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� ประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

สารบัญ

บทนำ 

บทสรุปและข้อเสนอแนะจากเวที  

จุดประกายการจัดทำประมวลจริยธรรม 

ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น  

สะท้อนความคิดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ต่อการจัดทำประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่ง 

ทางการเมืองท้องถิ่น  

เปิดเวทีแสดงความคิดเห็น 

ภาคผนวก 

 (ร่าง) ระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศ / .... 

 ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

 การเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น 

 (แก้ไข) ระเบียบ / ข้อบังคับ / ประกาศ / .... 

 ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

 การเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น  

 รายชื่อผู้เข้าร่วมงานสัมมนา 



จากสาระสำคัญและเจตนารมณ์ของ

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550มาตรา 279 ที่ระบุให้มีการจัดทำกฎหมาย

ว่าด ้วยมาตรฐานทางจร ิยธรรมของผู ้ดำรง

ตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่

ของรัฐ โดยให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจหน้าที่

เสนอแนะหรือให้คำแนะนำในการจัดทำหรือ

ปรับปรุงประมวลจริยธรรมและส่งเสริมให้ผู้ดำรง

ตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่

ของรัฐ มีจิตสำนึกในด้านจริยธรรม ด้วยเหตุผล

ข้างต้นทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นซึ ่ง

ถือว่าเป็นองค์กรที ่ใช้อำนาจต้องเร่งให้มีการ  

จัดทำกฎหมายว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ

ตน เ อ ง ให ้ ม ากข ึ ้ น ต ามบทบ ัญญ ั ต ิ ข อ ง

รัฐธรรมนูญ เนื่องจากปัจจุบันองค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่นยังขาดความตระหนักและให้ความ

ร่วมมือในการจัดทำประมวลกฎหมายและยังมี

บทนำ
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ความเห็นที่ไม่เป็นในทิศทางเดียวกันในการจัดทำประมวลกฎหมาย 

ด้วยเหตุนี ้เอง วิทยาลัยพัฒนาการปกครองส่วนท้องถิ ่น สถาบัน  

พระปกเกล้าจึงร่วมกับสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเล็งเห็นความสำคัญ

และจำเป็นของการยกร่างกฎหมายดังกล่าวจัดโครงการเวทีท้องถิ่น 

(Local Forum) ครั้งที่ 2 ประจำปี 2553 เรื่อง “ประมวลจริยธรรมของ



ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น” เพื ่อผลักดันให้องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ ่นยกร่างกฎหมายว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ  

ผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นเกิดผลในทางปฏิบัติอย่างเป็น  

รูปธรรมในทิศทางเดียวกัน นอกจากนี้ ยังเป็นการระดมความคิดเห็น

ของภาคส่วนที่เกี ่ยวข้องกับการจัดทำประมวลจริยธรรมของผู้ดำรง

ตำแหน่งทางการเมืองทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายสภาในการขับเคลื่อน

กฎหมายว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง  

สู่การปฏิบัติ 

การจัดเวทีสัมมนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากหลายหน่วยงาน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายสภาและฝ่ายบริหาร 

นักวิชาการ นักกฎหมายที่มาร่วมกันจัดทำประมวลจริยธรรมของผู้ดำรง

ตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น การสัมมนาเริ่มต้นด้วยการกล่าวถึงความ

สำคัญของการผลักดันประมวลกฎหมายประมวลจริยธรรมของผู้ดำรง

ตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น โดยนายปราโมทย์ โชติมงคล ผู้ตรวจการ

แผ่นดิน และรองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า รศ.วุฒิสาร ตันไชย   

ที ่นำเสนอหลักการตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ 2550 กับประมวล

จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น นอกจากนี้ งานเวที

ดังกล่าวได้รับเกียรติจากวิทยากรจากสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน  

ที ่นำเสนอหลักการ แนวคิดและสาระสำคัญประมวลจริยธรรมของ  

ผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ ่น ได้แก่ศาสตราจารย์ศรีราชา   

เจริญพานิช ในฐานะผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน/อดีต

เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน หลังจากนั้น ผู้ดำเนินรายการ

ได้เปิดโอกาสให้ผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมกันสะท้อน

ความคิดอันประกอบด้วยนายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด  

แห่งประเทศไทย นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย 

นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย          



{ การจ ัดทำประมวลจร ิยธรรมของ  

ผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองตามเจตนารมณ์

รัฐธรรมนูญ 2550 หมายความรวมถึง ผู ้ดำรง

ตำแหน่งทางการเมืองทั้งในระดับชาติและใน

ระดับท้องถิ่น ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ

แต่ละประเภทที่จะต้องดำเนินการจัดทำประมวล

จริยธรรมของตนเองภายในหนึ ่งปีนับตั ้งแต่

ประกาศใช ้ ซ ึ ่ งหมายความรวมถ ึงองค ์กร

ปกครองส่วนท้องถิ ่นด้วย อย่างไรก็ตาม การ

ดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมของผู้ดำรง

ตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นทั้งฝ่ายสภาและ

ฝ่ายบริหารในปัจจุบันมีความคืบหน้าน้อยมาก 

และมีทิศทางแตกต่างกันไปในแต่ละองค์กร

ปกครองส ่วนท้องถ ิ ่น อ ันเน ื ่องจากองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ ่นยังไม่มีรูปแบบตัวอย่าง

ประมวลจริยธรรมเพื ่อใช้เป็นแนวทางในการ

พิจารณาจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับผู้ดำรง

บทสรุปและข้อเสนอแนะจากเวที
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ตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นอย่างมีมาตรฐานและเป็นไปในแนวทาง

เดียวกัน 

{ ปัญหาความไม่ชัดเจนตามมาตรา 279-280 ของรัฐธรรมนูญ  

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ที ่มิได้กำหนดมาตรฐาน

จริยธรรมทั่วไปสำหรับผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ ่น เพราะ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยังสับสนว่าอะไรคือมาตรฐานจริยธรรม   

นั่นคือ ไม่ทราบว่าสิ่งใดควรทำ สิ่งใดไม่ควรทำ ดังนั้น ควรสร้างความ

ชัดเจนและกำหนดให้มีมาตรฐานจริยธรรมและคุณธรรมของนัก  

การเมืองที ่เป็นมาตรฐานขั ้นต่ำกลางแบบเดียวกันเป็นอย่างน้อย 

นอกจากนี้ ควรกำหนดกลไกและระบบในการดำเนินการเพื่อให้สภาพ

การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งในระยะยาวควรส่งเสริมให้

ประเด็นดังกล่าวมีลักษณะเป็นแบบ Self-assessment ที่จะเป็นเครื่องมือ

ของฝ่ายที่เกี่ยวข้องกันเองในการตรวจสอบกันภายในองค์กรได้ และ

ควรกำหนดให้เป็นสภาพบังคับขั้นต่ำที่จะทำให้ผู ้ดำรงตำแหน่งทาง  

การเมืองท้องถิ่นสามารถปฏิบัติได้ ที่สำคัญควรระบุบทลงโทษเพื่อสร้าง

ความชัดเจนว่าการกระทำใดบ้างเข้าข่ายผิดประมวลจริยธรรม รวมไป

ถึงเรื่องการพิจารณาสรรหา พิจารณา การเข้าสู่ตำแหน่งรัฐ การโยกย้าย 

แต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นก็ควรไปตามระบบคุณธรรม

และคำนึงถึงจริยธรรมด้วย 

{ หากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดต้องการยกร่างประมวล  

จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของตนเองแต่ยังไม่มีรูปแบบ

ที่ชัดเจนสามารถใช้มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก (Core 

values) 9 ข้อของสำนักงานผู ้ตรวจการซึ ่งเป็นมาตรฐานกลางของ

ประเทศมาใช้บังคับได้ หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดทำ

ประมวลจริยธรรมของตนเองขึ้นได้ตามที่เห็นสมควรและเหมาะสม เพื่อ

เปิดโอกาสให้ท้องถิ่นแต่ละแห่งเพิ่มเติมมาตรฐานที่เห็นว่าควรทำได้ แต่

ทั้งนี้จะต้องอยู่ในกรอบขององค์ประกอบประมวลจริยธรรม แนวทาง

และมาตรฐานกลไกและระบบการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมของ

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นอื ่นๆ ทั ่วประเทศ ซึ ่งอาจบริบทเรื ่อง

จริยธรรมที่แตกต่างกันไปตามภูมิศาสตร์ วัฒนธรรม ประเพณี ภาษา

ของท้องถิ่น อย่างไรก็ดี ปัจจุบันสภาพปัญหาบ้านเมืองล้วนมีเหตุปัจจัย

มาจากการขาดคุณธรรม จริยธรรมมาโดยตลอด ดังนั ้น ควรจัดทำ

ประมวลจริยธรรมโดยการการเขียนเป็น Nation Plan เพื ่อปลูกฝัง  

คุณธรรมจริยธรรมในทุกๆ ภาคส่วนของสังคม ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน 

โรงเรียน และครอบคลุมไปถึงภาคสังคม ภาคราชการ ธุรกิจ ตลอดจน

องค์กรพัฒนาเอกชน (NGO) 

{ ข ้อสรุปจากที ่ประชุมที ่สำคัญ คือ ควรเร ่งสร ้างสำนึก  

คุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการทุกประเภท และให้มีการจัดทำ

ประมวลจริยธรรมของท้องถิ่นสำหรับนักการเมืองท้องถิ่นที่เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกันด้วยการแบ่งร่างกฎหมายเป็น 2 ฝ่าย คือ ประมวล

จริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นและประมวล

จริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายผู้บริหารท้องถิ่น ทั้งนี้มี

บทบาทหน้าที ่ของทั ้งสองฝ่ายแตกต่างกัน อย่างไรก็ดี เนื ้อความ  

รายมาตราให้เหมือนกัน เพียงแต่เปลี่ยนคำเรียกชื่อของแต่ละฝ่าย ซึ่ง

รายละเอียดในการจัดทำประมวลจริยธรรมสำหรับนักการเมืองท้องถิ่น

ปรากฏตัวอย่างเฉพาะประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมือง  

ท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นอยู่ในเอกสารแนบท้าย 



นายปราโมทย์ โชติมงคล  

ผู้ตรวจการแผ่นดิน


อยากจะเรียนว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีหน้าที่ตาม

รัฐธรรมนูญในเรื ่องประมวลจริยธรรมท้องถิ่น

ของผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมืองซ่ึงในรัฐธรรมนญู 

ได้กำหนดไว้ในการดำเนินการเกี่ยวกับจริยธรรม

ท้องถิ ่นของผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ซึ ่ง  

ผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ก็คือ ในระดับ

ประเทศ ได้แก่ คณะรัฐมนตรีทั้งหมด ข้าราชการ

การเมืองตามระเบียบพรบ.ข้าราชการการเมือง 

เลขานุการรัฐมนตรี ซึ่งเป็นไปตามนั้น นอกจาก

คณะรัฐมนตรีดังกล่าวแล้วยังรวมไปถึงสมาชิก

รัฐสภา สส. สมาชิกวุฒิสภา รวมถึงคนที่ดำรง

ตำแหน่งเป็นเลขานุการของคนกลุ ่มนี ้ด ้วย   

ส่วนในระดับท้องถิ่น ผู้บริหารหรือสมาชิกสภา

แห่งท้องถิ ่นนั ้นนับตั ้งแต่องค์การบริหารส่วน

การจัดทำประมวลจริยธรรม
ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น

จุดประกาย
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จังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา 

ซึ่งได้แก่สมาชิกสภาท้องถิ่นทั้งหมด ตั้งแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัด 

องค์การบริหารส่วนตำบลเทศบาล กรุงเทพมหานคร พัทยา เหล่านี้เป็น

ความหมายท่ีครอบคลุมผูด้ำรงตำแหน่งทางการเมือง ผูต้รวจการแผ่นดิน 

นอกจากรับผิดชอบเรื่องผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองแล้ว ยังรับผิดชอบ

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย ในที่นี้รวมทั้งข้าราชการท้องถิ่น 

กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ข้าราชการ รัฐวิสาหกิจว่าให้มีการจัดทำประมวล

จริยธรรมซึ่งเป็นหัวข้อในวันนี้โดยต้องมีประมวลจริยธรรม ถ้าไม่มีจะได้

หรือไม่ ถ้ามีแต่ละกลุ ่มจะมีกติกาอยู ่ร ่วมกันได้อย่างไร จะบริการ

ประชาชนให้เกิดธรรมาภิบาลที่ดีได้อย่างไร และจะได้ทราบว่าหากมี

การฝ่าฝืนหรือกระทำการที่ผิดจริยธรรม รวมทั้งการกำหนดให้มีขั้นตอน

และระบบการลงโทษผูท่ี้ทำผิดจริยธรรมอย่างไร น่ีเป็นหน้าท่ีของผูต้รวจการ 

แผ่นดิน  

หน้าที ่สำคัญประการสุดท้าย คือ การจะส่งเสริมให้ผู ้ดำรง

ตำแหน่งทางการเมือง รวมถึงข้าราชการทั้งหมดมีจิตสำนึกทางด้าน

จริยธรรมเพราะเรื ่องนี้เป็นเรื ่องใหญ่ที่สำคัญ เพราะทางผู้ตรวจการ  

แผ่นดินเล็งเห็นว่าเป็นภารกิจสำคัญที ่จะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา

จริยธรรม เพราะการแก้ไขปัญหาเวลามีเรื ่องร้องเรียนเป็นการแก้ไข

ปัญหาที่ปลายเหตุเท่านั้น การแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุคือการส่งเสริมให้

