกจางของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาลตําบลลี้
ขอ ๒ ให นายกเทศมนตรีตําบลลี้ รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้

-๒-

หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
สวนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก
สําหรับขาราชการ ของเทศบาลตําบลลี้
ขอ ๓ ขาราชการของเทศบาลตําบลลีท้ ุกคน มีหนาที่ดําเนินการ ใหเปนไปตามกฎหมายเพื่อรักษา
ประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวก และใหบริการแกประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสว นตนและไมมผี ลประโยชนทบั ซอน
(๕) การยืนหยัดทําในสิง่ ที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(๘) การมุง ผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
(๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดรี วมกันพัฒนาชุมชน
ใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสุขภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

สวนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององคกร
ขอ ๔ ขาราชการของเทศบาลตําบลลี้ ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย
ขอ ๕ ขาราชการของเทศบาลตําบลลี้ ตองเปนแบบอยางทีด่ ีในการรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
แหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ขอ ๖ ขาราชการของเทศบาลตําบลลี้ ตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองที่ดี เคารพและปฏิบัติ
ตามกฎหมายอยางเครงครัด

-๓ขอ ๗ ขาราชการของเทศบาลตําบลลี้ ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิ
ของตําแหนงหนาที่
ขอที่ ๘ ขาราชการของเทศบาลตําบลลี้ ตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถดวยความ
เสียสละ ทุมเทสติปญ
 ญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหนาทีท่ ี่ไดรบั
มอบหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสงู สุดแกประเทศชาติและประชาชน
ขอ ๙ ขาราชการของเทศบาลตําบลลี้ ตองมุงแกปญ
 หาความเดือดรอนของประชาชนดวยความเปน
ธรรม รวดเร็ว และมุง เสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน
ขอ ๑๐ ขาราชการของเทศบาลตําบลลี้ ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ เรียบรอย มีอัธยาศัย
ขอ ๑๑ ขาราชการของเทศบาลตําบลลี้ ตองรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่ การเปดเผย
ขอมูลทีเ่ ปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่และไดรับอนุญาตจากผูบ ังคับบัญชา
หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น
ขอ ๑๒ ขาราชการของเทศบาลตําบลลี้ ตองรักษา และเสริมสรางความสามัคคีระหวางผูร วมงาน
พรอมกับใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ขอ ๑๓ ขาราชการของเทศบาลตําบลลี้ ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหาประโยชนที่มิควรได
สําหรับตนหรือผูอื่นไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตามตลอดจนไมรบั ของขวัญของกํานัลหรือ
ประโยชนอื่นใด จากผูร องเรียนหรือบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนตาง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัตหิ นาที่ของตน
เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยา หรือการใหตามประเพณี
ขอ ๑๔ ขาราชการของเทศบาลตําบลลี้ ตองประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับผูอื่นดวยความ
สุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลที่จาํ เปนในการปฏิบัติงานของเพือ่ นรวมงานและไมนําผลงาน
ของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน

-๔-

หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
สวนที่ ๑
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๑๕ ใหสํานักปลัดเทศบาลตําบลลี้ มีหนาที่ควบคุม กํากับการ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
นี้ อยางทั่วถึงละเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดี และติดตาม
สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอ้ ยางสม่ําเสมอ
(๒) สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้เพื่อรายงานผล ใหนายองคการ
บริ ห ารส ว นตํ าบลลี้ หรื อ กรรมการจริ ย ธรรมพิ จ ารณา ทั้ ง นี้โ ดยอาจมี ผู ร อ งขอ หรื อ อาจดํ าเนิ น การตามที่
นายกเทศมนตรีตําบลลี้ หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได
(๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา
มิใหถูกกลั่นแกลง หรือถูกใชอํานาจ โดยไมเปนธรรม ในกรณีที่เห็นวา นายกเทศมนตรีตําบลลี้หรือคณะกรรมการ
จริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไมตองผานนายกเทศมนตรีตําบลลี้ หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได
(๔) คุมครองขาราชการซึง่ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลง
หรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม การกําเนินการตอขาราชการที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตามประมวลผล
จริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง หรือวินัย หรือ
กระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูนั้นจะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรม การจริยธรรมแลว
(๕) ทําหนาทีฝ่ ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๖) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรม
หรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด
ขอ ๑๖ ใหนายกเทศมนตรีตําบลลี้แตงตัง้ คณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพื่อควบคุม กํากับ ใหมีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรมประกอบดวย
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ไดรบั มอบหมายเปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารเลือกกันเองใหเหลือสองคน
(๓) กรรมการ ซึ่งเปนขาราชการที่ไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในองคการบริหารสวน
ตําบลลี้ ที่ไดรับเลือกตั้ง จากขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางของเทศบาลตําบลลี้นั้นจํานวนสองคน