คนมีจิตสำนึกเรื่องจริยธรรม และปฏิบัติอยู่ในกรอบกติกา เพราะฉะนั้น 

ถามว่าทำไมเราจึงเน้นที่ท้องถิ่น เนื่องจากเท่าที่เราตรวจสอบท้องถิ่น

เกือบทุกประเภทส่งประมวลจริยธรรมยังไม่ครบถ้วน โดยเฉพาะฝ่าย

การเมืองของท้องถิ่นและฝ่ายสมาชิกสภาของท้องถิ่นในแต่ละระดับยัง

นึกถึงแนวทางรูปแบบจะเป็นอย่างไรยังไม่ได้ทำ ซึ่งผมเห็นว่าท้องถิ่น

ควรจะต้องทำแต่ะจะดำเนินการอย่างไรควรเป็นแบบรูปแบบเดียว

เหมือนกันทั้งหมดหรือไม่ กล่าวคือ องค์การบริหารส่วนจังหวัดก็มีหนึ่ง

ประมวลจริยธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลก็มีประมวลแห่งเดียว   

แต่เนื่องจากท่านบอกว่าท่านมีอิสระท่านอาจจะมีประมวลจริยธรรมที่

หลากหลายมุมมองก็ได้ แต่ขอให้ท่านมีประมวลโดยด่วนเพราะว่า

รัฐธรรมนูญ 2550 ระบุว่าให้มีประมวลภายในหนึ่งปีนับตั้งแต่ประกาศ

ใช้ แต่บัดนี้ผ่านมาสามปีแล้ว ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจถูกข้อหาว่าละเลย

ต่อการปฏิบัติหน้าที่ แต่เราก็พยายามอยู่และเห็นใจท้องถิ่น ผมคิดว่า

เวทีจะเป็นประโยชน์มากและหวังว่าหลังจากการสัมมนาในวันนี้แล้ว 

เราคงจะได้ข้อยุติและกลับไปจัดทำประมวลฯ ให้เสร็จสิ้นโดยเร็ว แม้ว่า

จะไม่สมบูรณ์ก็ตาม เพราะต้องใช้เวลาปรับแก้ไขตามเวลาต่อไปแต่เพื่อ

ที่ว่าอย่างน้อยเรามีประมวลตามกฎหมายรัฐธรรมนูญเสียที อย่างไรเสีย 

ประมวลจริยธรรมยังต้องมีการปรับปรุงแก้ไขต่อไปอย่างต่อเนื่อง  

สำหรับรายละเอียดว่าด้วยการจัดทำประมวลจริยธรรมตาม

มาตรา 279-280 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 

2550 ที่กำหนดไว้แล้วแต่ยังไม่สอดรับกัน กล่าวคือ มาตรา 279 บอกว่า

ถ้าฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองนั้นจะเหมาถึง

ท้องถิ่นด้วยให้ผู้ตรวจการแผ่นดินถ้าเห็นว่าร้ายแรงก็จะรายงานไปที่ 

ป.ป.ช. คือ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินนั้นเหมือนตำรวจ ป.ป.ช. จะเหมือน

อัยการ ไม่ต้องเห็นด้วยกับผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ แต่ถ้าเห็นร้ายแรงก็

จะส่งวุฒิสภาถอดถอนตามมาตรา 270 ของรัฐธรรมนูญ ซึ ่งถือว่า

รัฐธรรมนูญฉบับนี้ให้ความสำคัญกับจริยธรรมมากกว่า แต่บังเอิญ 

มาตรา 270 เขียนไว้แต่เฉพาะระดับประเทศ ระดับท้องถิ ่นยังไม่มี 

เพราะว่ารัฐธรรมนูญไม่เป็นโดยทฤษฎีมาตรา 279 ท้องถิ ่นจะถูก

ถอดถอนได้ แต่มาตรา 270 ก็ไม่ถอด แต่ให้รู้ว่าเป็นลักษณะอย่างนั้น 

ประเด็นต่อมา “อะไรคือความร้ายแรง”
ทางจริยธรรมนั้นยัง

บอกไม่ได้ มีแต่ยกตัวอย่างหลักที ่ค ิดกันในความเป็นจริงก็คือว่า
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พฤติกรรมของคนที ่ฝ ่าฝืน 

ฐานะตำแหน่งของผู ้ฝ่าฝืน

นั้นมีได้ทั้งเจตนา จงใจ เช่น 

ฝ่ายประจำฝ่าฝืนแต่อาจไม่

ร้ายแรง แต่ถ้านายกท้องถิ่น 

ฝ่ายสภาท้องถิ ่นฝ่าฝืนอาจ

จะร ้ายแรง เพราะมีความ

คาดหวังมากกว่า นี่คือความ

เห ็นส ่ วนต ั วผม ถ ้ าปล ัด

องค์การบริหารส่วนตำบล 

ไปชกกับใครอาจไม่ร้ายแรง แต่ถ้าสมาชิกหรือนายกชกกัน ถือว่าแรง 

มองคนละมุม ถ้าอ่านติดตามข่าว CNN ออกมาสักครึ่งปีกว่ารัฐมนตรี

คลังของญ่ีปุ่นไปแถลงข่าวในการประชุมนานาชาติด้านการเงิน เมาเหล้า 

มาร่วมแถลงข่าวยืนยันว่ากินยาแต่คนลือกันเขาลาออกเพราะคนสงสัย

ว่าคุณเหมาะหรือไม่ แค่น้ีคือลาออก น่ันคือ ความรับผิดชอบในพฤติกรรม 

ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองซึ่งได้รับเลือกมาจากประชาชนมาด้วย

ความศรัทธาอย่างสูงไม่ใช่แบบคนทั่วไป ที่ยังถกเถียงกันคือเรื่องการจำ

คุก กล่าวคือ ถามว่ากระทำผิดจริยธรรมแต่กฎหมายเป็นโทษน้อยก็รอ

ลงอาญา ผิดแต่ไม่จำคุก แต่รัฐธรรมนูญก็ได้เขียนว่าถ้าผิดแล้วแม้ว่ารอ

ลงอาญาก็ออกจากตำแหน่งทันที ถ้าศาลฎีกาแล้วยกฟ้องก็ออกจาก

ตำแหน่งด้วยเพราะยึดถือว่าเป็นความเชื่อมั่นจากสาธารณะคนเหล่านี้

ไม่ควรจะดำรงตำแหน่งอยู่ต่อเพราะฉะนั้นหลักจริยธรรมจึงอยู่ที่วิธีคิด 

คิดว่าถ้ามาจากประชาชนต้องเอาประชาชนเป็นฐาน ท่านต้องทำงาน

โปร่งใส ตรวจสอบได้ คุ้มค่าในความรับผิดชอบ ไม่ใช่อ้างมาจากเสียง

ข้างมาก ดังนั้น ผู้บริหารท้องถิ่นต้องเปลี่ยนวิธีคิดใหม่  

ประเด็นสุดท้าย คือ เร ื ่องผลประโยชน์ทับซ้อนของผู ้ดำรง

ตำแหน่งทางการเมือง บ้านเราถ้าอยู่ท้องถิ่นแล้วจะรวยและมีเสียง  

เล่าลือกันว่าซื้อท้องถิ่นซื้อน้อยแต่แพง หากบ้านเรายังมีวิธีคิดเช่นนี้  

บ้านเมืองคงจะพัฒนาไปไม่ได้ ยกตัวอย่าง ผมมีโอกาสไปเยี่ยมเทศบาล

นครเมลเบิร์น นายกเทศมนตรีของเขาคิดประโยชน์ทับซ้อน ต้องตัดสิน

การประกวดราคาเทคโนโลยีของเมืองเมลเบิร์น มี 2 คนสุดท้ายแข่งกัน 

ใกล้เคียงกันมาก กรรมการตัดสินไม่ได้ นายกต้องตัดสิน และไปเปิด

รายละเอียดมีคนหนึ่งเป็นเพื่อนเมื่อ 30 กว่าปี ยกโทรศัพท์ไปคุยกัน 

ประกวดราคากัน ทำให้ไม่สบายใจ เพื ่อนกันมาเป็นคู ่แข่ง นายก

เทศมนตรีบอกว่าขอให้ถอนตัวได้หรือไม่ เพราะไม่สบายใจว่าเรารู้จักกัน 

เป็น Conflict of Interest เพื่อนบอกว่าไม่มีใครรู้ นายกเทศมนตรีตอบว่า

แม้ไม่มีใครรู้ แต่เรารู้ตัวก็บอกว่า ถ้าไม่ถอนตัวก็จะถอนตัวจากนายก

เทศมนตรี จึงฝากท่านทั้งหลายที่มาจากประชาชนทุกระดับเห็นว่าถ้า

ท่านจะอาสามาเล่นการเมือง ท่านต้องถึงพร้อมแล้ว ท่านต้องเสียสละ

เพราะท่านนำเอาความเชื่อถือ ศรัทธาของประชาชน เกียรติยศ ชื่อเสียง

บ้านเมืองมาเป็นหลักประกัน 
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รศ.วุฒิสาร ตันไชย   

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า


เร ื ่องประมวลจริยธรรมเป็นเร ื ่องที ่คน  

ไม่ค่อยคุยกันมากเท่าใด แต่เนื่องจากประมวล

จริยธรรมเป็นเรื ่องที่ถูกบัญญัติในรัฐธรรมนูญ 

ดังนั้น จึงขอเน้นเป็นประเด็น ดังนี้ 

ส ่วนแรก จ ุดเน ้นท ี ่ ร ัฐธรรมนูญแห ่ง  

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เรื่องหนึ่ง

ที่สำคัญมากที่ใช้ในการรณรงค์ก็คือ การสร้าง

มาตรฐานจริยธรรมและคุณธรรมของนักการ

เมือง จะเห็นว่าไม่ใช่มีบทบัญญัติในมาตรา 279-

280 เท่านั้นที่พูดถึงเรื่องมาตรฐานจริยธรรม แต่

ม ีบทบ ัญญัต ิหลายเร ื ่องท ี ่ เข ียนเอาไว ้ ใน

รัฐธรรมนูญที ่พยายามเขียนให้เห็นถึงความ  

เข้มข้นและความพยายามที่จะแยกแยะมาตร-

ฐานะความประพฤติของคนที่เป็นนักการเมือง

กับคนทั ่วไป ยกตัวอย่างเหตุของการพ้นจาก

ตำแหน่งของคนที ่เป็นรัฐมนตรี เมื ่อต้องโทษ  

คำพิพากษานี ่ก ็ช ัดเจนว ่าร ัฐธรรมนูญแห่ง  

ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 เขียน  

เอาไว้ชัดเจนไม่ต้องรอลงอาญาด้วย ไม่ต้องรอ   

3 ศาลด้วย ในขณะที ่สมาชิกรัฐสภา ต้องรอ   

3 ศาล แต ่ถ ้าคนทั ่วไปก ็รอก ันไป แต ่ว ่ารอ

ลงอาญาหรือไม่รอลงอาญาก็ถือว่าผิดที่มีเหตุว่า

ร ัฐมนตรีที ่รอลงอาญาต้องพ้นจากตำแหน่ง  

หรือไม่ ในที่สุดศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่าไม่พ้นจากตำแหน่งแต่ยังไม่

ต้องเข้าเรือนจำ เราจึงตีความกันว่ารอลงอาญา ไม่ได้แปลว่าไม่ผิด   

เราจึงตีความว่ามีเหตุอันควรให้เข้าไปอยู่ในเรือนจำ หรือยังไม่ต้องรับ

โทษ เราก็ถือว่ามาตรฐานนี้เป็นตัวอย่าง  

สิ ่งที ่ร ัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 

บัญญัติในเรื ่องของมาตรฐานของบุคคลที่เข้าสู ่ตำแหน่งจึงมีความ  

เข้มข้นขึ้น มีผลบังคับและมีเหตุให้เกิดมาหลายเรื ่อง ถูกใจไม่ถูกใจ

สังคมบ้าง แต่นั่นคือการยกระดับมาตรฐาน เฉพาะส่วนของมาตรฐาน

จริยธรรม ในส่วนของท้องถิ่นเกี่ยวข้องใน 2 ส่วนก็คือว่า ส่วนแรกก็เป็น

ไปตามมาตรา 279-280 ซึ่งในบทบัญญัติ พูดไว้ 3 ขั้นตอนคือ 

 1.  ให้มีมาตรฐานจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท  

 2.  นอกจากการให้มีแล้ว สิ่งที่รัฐธรรมนูญบัญญัติไว้วรรคต่อมา 

ซึ่งมีความสำคัญและเป็นเรื่องที่ต้องขบคิดมากก็คือ และจะ

ต้องมีกลไกและระบบในการดำเนินการเพื่อให้การบังคับใช้

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั ้งกำหนดขั ้นตอนการ

ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ โจทย์ข้อนี้ต้องคิด

หลายเรื ่อง คิดตั ้งแต่เรื ่องว่ากลไกให้เกิดสภาพบังคับทำ

อย่างไร และบังคับแล้วจะมีขั้นตอนการลงโทษอย่างไร และ

บทลงโทษนั ้นตามความร้ายแรงแห่งการกระทำจะแบ่ง

อย่างไร เป็นโจทย์ที่ต้องคิดกัน 

 3.  การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติ ให้ถือเป็นความผิดทางวินัย กรณีที่

เป็นข้าราชการ กรณีที่เป็นฝ่ายการเมือง ก็เข้าข่ายถือว่า

เป็นการกระทำความผิดที่ถอดถอนได ้นอกจากนั้นแล้วถ้า

“ในความคิดเห็นเรื่อง  
“มาตรฐานจริยธรรม”  
ตั้งโจทย์ว่าจะมี 
มาตรฐานจริยธรรม  
ความจริงถ้าไม่เขียนเลย 
ก็ได้ ถ้าทุกคนมีแล้ว” 
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เป็นการกระทำที่เกี่ยวข้องกับ ป.ป.ช. ก็ไป ป.ป.ช. นั่นแปล