-๕(๔) กรรมการผูท รงคุณวุฒิภายนอกใหกรรมการตาม( ๑) – (๓) รวมกันเสนอชื่อและคัดเลือกให
เหลือสองคน
ใหหัวหนาสํานักปลัดเปนเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมและอาจแตงตัง้ ผูชวยเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน
ขอ ๑๗ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น
(๒) สอดสองดูแลใหมกี ารปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกสวนทองถิ่น ในกรณีที่มีขอ
สงสัย หรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ การลงโทษผูฝาฝนตาม
ประมวลจริยธรรมนีจ้ ะตองไตสวนขอเท็จจริงและมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหนาที่ ขอให
กระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง
สงเอกสารหรือหลักฐานทีเ่ กี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๔) เรียกผูก ลาวหาหรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจงหรือใหถอยคําหรือใหสงเอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับ เรื่องทีส่ อบสวน
(๕) พิจารณา วินิจฉัย ชี้ขาดปญหา อันเกิดจากการใชบงั คับ ประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่นเมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน ถา
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่น ภายในเกาสิบวันนับตัง้ แตวันที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด รับเรื่องใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนทีส่ ุด
(๖) สงเรือ่ งใหผูตรวจการแผนดินพิจารณา วินิจฉัยในกรณีทเี่ ห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกวาง หลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๗) คุมครองขาราชการซึง่ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิใหผูบงั คับบัญชา
ใชอํานาจโดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น
(๘) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้หรือตามที่ผูตรวจการแผนดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองมาใช
บังคับ

-๖-

สวนที่ ๒
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๑๘ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาทีป่ ระพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม ให
นายกเทศมนตรีตําบลลีเ้ ปนผูรบั ผิดชอบพิจารณาดําเนินการ
ขอ ๑๙ การดําเนินการตาม ขอ๑๘ ใหผรู ับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตัง้ คณะกรรมการจํานวน
ไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ขอ ๒๐ การประพฤติปฏิบัตฝิ าฝน ประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไมให
พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝนความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจงู ใจความสําคัญและระดับตําแหนงตลอดจน
หนาที่ความรับผิดชอบของผูฝ าฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิด
จากการฝาฝน และเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา
ขอ ๒๑ หากการดําเนินการสอบสวนตาม ขอ ๑๙ แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝนประมวล
จริยธรรมใหผรู ับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตาม ขอ ๑๘ สั่งยุติเรื่องแตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝาฝน
ประมวลจริยธรรมแตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย ใหผรู ับผิดชอบพิจารณา ดําเนินการตาม ขอ ๑๘ สัง่ ลงโทษ
ผูฝาฝนตาม ขอ ๒๔ แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย
ขอ ๒๒ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตาม ขอ ๑๘ ขอ ๑๙ และ ขอ
๒๑ ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดําเนินการทาง
วินัยขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๒๓ การสั่งการของผูร ับผิดชอบดําเนินการตาม ขอ ๒๑ ใหดําเนินการตามนั้น เวนแตจะปรากฏ
ขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป

-๗-

หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ขอ ๒๔ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ในกรณีอันมิใชความผิดทางวินัยหรือความผิดทาง
อาญาใหดําเนินตามควรแกกรณี เพือ่ ใหมกี ารแกไขหรือดําเนินการที่ถกู ตอง หรือตักเตือนหรือนําไปประกอบการ
พิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดี
ความชอบหรือการสั่งใหผฝู าฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี
ขอ ๒๕ เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและมีการสั่ง ลงโทษตาม ขอ ๒๑ แลว ใหองคกร
บริหารสวนตําบลลี้ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่ง ดังกลาวโดยไมชักชา
ขอ ๒๖ ผูถูกลงโทษตาม ขอ ๒๔ สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมขององคกร
บริหารสวนตําบลลี้ภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวันไดทราบการลงโทษ
ผูถูกลงโทษตาม ขอ ๑๗ (๒) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัดภายในสามสิบวัน นับตั้งแตวันไดทราบการลงโทษ
ขอ ๒๗ เมื่อผลการพิจารณาเปนทีส่ ุดแลวใหรายงายผลตอผูต รวจการแผนดินโดยเร็ว
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 21 เดือน กันยายน พ.ศ. 2558

รอยตํารวจตรี
(เสนห มะโนจิตต)
นายกเทศมนตรีตําบลลี้

ภาคผนวก

-ก-

กรอบและแนวทางการจัดทําประมวลจริยธรรม
กรอบของประมวลจริยธรรม
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ ไดกําหนดกรอบของ
ประมวลจริยธรรม ประกอบดวยสาระสําคัญ ๓ องคประกอบ ไดแก
องคประกอบที่ 1
มาตรฐานทางจริยธรรมโดยในสวนนี้สํานักงานผูตรวจการแผนดินซึ่งมีหนาที่
เสนอแนะและแนะนําการจัดทําประมวลจริยธรรมไดกําหนดใหมีคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ๙ ประการที่
หนวยงานตาง ๆ จะตองกําหนดไวในประมวลจริยธรรมของหนวยงาน นอกเหนือจากนี้ ประธาน ก.ถ.ไดกําหนด
เพิ่มเติมอีกหนึ่งประการเปนขอที่ ๑๐ ทั้งนี้หากหนวยงานตองการจะเพิ่มอีกก็สามารถจะเพิม่ เติมได
องคประกอบที่ ๒ กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
องคประกอบที่ ๓ ขั้นตอนการลงโทษ

แนวทางการจัดทําประมวลจริยธรรม
๑. พิ จ ารณาจั ด ตั้ง คณะทํ างานเพื่ อ จั ดทํ า ประมวลจริ ยธรรมขององคก รปกครองส วนท อ งถิ่นฝ า ย
ขาราชการประจํา ซึ่งประกอบดวยผูบริหารทองถิ่น ขาราชการ และลูกจางในองคกรปกครองสวนทองถิ่น และผูแทน
ประชาชน
๒. เปดโอกาสใหผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่น ขาราชการ และลูกจางในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น ประชาชนไดมีสวนรวมในการจัดทําตั้งแตเริ่มตนดวยวิธีการระดมสมองหรือจัดสัมมนาอบรม
๓. ในการจัดทําประมวลจริยธรรมนั้น จะตองใหมีองคประกอบครบถวนทัง้ ๓ องคประกอบขางตน
- องคประกอบที่ ๑ มาตาฐานทางจริยธรรม อยางนอยจะตองกําหนดใหมีคานิยมหลัก ๙ ประการ
ตามที่ผูตรวจการแผนดินกําหนดไวดวย และเนื่องจากในคานิยมหลักไดมีการกําหนดไวประการหนึ่งวา การยึดมั่นใน
หลักจรรยาวิชาชีพขององคกร ดังนั้น จึงตองมีการกําหนดใหมีจรรยาวิชาชีพขององคกรดวย
- องคประกอบที่ ๒ กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม ควรกําหนดใหมีคณะกรรมการ
จริยธรรม เพื่อทําหนาที่ควบคุม กํากับดูแล สงเสริม และใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมในองคกรของ
ตน พรอมทั้งหนวยงานที่จะทําหนาที่เลขานุการในการดําเนินงาน อาทิเชน สํานักปลัด เปนตน และกําหนดใหมี
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรมอยางเปนขั้นตอน
- องคประกอบที่ ๓ ขั้นตอนการลงโทษ ควรกําหนดขั้นตอนการลงโทษใหชัดเจนกรณีทเี่ ปน
การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม และเปนความผิดทางวินัยหรือความผิดทางอาญาดวย ควรกําหนดให
ไปดําเนินการตามกระบวนการการลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาโดยตรง สวนกรณีที่มิใชความผิดทางวินัยหรือทาง
อาญา ก็ ใ ห ดํา เนิน การตามควรแก ก รณี เพื่ อ ให มี ก ารแก ไ ขหรื อ ดํา เนิน การที่ ถูก ต อ งหรื อ ตั ก เตื อ นหรื อ นํ า ไป
ประกอบการพิจารณาการแตงตั้งการเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณา
ความดีความชอบหรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี และเพื่อเปนการผดุง
ความเปนธรรมแกผูถูกลงโทษ ควรกําหนดใหสามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมขององคกร
ตนเองไดดวย