ว่า ผลของการไม่ปฏิบัติหรือผลของการที ่จะไปละเมิด

ประมวลจริยธรรมนั้น มีผลต่อการถอดถอนด้วย ความจริง

ถอดถอนก็ย ังเถ ียงก ันไปอีกว ่า พ ้นจากตำแหน่งแล ้ว

ถอดถอนได้หรือไม่ แต่อย่าลืมว่าผลของการถอดถอนผู้ดำรง

ตำแหน่งทางการเมืองมีผล 2 จังหวะ ผลของจังหวะที่หนึ่ง

คือให้พ้นจากตำแหน่ง แต่ผลจังหวะที่สอง คือ การตัดสิน

ทางการเมือง เพราะฉะนั้นเหตุผลของการพยายามพูดเรื่อง

การถอดถอนว่า ควรมีผลหรือไม่ ต้องไปดูผลของการกระทำ

ด้วยว่าหลังจากการถอดถอนแล้วมีผลอะไรเกิดขึ้น 

ในมาตรา 279 ก็มีส่วนต้องคิดต่อว่าการที่จะให้มีผลรุนแรงแบบนี้ 

แล้วการกระทำใดบ้างควรเข้าข่าย รวมไปถึงเรื่องการพิจารณาสรรหา 

พิจารณา การเข้าสู่ตำแหน่งรัฐ รวมถึงการโยกย้าย แต่งตั้ง ต้องไปตาม

ระบบคุณธรรมและคำนึงถึงจริยธรรม แปลว่า คนที่ถูกอาจจะมีความ

ผิดเล็กน้อย ละเมิดจริยธรรม ก็อาจจะมีผลต่อการแต่งตั้งโยกย้าย คือ 

เป็นเหตุแห่งการไม่ได้ขึ้นตำแหน่ง เป็นเหตุแห่งการไม่ได้โยกย้าย เป็น

เหตุแห่งการไม่ได้รับรางวัล ดังนั ้นจึงมีประเด็นที่ต้องให้คิดมากพอ

สมควรว่าเป็นอย่างไร  

ส่วนประเด็นมาตรา 280 พูดถึงบทบาทของผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ความจริงผู้ตรวจการแผ่นดินมีบทบาทมากในรัฐธรรมนูญฉบับนี้ ของ

เดิมพูดถึงว่าผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ค่อยได้ทำอะไร จะยกเลิกหมวดนี้

กลับไปกลับมา กลายเป็นหน่วยเกิดมีความสำคัญมากในการเข้ามา

ควบคุมมาตรฐานจริยธรรมและคุณธรรม รัฐธรรมนูญฉบับนี้ต้องเสร็จ   

1 ปี คือ ต้องเสร็จเมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2551 แต่จริงๆ กฎหมายจำนวน

มากก็ดำเนินการไม่เสร็จตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ 

ในความคิดเห็นเรื่อง “มาตรฐานจริยธรรม” ตั้งโจทย์ว่าจะมี

มาตรฐานจริยธรรม ความจริงถ้าไม่เขียนเลยก็ได้ ถ้าทุกคนมีแล้ว แต่ว่า

อย่างน้อยที่สุดมาตรฐานจริยธรรมถ้าในศาสนาพุทธ ก็คือ ศีล 5 คือ 

เป็นข้อพึงหลีกเลี่ยงว่าไม่ควรทำ เพราะฉะนั้นเมื่อพูดเรื่อง ศีล 5 เป็นขั้น

ต่ำของบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งนั้นไม่พึงกระทำ เพราะฉะนั้นมาตรฐาน

จริยธรรมในความคิดเห็นผมไม่ควรจะเขียนอะไรที่สูงมาก ประโยคเดียว

พอ เช่น ผู้บริหารท้องถิ่นใดมีกิ๊ก ก็จบแล้ว ข้อดีก็หมดเลยให้เลือกตั้ง

ใหม่ทั้งหมด ต้องเป็นขั้นต่ำที่เป็นเรื่องที่จำเป็นจริงๆ  

คำถามต่อไปคือ มาตรฐานที่เป็นขั้นต่ำนี้ ทราบว่าท้องถิ่นในขณะ

นี ้เข ียนประมวลจริยธรรมของท้องถิ ่นตนเอง ในความคิดเห็นผม

มาตรฐานจริยธรรมควรเป็นมาตรฐานเดียวกัน ไม่ใช่ศีลของใครๆ ควร

เป็นหลักการเดียวกัน เวทีวันนี้อาจจะเป็นจุดกำหนดแกนกลางของ

มาตรฐานจริยธรรมที่ควรจะมีขององค์กรท้องถิ่น ไม่ค่อยเห็นด้วยกับ

การที่ต่างคนต่างร่างจริยธรรม และคนบังคับใช้ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ต้อง

ไปอ่าน 7,000 กว่าจริยธรรม ซึ่งเป็นไปไม่ได้ มาตรฐานจริยธรรมควร

เป็นมาตรฐานขั้นต่ำที่ควรเป็นมาตรฐานกลาง และมีสภาพบังคับให้ได้

จริงเห็นได้ง่าย จับต้องได้ง่าย และต่อไปเวลาพูดเรื่องอะไรทำได้ไม่ได้ 

ควรมีตัวอย่าง คือ เขียนมาตรฐานจริยธรรมเพื่อส่งเสริมให้เขาดำเนิน 

นั่นแปลว่าเพื่อบอกให้เขารู้ว่านั่นขัดหรือไม่ขัด หลายเรื่องที่ถูกเขียนควร

มีตัวอย่างว่าอะไรบ้างคือขัดจริยธรรม เหมือนทุกวันนี ้ Conflict of 

Interest เรื ่องใดที ่ข ัดกันบ้าง คำถามต่อมาถ้าท้องถิ ่นเกิดรู ้ส ึกว่า

จริยธรรมที่ผู้ตรวจการแผ่นดินหรือใครเขียนก็ตาม มันต่ำเกินไป ศีล 5 

ไม่พอ ต้องศีล 8 ศีล 10 ต้องศีล 227 ข้อของพระก็ไปเขียนเติมเอา แต่

ขั้นต่ำสุดต้องเหมือนกัน นี่คือความเห็นผม เพราะฉะนั้น ไม่เห็นด้วยที่

ท้องถิ่นแต่ละแห่งเขียนจริยธรรมของตนเองออกมา ควรเป็นมาตรฐาน

ขั้นต่ำเดียวกันก่อน และเปิดโอกาสให้ท้องถิ ่นแต่ละแห่งหรือแต่ละ
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ประเภทเพิ ่มเติมได้ ถ ้าอยากเพิ ่มเติม และ

ประกาศให้รู ้ทั ่วไป และกลายเป็นท้องถิ ่นที ่มี

จริยธรรมสูง 

คำถามต ่อมา ค ื อ องค ์ การบร ิหาร  

ส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล 

ควรเหมือนกันหรือแยกกัน ถ้าความเห็นผม 

จริยธรรมไม่แยกท้องถิ่นเล็ก ใหญ่ ควรเหมือน

กัน แต่คำถามก็คือว่าระหว่างข้าราชการกับ  

ผู้บริหารกับสภาควรเหมือนกันหรือไม่ ในความ

คิดเห็นอาจจะมีมุมที ่ต่างกัน เพราะบทบาท

หน้าที่ต่างกัน ผู้บริหารเป็นผู้ที่ใช้อำนาจมากพอ

สมควร สภาเป็นผู้ใช้อำนาจแฝง อาจมีประมวล

จริยธรรมที่เขียนแตกต่างกันตามบทบาทหน้าที่

ของตัวเอง ส่วนสภาจะไปเพิ่มเติมอะไรก็เป็น

สิทธิ ์ เพราะดูอย่าง ครม. คนที่เป็น รมต.และ

สมาชิกรัฐสภาด้วยต้องถือ 2 จริยธรรม  

ประการส ุดท ้าย สภาพบ ังค ับจะทำ

อย่างไรนั้นคิดว่าประมวลจริยธรรม หลักหัวใจ

ระยะยาวต้องส่งเสริมให้เป็น Self-assessment 

เป็นเรื่องของการประเมินและตรวจสอบกันเอง 

ก็คือ เป็นเครื่องมือของฝ่ายที่เกี่ยวข้องกันเองนั้น

ที่จะใช้ดูแลกัน กระบวนการตรวจกันเองคือตัว

คุมคุณภาพองค์กรที่ต้องเป็นเครื่องมืออันหนึ่ง

หรือเป็นเครื ่องมือวัดในการพิจารณาความดี

ความชอบ กรณีข้าราชการ เป็น Indicator ไป

ด้วย และกลายเป็นผู ้ที ่เกี ่ยวข้องโดยตรงคือ 

ประชาชนในท้องถิ่นมีโอกาสตรวจ สิ่งสำคัญที่ห่วงมากคือ เนื่องจากผล

ของการผิดจริยธรรม บางเรื่องไปถึงถอดถอน ต้องยอมรับความจริงว่า

ถ้าเขียนไม่ชัดเจน ปัญหาจะกลายเป็นเครื ่องมือของฝ่ายตรงข้าม

ทางการเมือง อันนี้ผมห่วง เพราะว่าร้องถอดถอนได้ตลอด ร้องทุกเรื่อง 

กว่าจะสอบสวนก็เหนื่อย เพราะฉะนั้นร้องทีหนึ่งก็อารมณ์เสียทีหนึ่ง 

ท้องถิ่นมีทั้งฝ่ายค้าน และฝ่ายยังไม่แน่ใจเหยียบเรือสองแคม ความราบ

รื ่นการบริหารงานของท้องถิ ่นก็ต้องคิด ไม่ได้ให้เขียนอะไรให้เข้ม   

ทุกอย่างมีดาบสองคม การกำหนดสภาพบังคับที่จะทำให้ปฏิบัติได้ขั้น

ต่ำและก็ไปถึงบทลงโทษได้ 

ประเด็นสุดท้าย 

“ความร้ายแรงของ

การกระทำ” ใครเป็น  

ผู้ตัดสิน ช่องทาง เวลา 

การร ้องแล้วไปที ่ไหน 

ใครเป ็นคนชี ้ ผู ้ตรวจ

การแผ่นดินไม่ได้เขียน

อำนาจให้ชี ้ เขียนอาจ

ให ้ แนะนำ ส ่ ง เส ร ิ ม 

คำถามคือใครชี ้ว ่าผิด

จริยธรรมตามประมวลและก็เป็นความผิดร้ายแรงเพียงใด และถ้าผิด

แล้วจะดำเนินอย่างไรต่อ เพราะมีหลายช่องทาง คือ จะไปช่องวินัย 

หรือไป ป.ป.ช. เพราะท้องถิ่นวันนี้ต้องยอมรับ ประชาชนยื่นชื่อถอดถอน

ได้เลย มีกฎหมายของเขาเอง โดยไม่ต้องไป Impeachment แบบ ป.ป.ช. 

ถอดถอนของเขาเองเลย เพราะฉะนั้น ประชาชนโหวตออก และไม่ต้อง

มีเหตุผลเพียแค่ไม่ยิ้มให้ก็ยื่นถอดถอนได ้เพราะคนไทยไม่ได้เขียนเหตุ

แห่งการถอดถอนไว้ไม่เหมือนระดับชาติ ประชาชน 1 ใน 5 เข้าชื่อยื่น

“หลักหัวใจระยะยาว 
ต้องส่งเสริมให้เป็น  
Self-assessment  
เป็นเรื่องของ 
การประเมินและ 
ตรวจสอบกันเอง  
ก็คือ เป็นเครื่องมือ 
ของฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 
กันเองนั้น 
ที่จะใช้ดูแลกัน  
กระบวนการตรวจ 
กันเอง 
คือตัวคุมคุณภาพ 
องค์กรที่ต้องเป็น 
เครื่องมืออันหนึ่ง 
หรือเป็นเครื่องมือวัด 
ในการพิจารณา 
ความดีความชอบ” 
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ถอดถอนได้ทันที และเปิดโอกาสให้คนเข้าชื่อ

แสดงคำชี้แจง หากอีกฝ่ายเอามาปิดว่าไม่ได้ทำ

อย่างนี้จริง แต่ว่าสุดท้ายก็ต้องลงมติหยุดไม่ได้ 

พอเป็นเหตุแบบนี ้ ในความคิดเห็นประการ

สุดท้ายก็คือว่า ทำอย่างไรให้ไม่เป็นเครื่องมือ

ทางการเมืองของทุกฝ่าย มีจริยธรรมอยู่ แต่ว่า

อย่าให้กลายเป็นเครื่องมือ เป็นห่วงว่าถ้าเขียน

เข้ม เขียนเป็นเครื ่องมือ และต้องพิจารณาว่า

ใครจะเป็นหน่วยงานที ่เข้ามาตรวจสอบเรื ่อง

มาตรฐานจริยธรรม ซึ ่งเป็นสิ ่งที ่ข ้าราชการ  

ท้องถิ่นควรคิดและเขียนเองว่าจะใช้มาตรฐาน

ระดับใด 

นอกจากนี้มาตรา 270 ผมคิดว่าเส้นแบ่ง

ระหว่างการเมืองกับท้องถิ่นกรณีมาตรา 279 กับ 

มาตรา 270 น ั ้นหมายถ ึง เฉพาะกรณ ีของ

ข้าราชการ แต่ส่วนท้องถิ่นจริงๆ คือผู้กำกับดูแล

ที ่จะสั ่งให้พ้น ผมคิดว่าให้พ้นจากการดำรง

ตำแหน่งทางการเมืองระดับท้องถิ ่นถูกพ้นได้

ด้วยอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด เพราะฉะนั้น

เส้นแบ่งอยู่ที่ตรงนี้ ถ้ามีมาตรฐานเรื่องคุณธรรม

จริยธรรมนั้นจะกลายเป็นมาตรฐานกลาง เวลา  

ผู้ที่มีอำนาจสั่งให้พ้น สั่งให้พ้นด้วยเรื่องอะไร แต่

ไม่คิดว่านายกเทศมนตรีจะกลับไปตามมาตรา 

270 เพราะคิดว่าไปไม่ได้เพราะท้องถิ่นถูกสั่งให้

พ้นสองแบบ หนึ่ง คือ โดยผู้กำกับดูแล สอง คือ 

ประชาชนถอดถอน 

ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช   

เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน


ปัญหาของการที ่จะทำในเรื ่องประมวล

จริยธรรมขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น มีอยู่

ตั้งแต่ต้น ตรงที่เปิดช่องให้แต่ละฝ่ายทำเองได้ 

พอเสร็จแล้วเกิดปัญหา 7,000 กว่าประมวล 

ปัญหาแรก คือ ความแตกต่างที ่แต่ละคนที่มี

ความหลากหลายทำให้มีมาตรฐานในการจะ

ดำเนินการบังคับใช้เป็นปัญหาตามมา ดังนั้น 

ควรใช้หลักการเบื้องต้นก่อน ในการทำประมวล

จริยธรรมซึ่งมี 3 ส่วนด้วยกัน 

ส่วนแรก
คือ หล ักการท ี ่ผู ้ตรวจการ  

แผ่นดินให้ไว ้9 ข้อคือหลักการสำคัญประมวล

จริยธรรม 9 ข้อ ถือเป็นมาตรฐานกลางของ

ประเทศของทุกวงการ ตั ้งแต่ สมาชิกรัฐสภา 

สมาชิกวุฒิสภาลงมาถึงผู้บริหาร หลัก 9 ข้อที่กำ

หนดมานี้ต้องมีในแผ่นดินนี้อย่างไม่มีทางหลีก

เลี่ยง แม้ว่า 2 ประการสุดท้าย ไม่ใช่จริยธรรม

เชิงเนื้อหาแท้ แต่เป็นเรื่องที่เราถือเอามาใส่ไว้ 

อย่างเช่น การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  

อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข นั ่นคือ 

ส่วนที่หนึ่งที่เป็นภาพบังคับ ทุกคนต้องมีท่านไม่

ต ้องเข ียนสามารถนำไปใส ่ในร ่างประมวล

จริยธรรมได้ 

“ทำอย่างไร 
ให้ไม่เป็นเครื่องมือ 
ทางการเมือง 
ของทุกฝ่าย  
มีจริยธรรมอยู่  
แต่ว่าอย่าให้ 
กลายเป็นเครื่องมือ” 