-ข๔. เมื่อไดจัดทําประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นเสร็จเรียบรอยแลวใหผูบริหาร
องคกรปกครองสวนทองถิ่นจักทําเปนประกาศ และแจงใหขาราชการ และลูกจางขององคกรปกครองทองถิ่น
ทุกคนทราบ ยึดถือเปนแนวทางประพฤติตนและหลักการปฏิบัติงาน และใหติดประกาศโดยเปดเผย ดังตัวอยาง
ประกาศในสวนที่ ๒
อยางไรก็ตาม สิง่ สําคัญและจําเปนในการจัดทําประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
มีดวยกัน ๓ ประการคือ
๑. การมีสวนรวมในการจัดทํา : รวมคิด
๒. การมีสวนรวมตองมาจากความตองการของขาราชการหรือลูกจาง : รวมทํา
๓. การมีสวนรวมที่จะปฏิบัติใหบังเกิดผลสัมฤทธิ์ : รวมปฏิบัติ
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.ถ.ไดจัดทํารางประมวลจริยธรรมเพื่อเปนตัวอยางในการจัดทําประมวลจริยธรรมของ
องคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสะดวกยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏในสวนที่ ๒ แลว
อนึ่ง การจัดทําประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ องคกรปกครองสวนทองถิ่นจะตองเรง
จัดทําใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๓๐๔ ที่กําหนด ใหดําเนินการจัดทําประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแต
วันประกาศใชรัฐธรรมนูญนี้

คานิยมหลัก ( Core Value ) ของมาตรฐานจริยธรรม
สําหรับผูด ํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาทีข่ องรัฐ
1.
2
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตว และรับผิดชอบ
การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตนและไมมผี ลประโยชนทับซอน
การหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
การมุงผลสําฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยท รงเปนประมุข
การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร

ปยจัยที่ควรคํานึงถึงและนํามาประกอบการพิจารณา
จัดทําประมวลจริยธรรมของขาราชการ
๑. พระบรมราโชวาทแกขา ราชการพลเรือนตั้งแตปพ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๔๒ คือ
(๑) คุณธรรมไดแก สุจริต เที่ยงตรง เสียสละ อดทน ฝกตน มีระเบียบ

-ค(๒) หลักการทํางานไดแก เพียบพรอมความรูก ุศโลบาย ขยายสัมพันธประสาน
(๓) คุณคาไดแก รับผิดชอบ ทําหนาทีเ่ พื่อหนาที่ใหสําเร็จทันการณ ปฏิบัตงิ านยึดมั่นในผลประโยชน
ของแผนดินและความถูกตอง เปนธรรม
๒. ทศพิธราชธรรม คือ การใหรักษาความประพฤติใหสงบเรียบรอย เสียสละ ซื่อตรง ออนโยน ความเพียร
ไมโกรธ ไมเบียดเบียนผูอื่น อดทน การปฏิบัติไมใหผิดจากทีถ่ ูกที่ควร
๓. ปรัชญาในการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดแก
(๑) การใชอํานาจรัฐตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพ
(๒) บุคคลเสมอกันในกฎหมาย
(๓) การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลจะกระทํามิได
(๔) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
(๕) บุคคลมีสิทธิไดรับทราบขอมูลของหนวยราชการ
(๖) บุคคลมีสิทธิมสี วนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่
(๗) ทํางานตามกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชนสวนรวม
(๘) สงเสริม / สนับสนุนการมีสวนรวมของประชนในการกําหนดนโยบายการตัดสินใจ การเมือง
รวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
๔.วิสยั ทัศนของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ไดแก
(๑) เปนระบบทีส่ รางประโยชนใหประชาชนและประเทศชาติ
(๒) เปนทีเ่ ชื่อถือศรัทธาของประชาชน
(๓) เปนระบบที่มีความรับผิดชอบและเปนที่พึ่งของประชาชน
(๔) เปนระบบที่เขมแข็ง ทนทานตออุปสรรค กลาหาญตอสู เพื่อคุณธรรม มีเกียรติภูมิและมีศักดิ์ศรี
(๕) เปนระบบที่ทันสมัย ทันโลก ทันการณ
(๖) เปนระบบที่มีวัฒนธรรมที่มงุ ความเปนเลิศของงาน
๕.พระราชกฤษฏีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดแก
(๑) เกิดประโยชนสุขของประชาชน
(๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
(๓) มีประสิทธิ์ภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
(๔) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ
(๖) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรับการตอบสนองความตองการ
(๘) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
๖. คานิยมสรางสรรคของเจาหนาที่ของรัฐหรือจรรยาขาราชการตาม พ.ร.บ. ระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ คานิยมที่พึงประสงคสําหรับการยึดถือปฏิบัติในการทํางานของเจาหนาที่ของรัฐในปจจุบัน ๕
ประการไดแก