“ข้อขัดข้องที่ผ่านมา  
คือ ส่วนใหญ่จะไม่ 
คุ้นเคยว่าจริยธรรม 
คือคุณลักษณะใด  

และจะต้องทำอะไรบ้าง  
และก็ไม่รู้มี 

จริยธรรมเพียงใด 
เพราะความชัดเจน 

บางทีไม่ค่อยมี” 
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ส่วนเรื่องที่สอง ร่างประมวลฉบับนี้กล่าวอุปมาเปรียบได้ว่าไม่

ต้องการจะตัดเสื้อโหลให้ทุกคนใส่เหมือนกันทั้งข้าราชการการเมือง 

ข้าราชการประจำ สมาชิกรัฐสภา สมาชิกวุฒิสภา เพราะบุคคลแต่ละ

ประเภทนี ้ม ีความหลากหลายสูง ซ ึ ่งต ้องการให้ท ่านกำหนดกัน  

ร่วมกันเองว่าอะไรเป็นมาตรฐานจริยธรรมสำหรับองค์กรหรือหน่วยงาน

ของท่าน ซึ่งจะมากไปกว่า 9 ข้อที่ดีอยู่แล้ว ถ้าหากท่านไม่เห็นว่าสำคัญ

สักข้อ เอา 9 ข้อจบก็ได้ เพราะฉะนั้นเป็นตัวบังคับที่ไม่ค่อยบังคับเท่าไร

สำหรับองค์กร วันนี้ที่เกิดขึ้นคือ ข้าราชการที่สังกัด ก.พ.ทั้งหมดเขามี

ประมวลจริยธรรมของเขาที่แฝงอยู่ในเล่มจรรยาบรรณข้าราชการอันนี้

เป็นหนึ่งหมวด เพราะฉะนั้นเวลานี้ขัดแย้งกับ ก.พ.อยู่พอสมควร อยาก

ให้แต่ละกรม กอง ที่อยู่หน่วยต่างๆ ที่มีอำนาจหน้าที่ในการใช้บริหาร

ราชการแผ่นดินต่างกัน เขาน่าจะกำหนดคุณธรรมจริยธรรมของเขาเป็น

พิเศษ ซึ่งอาจจะต่างกันไป เราอยากจะดูสภาพการทำงานที่แตกต่างกัน

ไป เป็นข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของกระทรวง ทบวง กรม นั้นๆ ควรจะ

ใช้หลักอะไรมายึด เพราะฉะนั้นจึงมีกลุ่มที่สองที่อยากให้มีร่างประมวล

ที่รับไปร่างกันเองโดยไม่ได้เป็นสภาพบังคับ ตรงนี้ คือ ความแตกต่าง

ของแต่ละองค์กร  

สำหรับหน่วยงานที่มีความแตกต่างไม่ว่าจะเป็นองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด องค์การบริหารส่วนตำบล เทศบาล สภา หรือฝ่ายบริหาร 

เจ้าหน้าที่ที่ทำงานฝ่ายบริหารควรจะเป็นประมวลเดียวกันหรือไม่หรือ

ควรแยก เราคงไม่บังคับว่าท่านจะต้องมีประมวลกี่เรื่องด้วยกัน แต่ท่าน

ในฐานะที่ทำอยู่ด้วยกันเป็นองค์กรเดียวกัน กลุ่มเดียวกันน่าจะประมวล

เดียวกัน แต่ถ้าหลากหลาย ไม่เป็นกลุ่มเดียวกันก็ได้ ส่วนที่สอง เป็น

ส่วนเนื้อหาที่กำหนดเพิ่มเติมที่จะให้เหมาะกับคุณลักษณะของแต่ละ

กลุ่ม ซึ่งอันนี้เปิดอิสระ กล่าวคือ จะไปกำหนดเอาเองในชั้นต้นเห็นด้วย

ที่ไม่ต้องไปกำหนดให้มากเกินไป คือ ให้อยู่ในกรอบของความพอดี หรือ

ไม่ก็เอามาบวกกับของมี 9 ข้ออยู่แล้ว อาจร่างเพียง 5-10 ข้อก็พอ ตรงนี้

คงถือหลักขั้นต่ำที่อาจารย์วุฒิสารเสนอ แต่สิ่งที่อยากเห็นคือ ในองค์กร

ประเทศเดียวกันมีหนึ่งพอเพื่อจะได้ไม่ต้องมาเถียงว่ามาตรฐานของใคร

สูงกว่าต่ำกว่ากัน ความหมายของเราคือ น้อยที่สุดที่ท่านจะพึงมีใน  

ชั้นต่ำควรสักเท่าใด และเป็นที่เชื่อใจเป็นที่ยอมรับของประชาชนว่าท่าน

อยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมที่เหมาะสมงดงาม  

ส่วนที่สาม พูดถึงเรื่อง
“จรรยาวิชาชีพ” ส่วนนั้นอาจบังเอิญไป

เกี่ยวกับวิชาชีพที่มีประกาศ เช่น หมอ วิศวกร แพทย์ ครู อาจจะต้องมี

จรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพราะกฎหมายกำหนดไว้แล้วจึงอาจถูกผนวก

เรื ่องจรรยาวิชาชีพ นอกเหนือกว่านั้น ก็ไม่อยู่ในกลุ่มนี้ซึ ่งมีน้อยแต่

ปฏิบัติได้ และเป็นที่ยอมรับของประชาชนที่จะทำให้เกิดการปฏิบัติให้

เกิดการปฏิบัติงานให้หน้าที่ที่เหมาะสมถือว่าเป็นคุณธรรมจริยธรรมที่

พึงประสงค์ที่สังคมอยากเห็น  

ข้อขัดข้องที่ผ่านมา คือ ส่วนใหญ่จะไม่คุ้นเคยว่าจริยธรรมคือ

คุณลักษณะใด และจะต้องทำอะไรบ้าง และก็ไม่รู้มีจริยธรรมเพียงใด

เพราะความชัดเจนบางทีไม่ค่อยมี ปัญหาแต่ละองค์กรมีทั้งนั้น สมาชิก

รัฐสภา สมาชิกวุฒิสภา ร่างกรรมาธิการเสร็จมาปีแล้ว พอมาประชุม

ตกลงกันไม่ได้ เพราะบอกว่าผู้ร่างมาตรฐานอังกฤษเพราะฉะนั้นมาใช้

ก ับไทยก็ผ ิดก ันหมดเลย ไม ่ม ีใครถูก ก ็ถ ือว ่าเป ็นบทบัญญัต ิท ี ่

กรรมาธิการยกร่างมาตรฐานสูงขึ้นไป ก็รับไม่ได้หรืออภิปรายเป็นเท็จใน

สภารับได้หรือไม่ ผู้ตรวจการแผ่นดินอาจจะถือว่าเป็นเรื่องใหญ่มาก

ทำให้มีผลกระทบกับประชาชนระดับสูง ซึ่งสภาเป็นสถานที่ที่มีเกียรติ 

ปัญหาคือว่า สิ ่งเหล่านี ้ที ่เกิดขึ ้นเราจำเป็นจะต้องดูว่ามาตรฐานที่  

เหมาะสมกับองค์กรในปัจจุบันควรมีเข้มข้นเพียงใด ถ้าเรามีสูงก็ดีอยู่ให้

เห็นว่าองค์กรนี้อยู่ในระดับที่ดี แต่ถ้าปฏิบัติไม่ได้ก็มีปัญหา แต่ถ้ามีต่ำ
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เกินไปก็ทำให้เสื่อมเสีย เรื่องนี้ต้องตกลงกันเองว่าเป็นเรื่องที่มากเกินไป 

เกินพอดี หรือแค่เพียงใดจึงจะถือว่าพอดี ไม่ควรจะกำหนดไว้  

การที่จะมีกลุ่มเป็นองค์กร ต่างคนต่างทำต่างมี เช่น กลุ่มสภา

องค์การบริหารส่วนตำบล หรือว่าฝ่ายบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล 

กลุ่มหนึ่ง หรือฝ่ายข้าราชการประจำกลุ่มหนึ่งก็เป็นเรื่องที่พอรับได ้ไม่มี

ปัญหา แต่ถ้าไปในระดับองค์การบริหารส่วนจังหวัด อาจจะมีอีกอัน

หนึ่งเป็นสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด หรือว่าผู้บริหารองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด และก็ข้าราชการที่ร่วมมองไปในหลักการเดียวกัน คือ มีร่าง

ประมวลหนึ่งฉบับร่วมกันก็ได้ไม่ขัดข้อง ส่วนกรุงเทพมหานครกับเมือง

พัทยาซึ่งเป็นองค์กรบริหารพิเศษ ท่านจะมีร่างประมวลที่แยกต่างหาก  

ก็ไม่ว่ากัน เทศบาลก็เหมือนกันจะอยู่รวมกลุ่มกันไปหรือแยกต่างหาก  

ก็ไม่พอว่ากัน อย่างไรก็ดี อยากให้เพิ่มมาตรา 279 วรรคสองเข้าไปด้วย 

คือ กลไกในการบังคับใช้ มี 3 โมเดล ดังนี้ 

 1.  ใช้กลไกภายในของท่านเอง กล่าวคือ ควรกำหนดว่าต้องมี

ใครเป็นผู้แทนกี่คนที่จะมาดูแลเรื่องมาตรฐานจริยธรรม แต่

การใช้กลไกข้างในหมดอาจมีปัญหาเรื่องความน่าเชื่อถือ 

เพราะอาจมีการเล่นการเมืองกันเองก็มีคนตั้งคำถามก็ได้ 

หรือ 

 2.  ใช้คนข้างนอกทั้งหมด เพื่อความเป็นธรรม คนที่มีอยู่ในนี้มี

ส่วนได้เสีย หรือ 

 3.  ใช้คนในบวกคนนอก ก็จะมีทั้งข้อดีและข้อเสีย คนในก็จะรู้

ข้อมูลข้อเท็จจริงดี คนนอกเอามาช่วยคานความเป็นธรรม 

ขึ ้นอยู ่กับจำนวนที ่กำหนดว่า 3 ต่อ 2 หรืออย่างน้อยให้  

เท่ากัน ประธานคนนอกหรือคนใน ก็คิดใน คนนอกก็ดี ไม่มี

ประโยชน์ได้เสีย แต่ถ้าเอาประธานคนในก็มีส่วนเสีย 

ต่อมา กรณีกลไกการบังคับใช้ มี 2 ส่วนด้วยกัน ได้แก่ 

ส่วนที่
1 ความผิดไม่ร้ายแรงกับความผิดที่ร้ายแรง แปลจาก

มาตรา 279 วรรคสาม ในกรณีความผิดไม่ร้ายแรง ถ้าเผื่อกรณีต้องแบ่ง

เป็นสองพวก กลุ่ม ข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ มีกลไกในการบริหาร

งานบุคคล จะแปลงตัวนี้เป็นความผิดทางวินัย กฎหมายจะถือว่าผิด 

เพราะฉะนั้นจะมีโทษทางวินัย ปัญหาคือ โทษทางวินัยคืออะไร ต้องไป

ใส่เอา จะเลียนแบบข้าราชการ หรือเขียนไว้ว่าอะไรคือสิ่งที่ร้ายแรงก็ได้ 

เช่น ห้ามสมัคร ตัดสิทธิ์ 5 ปี ก็เป็นกติกา ในขณะเดียวกัน โทษทางวินัย

ที่ร้ายแรง ถ้าเผื่อเป็นกรณีเป็น สมาชิกสภาจังหวัด สมาชิกองค์การ

บริหารส่วนตำบล อยู่ในข่ายผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองก็จะอยู่ในข่าย

อาจถอดถอนได้ อาจารย์วุฒิสารพูดพาดพิงไปว่า กรณีการถูกถอดถอน

ต้องไปโยงมาตรา 270 ตามรัฐธรรมนูญเรื่องการทุจริต “...ส่อไปในทาง

ทุจริตต่อหน้าที่ ส่อว่ากระทำความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการ 

ส่อว่ากระทำผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ในทางยุติธรรม ส่อว่าจงใจใช้

อำนาจหน้าที่ขัดต่อบทบัญญัติรัฐธรรมนูญหรือกฎหมายหรือ

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมอย่างร้ายแรง 

วุฒิสภามีอำนาจถอดถอน”
เพราะเชื่อมโยงกัน อะไรคือคำว่า
“ร้าย

แรง” ถ้าเผื่อท่านเขียนไว้ชัดในประมวลจริยธรรมก็จะดีต้องฝากไว้เป็น

ประเด็นด้วย  

ส่วนที่
2
เรื่องกลไกบังคับ
นอกจากมีกรรมการไปสอบข้อเท็จ

จริงหากมีผลปรากฏว่าผิดหรือไม่ผิด ผิดแบบร้ายแรงหรือไม่ร้ายแรง   

สมมติว่าเป็นกรณีผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองของท้องถิ ่น ป.ป.ช. 

ถอดถอนได้ แต่ถ้าเป็นตำแหน่งอื่นนอกเหนือก็เป็นเรื่องที่จะต้องไปดู

กันเอง ก็ถือเป็นโทษทางวินัยก็ต้องว่ากันไป  
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กรณีมาตรา 279 วรรคสี่ เรื่องการบริหาร

บุคคล การเลื่อนตำแหน่ง โยกย้ายให้คนเลื่อน

ตำแหน่งที่สูงขึ้น หรือแต่งตั้งใครก็ตาม ให้คำนึง

พื้นฐานของผู้นั ้นว่าเป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรม

มากน้อยเพียงใด จะเป็นตัวช่วยกระตุ ้นหรือ  

ส่งเสริมให้วงการของเรา บ้านเมืองของเรา มี

คุณธรรมจริยธรรมในทางอ้อมเท่ากับเราส่งเสริม

คนด ี เข ้าสู ่ตำแหน ่ง ส ่งเสร ิมคนไม ่ด ี เข ้าสู ่

ตำแหน่งคือปัญหาตามมา หรือมีแนวโน้มไป

ปฏิบัติการทำนองมาตรา 270  

ในการที่เราทำประมวลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

จะต้องแจ้งมาที่สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจะ

มีสำนักส่งเสริมจริยธรรมจะไปตรวจสอบสอบว่า

ในบรรดาประมวลจริยธรรมที่ท่านเสมอมาทั้ง

ประมวลเรียบร้อยหรือไม่ มีอะไรที่ขาดที่เกิน ถ้า

ขาดก็จะแนะนำไป เมื่อยังไม่ครบก็คงจะต้องส่ง

กลับไปยังองค์กรของท่านพิจารณาอีกทีว่าข้อติ

ติงของเรารับได้หรือไม่ มีเหตุมีผลหรือไม่ ให้

ดำเนินการเปลี่ยนแปลงให้ครบ หากครบถ้วน  

พอรับได้ก็จบยอมจะนำไปบันทึกและประกาศ

ในราชกิจจาฯ ต่อไป 

ส่วนมาตรา 280 ที ่จริงในวรรคแรกคือ

เสนอแนะปรับปรุงเร ื ่องของจริยธรรมให้ได้

มาตรฐาน อีกส่วนหนึ ่งที ่เรากำลังจะทำและ

รณรงค์ที่ทำให้ท่านเป็นการประสานงานกันใน

กลุ ่มซึ ่งเรียกว่า กบจ. คือ องค์กรที ่จับมือกัน  

ไม่เป็นราชการ แต่เป็นองค์กรหลวมๆ ที่จะรวมทุกฝ่ายมาจับมือกัน คือ 

ก.พ. เป็นตัวจักรกลสำคัญที่จะเสนอรวบรวมพลจะดูแลเรื่องจริยธรรม

มาอยู่ในกลุ่มเดียวกัน จึงตั้งว่า กบจ. ประกอบด้วยผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ป.ป.ช. องค์กรอื่นๆ อีกหลายอัน รวมทั้งเชิญสถาบันพระปกเกล้ามาร่วม

ด้วย 

สุดท้าย จะต้องให้แต่ละภาคส่วนมีบทบาทอย่างไรที่จะสร้างคุณ

ธรรมจริยธรรม ควรมีการเขียนเป็น Nation Plan เพื่อปลูกฝังคุณธรรม

จริยธรรมในทุกๆ ภาคส่วนของสังคม ตั้งแต่ครอบครัว ชุมชน โรงเรียน 

และก็ครอบไปถึงสังคมโดยทั่วไป ภาคราชการ ธุรกิจ และองค์กรพัฒนา

เอกชน (NGO) ด้วย เพราะฉะนั้น ในวรรคแรกของมาตรา 280 และวรรค

สองจะเห็นได้ว่าผู้ตรวจการแผ่นดินมีดาบอยู่เล่มเดียวโดยเฉพาะใน

วรรคแรกตรงที่ว่าถ้าเผื่อคนที่ทำคุณธรรมจริยธรรมไม่ดำเนินการตาม

นั้น เรามีสิทธิ์มาตรการที่หนึ่ง คือ ติดตาม และเปิดเผยต่อ public ว่า

ท่านไม่ได้ทำในสิ่งที่ควรจะทำและลงข่าวในหนังสือพิมพ์หรือลงเวบไซต์

หรือประกาศในราชกิจจาฯ มาตรการที่สอง คือ เข้าไปพิจารณาไต่สวน

ต่อสาธารณะไม่เป็นธรรมตรงจุดใด มีรายงานเสนอต่อผู้บริหารประเทศ 

ต่อสภา ต่ออนาคต เสนอในเล่มรายงานประจำปี เป็นการประจาน

อย่างถาวร แต่เราจะไม่ทำจนกว่าจะเป็นเรื่องที่ร้ายแรงและก็คอขาด

บาดตายที่จะลงดาบ แต่ในชั้นต้นจะลงดาบเบาด้วยการตักเตือนก่อน 

ถ้าไม่ฟังเราก็จะใช้ดาบก็คือว่าไต่สวนสาธารณะและฟ้องต่อประชาชน 

รายงานสภา รายงานถึงผู้บริหาร นอกจากนั้น อาจรายงานเฉพาะกิจ

เป็นการเฉพาะเลย เรื่องนี้มีความสำคัญยิ่ง เช่น นมโรงเรียน เมื่อไต่สวน

แล้ว อาจเป็นการศึกษาเฉพาะกิจเป็นรายการไปก็ทำได้ อันนี้คือ ใน

อนาคตเป็นอำนาจหน้าที่ผู้ตรวจการแผ่นดินที่จะต้องดำเนินการ ถ้าหาก

ไม่ดำเนินการจะมีผลกระทบต่อองค์กร แต่ก็คิดว่า ณ
บัดนี้เป็นต้นไป


เราก็ต้องพยายามปฏิบัติหน้าที่เป็นรูปธรรมให้ดีที่สุด
โดยที่

“จะต้องให้แต่ละภาคส่วน 
มีบทบาทอย่างไร 
ที่จะสร้างคุณธรรม 
จริยธรรม  
ควรมีการเขียนเป็น  
Nation Plan  
เพื่อปลูกฝังคุณธรรม 
จริยธรรมในทุกๆ  
ภาคส่วนของสังคม  
ตั้งแต่ครอบครัว  
ชุมชน โรงเรียน  
และก็ครอบไปถึง 
สังคมโดยทั่วไป  
ภาคราชการ  
ธุรกิจ และ 
องค์กรพัฒนาเอกชน” 
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พยายามทำหน้าที่และส่งเสริมจริยธรรมคุณธรรมให้เกิดใน



แผ่นดินนี้ให้ได้
เหตุที่ต้องทำเพราะถือว่าในสภาพบ้านเมืองเรา

ตั้งแต่เปลี่ยนแปลงการปกครองมา
เรายังเดินเร่ร่อนยังไม่สร้าง

หลักปักฐานระบอบประชาธิปไตย
ถ้าไม่เกิดมาตรฐานคุณธรรม

จริยธรรม
ถ้าไม่รู้ว่าอะไรดีเลว
ก็จะวนเวียนกันอยู่ทุกวันนี้
ถ้าเผื่อ

นักการเมืองหรือ
ข้าราชการ
มีหิริโอตัปปะ
รู้ว่าอะไรถูกอะไรผิด


มีความละอาย
บ้านเมืองเราก็จะไม่เป็นอย่างนี้


องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อการจัดทำ
ประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่ง
ทางการเมืองท้องถิ่น

สะท้อนความคิด

  

นายสานันท์ สุพรรณชนบุรี  

นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด


แห่งประเทศไทย


การที่มีกฎหมายอื่นที่บังคับเรื่องนี้อยู่แล้ว

ไม่ควรจะเขียนในจริยธรรม จริยธรรมต้องใช้

เวลาในการตรวจสอบจะไปบอกว ่า เราม ี

จร ิยธรรมไมได ้ อ ีกประการหนึ ่ง การเข ียน

รัฐธรรมนูญใดก็ตามักมีความแย้งกล่าวคือ 

อยากเห็นนักการเมืองมีคุณภาพ แต่เราก็กลัวไป

เสียหมด กฎเกฑณ์มากเกินไป คนที ่ทำงาน

การเมืองก็เลยไม่ต้องคิดก็หาแต่เง ิน หาแต่

ประโยชน ์ กลายเป ็นว ่าเราไม ่ได ้บ ่มเพาะ

จริยธรรม นี ่คือเรื ่องที ่ต้องคิด สังคมต้องคิด

เหมือนกัน นี่คือมาตรฐาน นักการเมืองท้องถิ่น 

ถ้าจะเขียนมาตรฐานเดียวกับนักการเมืองระดับ

ชาติก็ไม่น่าแปลกเพราะพฤติกรรมเหมือนกัน   



�0 ประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง �1

มีจิตสำนึก มีจิตวิญญาณในการรับใช้ประชาชนเข้ามาทำงานการเมือง

เช่นเดียวกัน ที่สำคัญอีกอันหนึ่งที่ต้องกล่าวถึง คือ วันนี้เราต้องปลูกฝัง

เรื่องจริยธรรม ศีลธรรมตั้งแต่เด็กโดยให้พวกเขามีจริยธรรม มีจิตอาสา

สาธารณะ ความจริงการเมืองไม่จำเป็นต้องสร้างสมอะไรมากเพราะ

เกิดเป็นลูกท่านหลานเธอก็เป็นนักการเมืองได้ แต่พวกผมหลายคนกว่า

จะขึ้นมาได้ ต้องสั่งสมสร้างคุณงามความดี ต้องมีศีลธรรม จริยธรรม 

แต่เมื่อเข้ามาแล้ว ต้องสร้างมาตรฐานความดี ไม่ให้หม่นหมอง นี่คือ 

การรักษามาตรฐานจริยธรรมให้คงไว้ ดังนั้น เราคงต้องไปพิจารณา

ประเด็นสิ ่งแวดล้อมที ่มีอยู ่ในสังคม ด้วย กล่าวคือ ต้องดูภาพรวม

การเมืองไทยเป็นอย่างไร ต้องคิดส่วนน้ีด้วย สำหรับในความคิดผมเห็นว่า 

เรื่องคุณธรรมจริยธรรม 9 ข้อที่กล่าวถึงนั้น ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

คงไม่มีปัญหา แต่มีข้อคิดอีกอันหนึ่งคือ ในเมื่อเรียกร้องให้นักการเมือง

ท้องถิ่นเข้ามาโดยการเสียสละแล้ว แต่เมื่อเข้ามาบริหารงานท้องถิ่น

ทำไมมีโอกาสติดคุกได้มากเช่นกัน หากเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปนี้ใครจะ

เสียสละต่อบ้านเมืองอีก เมื่อเรียกร้องให้ฝ่ายการเมืองเสียสละฝ่ายเดียว 

แล้วฝ่ายข้าราชการประจำเสียสละเพียงใดควรทำให้เป็นเรื่องสาธารณะ 

เรื ่องเล็กๆ น้อยๆ ที ่กลไกรัฐใช้ได้ ไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองเท่านั ้น   

ควรต้องหมายถึงทุกคนด้วย 

นายประภัสร์ ภู่เจริญ  

นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย


หลายท่านได้เห็นชัดเจนแล้วในส่วนของเทศบาล ซึ ่งตอนนี ้  

ยกฐานะขึ ้นมาจาก 1,200 องค์การบริหารส่วนตำบลเป็นเทศบาล

จำนวน 2,006 แห่ง ฉะนั้น ในกระบวนการของการเลือกตั้งภาพกว้างที่

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดพูดประชาชนจะตรวจสอบ ถ้าผู้บริหาร

ท้องถิ่นไม่มีจริยธรรม คุณธรรมก็ไม่สามารถดำรงอยู่ในตำแหน่งได้   

การเข้าใจกระบวนการของท้องถิ่น คนที่ทำร่างประมวลจริยธรรมเอง

ต้องศึกษาให้ละเอียดในส่วนของภาพกว้างที่อยู่ใกล้ชิดกับประชาชน 

สำหรับในความคิดเห็นส่วนตัวมองว่าเรื่องของวินัยทางจริยธรรมควรจะ

แบ่งออกเป็น 3 ประเด็น ดังนี้ 

ประเด็นแรก เรื่องมาตรฐานจริยธรรมที่กำหนดออกมาชัดเจน

สำหรับมาตรฐานทั้ง 9 ข้อ ผมไม่มีปัญหา เพราะเป็นภาพรวมทั้งหมด 

แต่จะเสริมประเด็นอะไรก็ขึ้นอยู่กับพวกเราท้องถิ่นที่จะต้องคิดสร้าง

กันเอง นี่คือประเด็นที่พวกเราต้องใส่ใจที่น่าจะให้ความสำคัญมากขึ้น

โดยเฉพาะอย่างยิ่งมาตรฐานจริยธรรมของเทศบาลกับองค์การบริหาร

ส่วนตำบลที่มีพื ้นที่ชัดเจน แต่องค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่มีพื ้นที่   

ในภาคปฏิบัติแล้วมีการแบ่งแยกอำนาจแยกกันอย่างชัดเจน ความใกล้

ชิดกับประชาชนขององค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาลก็ใกล้เคียง