-ง(๑) กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง หมายถึง
- ยึดมั่นในความถูกตอง ความชอบธรรม
- เสียสละ
- ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ
- ไมโอนออนตามอิทธิพลใด
(๒) ซื่อสัตยและมีความรับผิดชอบ หมายถึง
- ปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมา
- แยกเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่การงาน
- มีความรับผิดชอบตอหนาที่ ตอประชาชน ตอการปฏิบตั ิงาน ตอองคกร และตอการพัฒนา
ปรับปรุงระบบราชการ
(๓) โปรงใส ตรวจสอบได หมายถึง
- ปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส
- ใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองได
- เปดเผยขอมูลขาวสารภายใตกรอบของกฎหมาย
(๔) ไมเลือกปฏิบัติ หมายถึง
- บริการประชาชนดวยความเสมอภาคเนนความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกตอง
- ใชทรัพยากรของทางราชการใหคุมคาเสมือนหนึ่งการใชทรัพยากรของตนเอง
- เนนการทํางานโดยยึดผลลัพธเปนหลัก มีการวัดผลลัพธและคาใชจาย
(๕) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง
- ทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนด เกิดผลดีแกหนวยงานและสวนรวม
- ใชทรัพยากรของทางราชการใหคุมคาเสมือนหนึง่ การใชทรัพยากรของตนเอง
- เนนการทํางานโดยยึดผลลัพธเปนหลัก มีการวัดผลลัพธและคาใชจาย
๗. หลักธรรมหรือคําสอนตามศาสนาหรือความเชื่อที่มุงใหคนประพฤติตนเปนคนดี
๘. พฤติกรรมที่พึงประสงคสําหรับการกระทําผิดและไมผิดกฎหมาย
พฤติกรรมการใชอํานาจหนาที่ในทางมิชอบหรือผิดทํานองคลองธรรมตามทรรศนะของนักวิชาการ เชน
๑. การที่เจาหนาที่ของรัฐไมไดกระทําสิง่ หนึง่ สิง่ ใดตามที่กฎหมายระบุไว(Nonfeasnce)
๒. การที่เจาหนาที่ของรัฐกระทํานอยกวาสิ่งที่กฎหมายระบุไวหรือกระทําการทีก่ อใหเกิดความบกพรอง
สูญเสีย หรือเสียหายแกทางราชการ (Malfeasance)
๓. การที่เจาหนาที่ของรัฐกระทําการในสิง่ ที่ทําเกินขอบเขตอํานาจที่กฎหมายระบุไว(Overfeasance)
๔.การทีเ่ จาหนาที่ของรัฐกระทําการตามวัตถุประสงคของกฎหมายแตใชวิธีการที่ผิดกฎหมาย
(Misfeasance)