กัน ฉะนั้นในส่วนของผู้บริหารในความคิดผมน่าจะแยกร่างประมวล

จริยธรรมให้เกิดความชัดเจนว่าองค์การบริหารส่วนจังหวัดเป็นฉบับหนึ่ง 

องค์การบริหารส่วนตำบลกับเทศบาลก็เป็นอีกฉบับหนึ่ง และสภาก็เช่น

เดียวกันมีหน้าที่ตรวจสอบฝ่ายบริหาร แต่คนที่เซ็นอนุมัติเรื่องการทำผิด

วินัยมักอยู่ที่ผู้บริหารทั้งหมด ดังนั้น ท้องถิ่นเราจึงมีทั้งฝ่ายแค้น ฝ่าย

ค้านทั้งนอกและในสภา ตรงนี้คิดว่าน่าจะทำให้เห็นชัดเจนโดยแยกออก

เป็นส่วนตามอำนาจหน้าที่เพื่อเป็นการดีในตามสภาพข้อเท็จจริง  

ประเด็นที่สอง ประเด็นเรื่องกลไกระเบียบข้อบังคับที่จะนำมาใช้

กับผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ ่นว่าจะเป็นอย่างไรก็ขอให้

พิจารณาร่วมกัน เพียงแต่ขอให้มีประสิทธิภาพทั้งหมด โดยในส่วนของ

คณะกรรมการที่ตั้งขึ้นจะตรวจสอบอย่างไรก็ต้องมาพิจารณากันว่าหาก

เป็นบุคคลภายนอก เช่น ผมไม่ถูกกับผู้ว่าราชการจังหวัดผมก็โดนทั้ง

สภา ฝ่ายบริหารโดนทั้งหมด เพราะอำนาจยุบสภาก็คืออำนาจผู้ว่า
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ราชการจังหวัด ฉะนั้น ในกระบวนการสามกลไกที่อาจารย์กล่าวถึงนั้น

ไม่ว่าจะเป็นบุคคลจากภายในและภายนอก ผมก็ยังพอเห็นด้วย แต่ถ้า

ภายในหน่วยงาน ผมเองก็ตั้งลูกน้องทผมทั้งหมด จึงอาจมีปัญหาใน

ภายหลังเร ื ่องความโปร่งใสก็ได้ ฉะนั ้นในการวางมาตรฐานเรื ่อง

จริยธรรมต้องชัดเจน เพราะว่าในระดับย่อย เช่น องค์การบริหารส่วน

ตำบลควรต้องชัดเจนว่าเป็นคณะกรรมการมาจากส่วนใด ถ้าองค์การ

บริหารส่วนตำบลหรือเทศบาลตำบลไม่ถูกกับนายอำเภอมีสายการ

บังคับบัญชาที่พูดไม่ได้ เช่น จะร้องผู้ว่าราชการจังหวัดจะทำอย่างไร 

ประเด็นที่สาม เร ื ่องการกำหนดโทษร้ายแรง ถ้าเชื ่อมโยง

รัฐธรรมนูญจะผิดตั้งแต่มาตรา 275 เรื่องส่วนได้ส่วนเสียทางจริยธรรม 

ถ้าเกิดข้อร้องเรียนขึ้นมาในท้องถิ่นจะทำอย่างไร คือ กรอบต้องชัดเจน

ว่าอะไรคือการทำผิดวินัยร้ายแรง แล้วเราจะตรวจสอบกันอย่างไร เรื่อง

การลงโทษทางวินัยจะมีการใช้บังคับด้วยผลกฎหมายอย่างไร ผมคิดว่า

วันนี้เรามีหลายประเด็นที่อยากให้ปรับแก้และช่วยกันยกร่างประมวล

จริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นเพื่อให้ได้ข้อยุติ 

นายนพดล แก้วสุพัฒน์  

นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย


สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลขณะนี้มีอยู่ประมาณ 5,800-

5,900 แห่งแล้ว ในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลเองเป็นพื้นที่

ชนบทกำลังมองถึงเรื่องการร่างประมวลจริยธรรมที่จะใช้ภายใต้สภาพ

ความเป็นจริงในพื้นที่ เพราะองค์การบริหารส่วนตำบลมีพื้นที่จำกัดใน

การรับผิดชอบจัดบริการสาธารณะ การเลือกตั้งเข้ามาของผู้บริหาร  

ท้องถิ่นจากพี่น้องประชาชนจะเลือกมาเป็นผู้บริหารกับฝ่ายสภา ถ้าเรา

มองภาพรวมว่าต้องแยกประมวลออกเป็นของ องค์การบริหารส่วน

จังหวัดกับส่วนท้องถิ่นที่

แยกโดยตรงกับพื้นที่ก็เห็น

ด ้วยท ี ่ จะม ีการยกร ่าง

ประมวลจริยธรรมระหว่าง

ผู้บริหารหรือสภากับพื้นที่

ของตนเอง นั ่นคือ แบ่ง

พื้นที่เฉพาะกับพื้นที่รวม 

หมายความว่า พื้นที่ของ

เ ท ศ บ า ล ก ั บ อ ง ค ์ ก า ร

บร ิหารส ่วนตำบลเป ็น

พื้นที่เฉพาะ ส่วนองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด สมาชิกรัฐสภา สมาชิกวุฒิสภา เป็นพื้นที่รวม ซึ่ง

พื้นที่เฉพาะก็จะพิจารณาในประเด็นพื้นที่ที่เขากระทบอย่างแท้จริง แต่

อย่างไรก็ตาม หากมองในภาพฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภา พี่น้องประชาชน

ก็เลือกตั้งเข้ามาเพื่อที่จะให้ตอบสนองปัญหาของประชาชน เพราะพื้นที่

รวมเป็นการดำเนินการเพื่อตอบสนองต่อนโยบายรัฐภาพรวม แต่ใน

ส่วนของท้องถิ่น ข้าราชการจะรับเงินเดือนตอบแทนจากฝ่ายบริหาร แต่

ส่วนกลางจะรับเงินเดือนจากกรมบัญชีกลางที่เดียว 

นอกจากนี ้ ที ่มีการเปรียบเทียบการยกร่างจริยธรรมในทาง

ศาสนา จริงๆ แล้วไม่อยากเอาศาสนาพุทธเป็นเกณฑ์ เพราะศาสนาอื่น

ก็มีเหมือนกัน ไม่อยากเอามาเป็นตัวเปรียบเทียบ แต่ว่าด้วยกฎหมาย  

ที่บอกว่าเป็นอิสระให้ต่างคนต่างร่างเองได้นั้นเพราะว่าท้องถิ่นแต่ละ

แห่งเองมีความต่างในเรื่องของศาสนา วัฒนธรรม เชื้อชาติในแต่ละ

พื้นที่ซึ่งอาจจะไม่เหมือนกัน เช่น ภาคเหนือ มีองค์การบริหารส่วนตำบล

แม่ฟ้าหลวงมีประกอบไปด้วยหมู่บ้าน 15 หมู่ 7 เผ่า 9 ภาษา เวลาจะ

ประชุมร่วมกันต้องใช้ล่าม กติกาของเขาก็มีเพิ่มเติม เช่น กติกากลาง 
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กติกาหมู่บ้าน กติกาชุมชน แต่การใช้งบประมาณของรัฐ จะมีจริยธรรม

ขั ้นต่ำ องค์การบริหารส่วนตำบลเองอยู ่ในชนบท ทำให้เกิดความ  

แตกต่างระหว่างคนที่อยู่ในการเมืองที่ต้องประพฤติตัวอย่างหนึ่งในการ

เข้ามาบริหารงานและออกไปเป็นอีกแบบหนึ่ง ดังนั้น ด้วยเหตุนี้ จึงต้อง

ให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบซึ่งถือว่าเป็นการ

กำกับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นได้ในทางหนึ่ง  

 

นางผาณิต นิติทัณฑ์ประภาส  

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน


ประเด็นแรกที่อยากแสดงความคิดเห็น 

คือ เร ื ่องค่านิยมของผู ้ตรวจการแผ่นดินนั ้น  

มีส่วนที่เกี ่ยวกับความเป็นกลางทางการเมือง   

ซ ึ ่งเป ็นเร ื ่องท ี ่ควรจะต้องแยกแยะระหว่าง

พรรคการเมืองใดพรรคการเมืองหนึ่งกับเรื ่อง  

การปฏิบัติหน้าที ่เป็นไปตามกฎหมายให้เกิด

ความชัดเจน ฉะนั้น ค่านิยมหลัก 9 ข้อที่กล่าว

ถ ึงน ั ้นเป ็นเคร ื ่องม ือให ้ปฏ ิบ ัต ิ เป ็นไปตาม

กฎหมายได้มากขึ้น กล่าวคือ เรามีวัตถุประสงค์ 

3 ข ้อ ถ ้าเก ิดจะปฏิบ ัต ิอะไรให ้เป ็นไปตาม  

กฎหมายแล้วก็ให้คำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวม 

และจะต้องไม่คิดว่า คนนี้บ้านนี้ไม่ทำให้ บ้านนี้

เป็นอีกพวกหนึ่ง อย่าได้คิดเช่นนั้นเพราะแท้จริง

แล้วไม่ใช่ ส่วนเรื่องการอำนวยความสะดวกให้

เปิดเวทีแสดงความคิดเห็น
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กับประชาชนโดยถ้วนหน้านั้น ถ้าองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งหนึ่งรวมพลเป็นสี

เข้ามาก็แสดงว่าไม่เป็นกลางทางการเมือง

แล้ว นี่คือค่านิยมหลักที่เป็นเจตนารมณ์  

ต ั ้งแต ่ต ้น แต่ถ ้าคำพูดนี ้อาจจะต้องมี  

รายละเอียดก็แล้วแต่ ประเด็นที่สอง เรื่อง

เกี่ยวกับการเขียนร่างประมวลจริยธรรมจะ

เห็นได้ว่าความจริงแล้ว ค่านิยมหลักจะมี

ค่านิยมเฉพาะ แต่สิ ่งที ่สำคัญที ่ส ุดคือ 

“คู่มือหรือแนวทางปฏิบัติ” หากเกิดขึ้น

ได้ก็จะช่วยได้มากกว่าคู่มือหรือแนวทาง

ปฏิบัติซึ่งคาดหวังว่าท้องถิ่นแต่ละแห่งควร

จะต้องทำ แต่สิ่งที่เป็นไปได้มากที่สุดตอนนี้ก็คือมาตรฐาน 9 ข้อ คือ ใช้

เป็นมาตรฐานกลางแล้วกลับไปดูที ่ร ่างมาแล้ว หากท่านสามารถ  

เพิ่มเติมคุณธรรมจริยธรรมให้มากขึ้นเท่าใดที่ท่านจะปฏิบัติได้ 9 ข้อ  

ก็จะทำให้ใช้ได้กับการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐด้วย หากท้องถิ่นจะมา

ยึดประเด็นเรื่องพื้นที่ก็ไม่ใช่เรื่องหลักแต่เป็นเรื่องที่ขึ้นอยู่กับตัวท้องถิ่น

ของท่านเองว่าจะสามารถปฏิบัติได้ในเบื้องต้น รวมทั้งสามารถสื่อสาร 

สร้างความเข้าใจก่อนเข้ารับตำแหน่งว่าผู้บริหารท้องถิ่นควรมีจริยธรรม

อะไร หรืออย่างไรให้ประชาชนในพื้นที่ได้รับทราบ คิดว่าอันนี้จะเป็น

ประโยชน์และรวดเร็วมากขึ้น ในความคิดเห็นส่วนตัวเห็นด้วยกับกลไก

บังคับที ่ให้มีทั ้ง สตง. ป.ป.ช.อยู ่แล้ว หรือให้ผู ้ว ่าราชการจังหวัด  

ก็ถอดถอนได้ ขอเพียงแต่อย่าให้เกิดความซ้ำซ้อน และให้ท้องถิ ่น

สามารถทำงานได้ อย่างไรก็ดี ก็อยากจะให้มีมาตรฐานกลางที่ธำรงไว้ 

คงต้องฝากไว้เพราะเป็นโอกาสอันดีที่ท้องถิ่นได้มีส่วนร่วม ความคิดเห็น

ส่วนตัวเห็นว่าหลัก 9 ข้อทำไม่ยาก แต่ต้องขยายความว่าท่านต้องมี  

คุณธรรมจริยธรรมเพียงใด มีผลประโยชน์ทับซ้อนเพียงใด  

นายนิพนธ์ ธรรมศรี  

เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตเชี่ยวชาญ
ป.ป.ช.


ผมขอให้เป็นข้อสังเกตว่าประเด็นที่เราพิจารณาเรื่องการยกร่าง

ประมวลจริยธรรมนั้นควรต้องมีเกณฑ์ แต่จะมีอย่างไร ประเด็นที่พูดคุย

กันเน้นไปทางข้อเท็จจริงเป็นส่วนมาก คือ เน้นว่าจะมีคณะกรรมการ

กลางอย่างไร กี่คน แต่ต้องมองกรอบข้อกฎหมายด้วย เพราะท้องถิ่น  

มีกฎหมายสองตัวคือ กฎหมายแม่ นั ่นคือ กฎหมายรัฐธรรมนูญ  

ตามมาตรา 279 วรรคแรก ต้องมามองผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง 

ข ้าราชการ และเจ้าหน้าที ่ของร ัฐ ขนาดใด และกฎหมายลูก ซ ึ ่ง

รัฐธรรมนูญเขียนบัญญัติไว้เป็นหลักแล้วว่าให้ท้องถิ่นมีอิสระในการ

บริหารงาน และเป็นนิติบุคคล รวมทั้งมีอำนาจในการบริหารองค์กร

นั้นๆ ด้วยตนเอง ผมเห็นว่าถ้าจะแยกการยกร่างประมวลจริยธรรม  

ออกเป็นกลุ่มหรืออะไรก็ตามก็ไม่มีปัญหา 

นายปราโมทย์ โชติมงคล  

ผู้ตรวจการแผ่นดิน


ผมคิดว่าเรื่องการจัดทำประมวลจริยธรรมเป็นประเด็นที่ดีและ

ควรวิเคราะห์ตามมาตรา 279 ที ่ว ่าแต่ละประเภทแปลว่าอย่างไร   

ในความเข้าใจ เช่น ข้าราชการตุลาการ ประเภทหนึ่ง ข้าราชการครู

ประเภทหนึ่ง ข้าราชการผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองมีกี่ประเภท ถ้าให้

ความหมายอย่างกว้าง หมายถึง ข้าราชการระดับประเทศ คือ คณะ

รัฐมนตรีกับรัฐสภา ส่วนระดับท้องถิ่นก็คือองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

เทศบาล และองค์การบริหารส่วนตำบล ในความคิดเห็นมองว่า  

ถ้าตีความให้มีการยกร่างประมวลจริยธรรมเป็นฉบับหนึ่งเดียวกันก็ได้

แต่ให้ไปเพิ่มรายละเอียดของแต่ละประเภทหรือหากจะตีความแยก  
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ก็ควรแยกองค์การบริหารส่วนจังหวัดประเภทหนึ่ง เทศบาลประเภทหนึ่ง 

องค์การบริหารส่วนตำบล ประเภทหนึ่ง อย่างไรก็ดี ดังที่กล่าวแล้วว่า

ท้องถิ่นมีวัฒนธรรมบางแห่งไม่เหมือนกัน ดังนั้น ท้องถิ่นแต่ละแห่งก็นำ

กลับไปยกร่างเพิ่มเติม เพราะมีมาตรฐานกลางอยู่แล้วก็อาจจะง่ายขึ้น 

ในนามของผู้ตรวจการแผ่นดิน ท่านมีสิทธิ์จะเลือกว่าเอาแบบใด ท่านมี

สิทธิ์ปฏิบัติได้ง่าย ขอย้ำว่าท่านได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนที่ให้

ความไว้วางใจ ท่านต้องรับผิดชอบสูงกว่าฝ่ายประจำ ฝ่ายการเมือง   

ครม. ฝ่ายสภา ถ้าไม่มีวินัยจะถูกถอดถอนอย่างแรง หรือไม่ก็ติดคุก แต่

ฝ่ายประจำก็เช่นเดียวกัน คือ ถูกถอดถอน ไล่ออกและติดคุก โดยสรุป

ทุกคนต้องรับผิดชอบต่อการขาดจริยธรรม คุณธรรมต้องได้รับโทษ

เหมือนกันหมด แต่ความคาดหวังเรื ่องความรับผิดชอบของผู ้ดำรง

ตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่นจากประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งฝ่าย

การเมืองจะมีมากกว่า ถ้าเข้าใจตรงนี้ก็จะง่าย ในฐานะของผู้เกี่ยวข้อง

ต้องมีแน่ขอให้มีออกมาก่อน ถ้าต้องการให้แก้ไขอย่างไรก็ค่อยปรับปรุง

ภายหลังได้ 

นายวรวุฒิ บุญแก้ว  

ประธานสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี



อยากจะเสนอแนวคิดการเรื่องที่จะทำประมวลจริยธรรม ผมเห็น

ว่าบางทีเมื่อพิจารณาตามพจนานุกรม คำว่า จริยธรรม ควรให้ความ

หมายที ่มากขึ ้นและควรขยายให้ครอบคลุมมากขึ ้น ถ้าท่านจะร่าง

ประมวลจริยธรรมขึ้นมา ท่านมีแนวความคิดอย่างไร จากไหน คือ ถ้า

เพื่อรับรองมาตรฐานของนักการเมืองท้องถิ่นก็จะมีอีกอย่าง แต่ที่ฟังมา

ตั้งแต่เช้า ผมว่าแนวที่กล่าวถึงกันมานั้นออกไปแนวทางเพื่อควบคุม

จริยธรรมของนักการเมืองท้องถิ่นมากกว่า เพราะมีออกกฎบังคับตอน

ท้ายด้วย ผมคิดว่าถ้าร่างจริยธรรมนักการเมืองท้องถิ่นต้องมีขั้นตอนที่

หนึ่ง คือ ต้องรับรองนักการเมืองท้องถิ่นให้ได้รับการเลือกตั้งมาไม่ง่าย

เพราะต้องมาจากการเลือกตั้งของประชาชน ต้องผ่านการตรวจสอบ

ทางคุณธรรม จริยธรรม มีกำหนดวาระแน่นอน ขั ้นตอนที่สอง ต้อง

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการปกครองส่วนท้องถิ่น ขั้นตอนที่สาม ต้อง

เข้ามาสู่ระบบการควบคุมภายใต้กฎเกณฑ์ของจริยธรรม เพราะฉะนั้น

ถ้าการร่างประมวลจริยธรรมท้องถิ่น โดยออกไปแนวคิดการควบคุมอีก

ชั้นหนึ่ง จะทำให้การร่างประมวลจริยธรรมครั้งนี้ดูว่าจะมีความเข้มข้น

เกินไป  

ประธานสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

ผมเป็นห่วงที่กล่าวว่าอาจมีการนำเรื่องประมวลจริยธรรมไปใช้

เป็นเครื่องมือในทางการเมือง เป็นการสร้างมาตรฐานให้นักการเมือง

หรือเอาไปควบคุมนักการเมือง ถ้าฝ่ายสภามีเรื่องทำเสื่อมเสียแล้วเสนอ

ให้ผู้ว่าราชการจังหวัดถอดถอนได้ แต่สมาชิกผู้นั้นฟ้องศาลปกครองและ

ถูกปลดแล้วทำให้ไม่ได้เป็นต่อ จะเห็นได้ว่าก็เป็นเรื่องที่ควบคุมกันอยู่

แล้ว เพียงแต่ท้องถิ ่นแต่ละแห่งจะทำกันหรือไม่เท่านั ้นเองสำหรับ

มาตรฐานนี้ เช่น การผิดจริยธรรมด้วยการที่ผู้บริหารท้องถิ่นไปดื่มสุรา

กับชุมชนแล้วผิดจริยธรรมหรือไม่ ถ้าท่านไม่ได้เมา เราก็มีชาวบ้าน

ควบคุมอยู่แล้ว ถ้าทำไม่ดี ประชาชนก็ไม่เลือกแน่นอน  

นายปราโมทย์ โชติมงคล  

ผู้ตรวจการแผ่นดิน


ที ่จร ิงเร ื ่องการยกร่างนี ้ม ีประเด็นที ่อยากสะท้อน คือ หาก

พิจารณาในระดับประเทศคิดว่าครั้งหน้าทางฝ่ายสำนักงานจะไปใช้

เกณฑ์ของคณะรัฐมนตรีที่ใช้ทุกวันนี้แจกทั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด 
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เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล ผมคิดว่าเนื้อหาอาจจะแตกต่างกัน 

แต่จะเห็นได้ว่ามีหลักคิดพื ้นฐานมาแบบเดียวกัน เพียงแต่มีอะไร  

บางอย่างไม่เหมือนกันเท่านั้นเอง หลักคิดอันเดียวกันที่ว่านี้คือ การ

อาสาเข้ามาบริหารงานท้องถิ่น ทำงานสาธารณะที่ต้องเหนือกว่าฝ่าย

ประจำ ผมเห็นไปในทิศทางที่คล้อยตามท่านทั้งหลาย คือ คล้อยตาม

ท้องถิ่นว่าควรยกร่างประมวลจริยธรรมแบบเดียวกันหมด แต่ควรแยก

เป็นหมวดท้องถิ่นระดับจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล 

และควรแบ่งแยกระหว่างฝ่ายสภากับผู้บริหาร เพราะท่านที่เป็นผู้บริหาร

ของท้องถิ่นมักจะถูกคาดหวังจากประชาชนมากกว่าสมาชิกสภา และ

ใช้อำนาจบริหารโดยตรง การใช้อำนาจรัฐ จะมีผลประโยชน์ทับซ้อน

มากกว่าสมาชิกเสียอีก 

นางสาวดวงพร รุจิเรข  

รองเลขาธิการ
ป.ป.ช.


อยากเพิ่มเติมในเวทีว่าประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่ง

ทางการเมืองในระดับท้องถิ่น ในกฎหมาย ป.ป.ช. ไม่สามารถจะนำไปสู่

การถอดถอนได้ อยากแสดงความคิดเห็นในเรื่องที่มีการกล่าวถึงเรื่อง

ความผิดจริยธรรมอย่างร้ายแรง คำว่า ร้ายแรง หมายถึงระดับไหน   

คำว่าผิดร้ายแรงไม่ว่าจะเป็นระดับไหนที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐน่าจะ

เหมือนกัน แต่การลงโทษควรแตกต่างกันไปตามระดับนั้นๆ อย่างไรก็ดี 

ปัจจุบันก็ยังหาข้อยุติไม่ค่อยได้ว่าเราจะให้คำจำกัดความว่าอย่างไร 

นอกจากนี้ เราควรนั่งทบทวนว่าผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แต่ละท่านมีบทบาทอย่างไรในการทำงาน และสามารถเชื่อมโยงอย่าง

ต่อเนื ่องในบทบาทของแต่ละส่วนได้อย่างไร เวทีวันนี ้ได้รับฟังจาก

หลายๆ ท่านก็เห็นว่า พฤติกรรมความเป็นมนุษย์มีสิ่งที่ดีงาม นั่นคือ 

ความมีคุณธรรม จริยธรรมกับสิ่งที่ไม่ดีของเจ้าหน้าที่ของรัฐเหมือนกัน 

แต่อย่างไรก็ตาม หากเจ้าหน้าที่ยังแสวงหาผลประโยชน์ทับซ้อน ยังมี

พฤติกรรมการเป็นมนุษย์เหมือนกัน ก็คงปฏิเสธไม่ได้ว่าเป็นเรื่องยากใน

การปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมให้เกิดขึ้น ในความคิดเห็นมองว่าการ  

จัดทำร่างประมวลจริยธรรมก็ควรเหมือนกันโดยเฉพาะเรื่องความผิด

ร้ายแรงให้พิจารณาจากหลายองค์ประกอบ หลายประเด็นจะช่วยได้

มากกว่า  

นายนที ดำรงค์  

นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง


ผมมองว่าความรู้เรื่องจริยธรรม คุณธรรมเราอาจเรียนทันกันหมด 

เข้าใจกันอยู่แล้ว แต่ประเด็นคุณธรรมจะต้องยึดถือเป็นกรอบเป็นสิ่ง

สำคัญที่สุด แต่สิ่งที่เราเขียนลงไปในร่างประมวลจริยธรรมนั้นมักเขียน

ให้ดูหรู ดูดี แต่ปฏิบัติยาก และมีหน่วยงาน องค์กรต่างๆ เข้ามาควบคุม

ท้องถิ่นอย่างมาก ซึ่งอาจตกเป็นเครื่องมือในการกำกับดูแลได้ เพราะมี

บางมาตราให้ผู้ว่าราชการจังหวัดใช้ดุลยพินิจในการกำกับเรื่องดังกล่าว

เห็นว่าควรตัดทิ้ง บางมาตรายังไม่มีความชัดเจน ดังนั้น ผมเห็นว่าควร

มีการจัดทำมาตรฐานกำกับและควรพิจารณาว่าเรื่องจริยธรรมจำเป็น

ต้องละเอียดเพียงใด  

นายปราโมทย์ โชติมงคล  

ผู้ตรวจการแผ่นดิน


ถ้าท่านผู ้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ ่นมีจิตสำนึกที ่ดี 

ประพฤติดีอยู่แล้ว เขียนอะไรก็ไม่เห็นต้องกลัว แต่ถ้าท่านจะเล็ดลอด 

หาช่องโหว่ อันนี ้แน่นอนเลยท่านต้องได้รับโทษ แต่หากท่านกำกับ  

ตัวเองได้ก็ไม่มีปัญหา เพื่อให้เวทีได้ข้อสรุปที่รวดเร็วผมอยากนำเสนอ
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ประการแรกว่าควรเป็นประเภทผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองระดับ  

ท้องถิ่น ว่าถ้าหากสมมติจะมีการจัดทำร่างประมวลจริยธรรมฉบับเดียว 

และแบ่งแยกเป็นระดับจังหวัด ระดับเทศบาล ระดับองค์การบริหารส่วน

ตำบล และก็มีเป็นตัวกลาง แยกระหว่างฝ่ายบริหารกับฝ่ายสภาจะได้

หรือไม่ หลังจากนั้นแล้ว ท้องถิ่นใดจะมีลักษณะพิเศษเพิ่มเติมก็ให้กลับ

ไปเพิ ่มเติมเนื ้อหาได้ จุดใดจะกำหนดให้มีช่องไปเล่นงานท่านผู ้ว่า

ราชการจังหวัดว่าใช้อำนาจไม่ชอบด้วยกฎหมายก็อาจถูกมาตรา 157 

แต่หากท่านบริหารงานแบบตรงไปตรงมา ปัญหาเหล่านี ้จะหมดไป   

ผมอยากให้ลองบังคับใช้ไปสักระยะหนึ่ง ถ้าขัดเขินก็รับไปปรับปรุงแก้ไข

ให้ดีหรือท่านเห็นว่าควรแบ่งเป็นแบบแนวที่สอง คือ ให้มีการจัดทำ

ประมวลจริยธรรมออกเป็น 3 องค์กรเลย ได้แก่ ประมวลจริยธรรม

สำหรับองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประมวลจริยธรรมสำหรับ เทศบาล 