-จ๕. การทีเ่ จาหนาที่ของรัฐกระทําการทีอ่ าจจะไมผิดกฎหมาย แตผิดจรรยาบรรณวิชาชีพหรือเปนที่รจู ัก
กันในอีกนัยหนึง่ วา Conflict of interest / Gray area
๙. ขอบังคับ ก.พ. วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๗
จรรยาบรรณตอตนเอง
ขอ ๑ ขาราชการพลเรือนพึงเปนผูมีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนใหเหมาะสมกับการเปนขาราชการ
ขอ ๒ ขาราชการพลเรือนพึงใชวิชาชีพในการปฏิบัตหิ นาที่ราชการดวยความซื่อสัตยและไมแสวงหา
ประโยชนโดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกําหนดไวก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นดวย
ขอ ๓ ขาราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติที่ดีและพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรมและจริยธรรมรวมทัง้ เพิม่ พูน
ความรู ความสามารถและทักษะในการทํางานเพื่อใหปฏิบัตหิ นาที่ราชการมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลยิง่ ขึ้น
จรรยาบรรณตอหนวยงาน
ขอ ๔ ขาราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความสุจริต เสมอภาค และปราศจากอคติ
ขอ ๕ ขาราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบรวดเร็ว
ขยันหมั่นเพียร ถูกตองสมเหตุสมผล โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ และประชาชนเปนสําคัญ
ขอ ๖ ขาราชการพลเรือนพึงประพฤติตนเปนผูตรงตอเวลาและใชเวลาราชการใหเปนประโยชนตอทาง
ราชการอยางเต็มที่
ขอ ๗ ขาราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใชทรัพยสินของทางราชการอยางประหยัดคุมคา โดย
ระมัดระวังมิใหเสียหาย หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง
จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน
ขอ ๘ ขาราชการพลเรือนพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน การใหความรวมมือชวยเหลือกลุมงาน
ของตนทั้งในดานการใหความคิดเห็น การชวยทํางาน และการแกปญหารวมกัน รวมทัง้ การเสนอแนะในสิง่ ที่เห็นวา
จะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย
ขอ ๙ ขาราชการพลเรือนซึ่งเปนผูบงั คับบัญชาพึงดูแลเอาใจใสผูอยูใตบงั คับบัญชาทั้งในดานการ
ปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับบัญชาตลอดจนปกครองผูอยูใต
บังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม
ขอ ๑๐ ขาราชการพลเรือนพึงชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางทีช่ อบ รวมทั้งสงเสริมสนับสนุนใหเกิดความ
สามัคคีรวมแรงรวมใจบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสวนรวม
ขอ ๑๑ ขาราชการพลเรือนพึงปฏิบัติตอผูรวมงานตลอดจนผูที่เกี่ยวของดวยความสุภาพ มีน้ําใจ และ
มนุษยสัมพันธอันดี
ขอ ๑๒ ขาราชการพลเรือนพึงละเวนจากการนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน

-ฉจรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม
ขอ ๑๓ ขาราชการพลเรือนพึงใหบริการประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถ ดวยความเปนธรรม
เอื้อเฟอ มีน้ําใจ และใชกิริยาวาจาที่สุภาพออนโยน เมื่อเห็นวาเรื่องใดไมสามารถปฏิบัติได หรือไมอยูในอํานาจหนาที่
ของตนจะตองปฏิบัติ
ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนําใหตดิ ตอยังหนวยงานหรือบุคคลซึง่ ตนทราบวามีอํานาจหนาที่
เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ ตอไป
ขอ ๑๔ ขาราชการพลเรือนพึงปฏิบัติตนใหเปนทีเ่ ชื่อถือของบุคคลทั่วไป
ขอ ๑๕ ขาราชการพลเรือนพึงละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดซึ่งมีมูลคาเกินกวาปกติวิสัย ที่
วิญูชนจะใหกันโดยเสนหาจากผูมาติดตอราชการหรือผูซึ่งอาจไดรับผลประโยชนจากการปฏิบัติหนาที่ราชการนั้น
หากไดรั บ ไวแล วและทราบภายหลั ง วาทรั พ ยสิ นหรื อ ประโยชนอื่ นใดที่ รั บ ไวมี คาเกิ นกวาปกติวิสั ยก็ ให ร ายงาน
ผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็วเพื่อดําเนินการตามสมควรแกกรณี

ประมวลจริยธรรม
ของขาราชการ
เทศบาลตําบลลี้ จังหวัดลําพูน
พ.ศ. 2559
งานการเจาหนาที่ ทต.ลี้