และประมวลจริยธรรมสำหรับองค์การบริหารส่วนตำบล  

รศ.วุฒิสาร ตันไชย  

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า


ผมเห็นด้วยกับประเด็นเรื่องผู้ใช้อำนาจ

ในการกำกับดูแล คือ เรื ่องประมวลจริยธรรม

ต้องม ีความช ัดเจน หากท่านผ ิดค ุณธรรม

จร ิยธรรม เช ่น ข ้อ 1 ว ่าท ่านปฏิบ ัต ิอย ่าง

เคร่งครัดหรือไม่เคร่งครัด แล้วนำไปสู่ความร้าย

แรงหรือไม่ ถ้ามองเรื่องจริยธรรมและคุณธรรม

เป็นตัวควบคุมเพื ่อให้เก ิด self-control บท

ลงโทษที่นำไปสู่ความร้ายแรงต้องน้อย คำที่ว่า

ร้ายแรงต้องชัดเจนอย่างแท้จริงว่าผิดอย่างร้ายแรง คือ ผิดมีหลายระบบ 

ถ้าผิดแบบทั่วไป ถ้าผิดแล้วไม่ชั่วก็มี ผิดแล้วชั่วก็มี ถ้าคืนความเป็น

ธรรมแล้วจบ ผู้ว่าราชการจังหวัดสั่งให้พ้น ท่านฟ้องศาลปกครอง ศาล

บอกไม่เป็นไร ยกเลิกคำสั่ง แต่เลือกตั้งใหม่เรียบร้อยแล้วท่านก็ยืนไป

ฟ้องที่ศาลแพ่งต่อ เพราะฉะนั้น บทลงโทษที่มีผลเชิง sanction ต้องคิด

เป็น sanction ทาง public คือ sanction ทางการเมือง เพราะฉะนั ้น 

ระดับทางมาตรฐานจริยธรรมต้องคิดให้ดี ต้องแล้วแต่คนที่จะเลือก แต่

ไม่ใช่กำหนดบทลงโทษแบบเหมารวม บทลงโทษสำคัญว่าด้วยความคิด

ร้ายแรงต้องมีความชัดเจน เพราะมีผลต่อผู้ใช้อำนาจในการกำกับดูแล  

ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

มีข้อสังเกตคล้ายกับอาจารย์วุฒิสาร เรื่องกลไกการตรวจสอบ 

ประสิทธิภาพการตรวจสอบ และการลงโทษอย่างร้ายแรง เรื่องนี้จริงๆ 

เป็นเรื่องที่สำคัญมากกว่า เพราะเนื้อหาดังกล่าวผมคิดว่าเรื่องจริยธรรม

สามารถพูดได้ทั้งวันว่าจะมีแค่ไหน แต่เรื่องวิธีการกับการลงโทษจะมี

ปัญหามาก เนื่องจากท้องถิ่นมีความแตกต่างไปต่างจากรัฐบาล ถ้าไปดู

ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีฯ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

การเมือง มีอยู่ 2 ข้อเท่านั้นเอง คือ ข้อ 30-31 ที่พูดเรื่องการกำกับดูแล 

ส่วนอีก 23 ข้อเป็นเรื่องมาตรฐานจริยธรรมของการกำกับดูแลเฉพาะ

ส่วนขององค์กร ไม่เกี่ยวกับมาตรฐานกลาง เรื่องการกำกับดูแล นายก

รัฐมนตรีกำกับดูแลรัฐมนตรีและข้าราชการการเมืองที่นายกรัฐมนตรี

แต่งตั้งและให้นายกรัฐมนตรีลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ 

อันนี้ข้อ 30 ข้อ 31 บอกว่ารัฐมนตรีกำกับดูแลข้าราชการการเมืองที่

รัฐมนตรีแต่งตั้งและให้รัฐมนตรีมีอำนาจลงโทษตามความร้ายแรงแห่ง

การกระทำ ถ้าปรากฏว่ารัฐมนตรีผู ้ใดมิได้ดำเนินการให้เป็นไปตาม

ระเบียบก็ให้นายกรัฐมนตรีแจ้งให้ดำเนินการตามระเบียบ  

เมื่อมาเทียบกับท้องถิ่น ผมคิดว่ามีความแตกต่างกันในหลาย

เรื ่อง
เรื่องที่หนึ่ง ท้องถิ ่นมีผู ้ควบคุมคือผู ้ว ่าราชการจังหวัดหรือ  
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นายอำเภอ แตกต่างกับรัฐบาล ในขณะเดียวกัน เรื่องที่สอง ผู้กำกับ

ดูแลมีหลายองค์กร ร ัฐบาลกลางไม่มี มีแต่สภา เรื่องที่สาม คือ 

กระบวนการขั้นตอนมีความแตกต่างจากรัฐบาล มีความแตกต่างจาก

ส่วนราชการ เนื้อหาก็แตกต่างกัน การจะออกประมวลจริยธรรมของ

ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ก็ขอให้นักการเมืองท้องถิ่นคิดให้รอบคอบ

ว่าความแตกต่างในแต่ละประเด็นควรจะมีข้อเหมือนหรือข้อต่างกัน

อย่างไร เพราะไม่เช่นนั้นแล้วสภาพการบริหารจัดการในท้องถิ่นจะ

อลเวงมาก กล่าวคือ จะใช้เงื่อนไขในเรื่องประมวลจริยธรรมนำไปสู่การ

บริหารจัดการที ่มีความยุ ่งยาก ผมเป็นฝ่ายประจำที ่ทำงานให้กับ  

ฝ่ายการเมือง จะเกิดความโกลาหล โดยเฉพาะที ่จะออกมาเป็น

มาตรฐานกลาง เรื่องกลไกและมาตรฐานการลงโทษ เรื่องร้ายแรงนั้น

อย่างใดเรียกว่าร้ายแรงหรืออย่างใดเรียกว่าไม่ร้ายแรง อย่างใดเรียกว่า

ถูกลงโทษไม่ถูกลงโทษ จริยธรรมระดับใดที่เรียกว่าความพอดี ระดับใด

ที่เรียกว่าความไม่พอดี 

นายนิพนธ์ ธรรมศรี  

เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริตเชี่ยวชาญ
ป.ป.ช.


เรื่องสภาพการบังคับใช้ผมอยากฝากไว้ว่าให้เขียนอย่างชัดเจน 

อยากจะย้อนเรื่องข้อกฎหมายให้ชัดเจน โดยเฉพาะเรื่องช่องทางในการ

ถอดถอนในทางปฏิบัติมาตรา 279 วรรคสาม ผู้ตรวจการแผ่นดินต้อง

ดำเนินการอย่างไรในเรื่องช่องทางการถอดถอน ในรัฐธรรมนูญได้ระบุ

ไว้ในมาตรา 271 วรรคแรกว่าให้อำนาจสมาชิกรัฐสภาหนึ่งในสี่ วรรค

สอง สมาชิกวุฒิสภาถอดถอนพวกของเขาเอง และวรรคสามไปให้

อำนาจผู้มีสิทธิ์เลือกตั้ง 20,000 ชื่อ แต่ทั้งสามกรณีนี้ ยกเว้นวรรคสอง

เป็นการถอดถอนตามมาตรา 270 เพราะฉะนั้นช่องทางที่เกี่ยวข้องกับ

ท้องถิ่นที่มีอยู่แล้ว จะเกี่ยวข้องเฉพาะมาตรา 279 วรรคสาม ผู้ดำรง

ตำแหน่งทางการเมือง ตรงนี้ต่างหากที่น่าจะเป็นกระบวนการที่จะต้อง

พิจารณาเกี่ยวข้องกับผู้ตรวจการแผ่นดินอย่างเดียวใช่หรือไม่ หรือ

เกี่ยวข้องกับผู้กำกับดูแล อาจจะเป็นนายอำเภอหรือผู้ว่าราชการจังหวัด

ในขั้นตอนที่ไม่รุนแรงเกินไป มาตรการที่มีเหล่านี้จะร้ายแรงเพียงใด 

รศ.วุฒิสาร ตันไชย  

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า


เข้าใจว่า วรรคสาม มาตรา 270 ต้องเป็นไปตามกรอบของ 270 

ว่าคือใครบ้าง และมีความผิดอย่างใด เพราะฉะนั้นความผิดใดที่ร้าย

แรงต้องไปรายงานสภาท้องถิ่น ผู้ตรวจการแผ่นดินก็ต้องกลับไปสภา

ท้องถิ่น สภาท้องถิ่นถอดถอนนายกไม่ได้ก็ต้องส่งเรื่องให้ผู้ว่าราชการ

จังหวัดเพราะฉะนั้น มาตรา 270 ไม่สอดคล้องกับท้องถิ่นอยู่แล้ว ถ้าร้าย

แรงสอดคล้องกับมาตรา 270 ก็ส่งเรื่องไปยัง ป.ป.ช.ได้ 
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นายปราโมทย์ โชติมงคล  

ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

ถ้าดูรัฐธรรมนูญตามมาตรา 279 ทำให้ความหวาดระแวงและ

ความวิตกกังวลของผมหายไปมากเพราะการฝ่าฝืนจริยธรรมของ  

ทุกประเภทไม่ว่าจะผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง เจ้าหน้าที่ของรัฐต้อง

มาบอกผู้ตรวจการแผ่นดิน ฉะนั้น ทุกคนห่วงเรื่องคำว่าร้ายแรง ขณะนี้

ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นองค์กรกลางที่จะดูเรื่องร้ายแรงของทั้งแผ่นดิน  

ไม่ว่าดำรงตำแหน่งทางการเมือง จะไปบอกว่าเทศบาลนี ้ร ้ายแรง   

ถ้าฝ่าฝืนจริยธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องรู้ รายงานไป ครม. รายงาไป

สภา โดยเฉพาะร้ายแรงย่ิงต้องด ูเพราะมีผลต่อการถอดถอน ผูต้รวจการ 

แผ่นดินต้องรายงานด้วยไปดูแล ไม่ใช่ต่างคนต่างทำ รัฐธรรมนูญ

มาตรา 279 วรรคสาม ไม่ใช่ผู้ว่าราชการจังหวัดบอกว่าท้องถิ่นแห่งนี้ทำ

ผิดอย่างร้ายแรง แต่กับอีกจังหวัดบอกว่าไม่ร้ายแรง โดยรวมผมถือว่า

เรามีความมั่นใจในมาตรานี้ ผู้ตรวจการแผ่นดินต้องรายงานทุกกรณีที่

ร้ายแรง ถามว่าทำไมนายกฯ ทำผิด คนที่จะสอบรัฐมนตรีเอาใครไป

สอบก็ไม่ต้องมีกลไกไปสอบก็ต้องให้เกียรตินายกฯ เพราะตำแหน่งที่ได้

รับความเชื่อถือ เมื่อเกิดเหตุถึงจะเห็น แต่ขณะนี้ยังไม่มีเหตุเกิดขึ้น 

เพราะฉะนั้น อย่างนี้จะเป็นบรรทัดฐาน เพราะคุณเป็นที่คาดหวังของ

ประชาชน ความผิดอย ่างเด ียวก ัน ฐานะตำแหน่งต ่างก ันอยู ่ท ี ่  

องค์ประกอบ สุดท้ายขอยืนยันว่า เรื่องความห่วงใยการเลือกปฏิบัติ

แต่ละหน่วย อย่างน้อยผู ้ตรวจการแผ่นดินจะเป็นคนดูมาตรฐาน  

กลางเอง 

 

รศ.วุฒิสาร ตันไชย  

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

พอพูดเหมือนจะลงตัวแล้วในเรื่องค่านิยมหลัก 9 ข้อที่ว่า แต่ผม

มาดู 9 ข้อ เป็นค่านิยมหลัก ประการแรก คิดว่าถ้าผมพยายามแบ่งตัวที่

สีเทา เป็น Abstract คือ การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งไม่รู ้

ว่าการยึดมั่นดังกล่าวคืออะไร ประการที่สอง จิตสำนึกที่ดี ผมก็ไม่รู ้

เหมือนกันว่าการมีจิตสำนึกที่ดีเรียกว่าอย่างไรแล้วที่ไม่ดีเป็นแบบใด แต่

พอข้อหลัง เช่น การยืนหยัดทำในสิ ่งที ่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูก

กฎหมาย การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และ

ไม่เลือกปฏิบัติ การให้ข้อมูล มุ ่งสัมฤทธิ ์ คุณภาพ พวกนี้ผมคิดว่า  

หลักการก็คือ เอาไปแปลงสู่วิธีปฏิบัติขององค์กร อย่างข้อมูลข่าวสาร  

ก็มีกฎหมายเอาไปบังคับใช้แล้ว โปร่งใส เรื่องการไม่เลือกปฏิบัติ ตัวนี้มี

การปฏิบัติคงอยู่แล้วในความเป็นจริง แต่ข้อที่มีปัญหาอย่างมาก คือ 

ข้อ 1-2 เพราะเป็นนามธรรมอย่างมากทำให้เราต้องดูรายละเอียด ถ้าจะ

ขยายความว่าอะไรที่ยึดมั่นในระบบจริยธรรม คุณธรรม ยกตัวอย่าง

ง่ายๆ เอาซองราชการไปใส่เงินทำบุญผิดหรือไม่ คำตอบคือจริงๆ ผิด 

ถ้าตีความว่าเป็นการทำบุญก็ไม่เป็นไร เพราะฉะนั้น อันนี้มีเส้นแบ่งอยู่ 

ท้องถิ่นต้องเขียนให้ดี ชัดเจนเพียงใด อย่างไร คำว่ามาตรฐานคุณธรรม

จริยธรรมแค่เรื่องตรงนี้แต่ละตำแหน่งก็ไม่เหมือนกันแล้ว สรุป 9 ข้อนี้ไม่

ได้ไปทำได้เลยแต่ในทางปฏิบัติยังคงมีปัญหาอยู่บ้างโดยเฉพาะตั้งแต่

ข้อ 4-9 ก็เอาปฏิบัติได้ ส่วนข้อ 3 ก็เป็นข้อยกเว้นเรื่องประโยชน์ทับซ้อน 

เพราะมีกฎหมายอยู่แล้ว  
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ผศ. ดร.อรทัย ก๊กผล  

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น



ผู้ดำเนินรายการ


ตอนนี้ข้อสรุปได้โมเดลว่าแยก

คนละหมวด ทีนี้เนื้อหาดิฉันกำลังเริ่ม

ห่วงใยเรื ่องความไม่ชัดเจนของเนื ้อ

ความของหลักค่านิยม (Core Value)   

9 ข ้อท ี ่ เข ียนไว ้อย ่างนี ้ ซ ึ ่งควรลง  

รายละเอียดว่าจะปฏิบัติอย่างไร เท่า

ที่สรุปมา ถึงตรงนี้ว่าถ้าเข้าเนื้อหาจะ

เป็นประเด็นหลักค่านิยม (Core Value) 

9 ข ้อท ี ่ต ้องเข ียนแบบนี ้หร ือปร ับ

เปลี่ยนก็ได้ อย่างไรเสียก็ให้สะท้อน

ว่าจริยธรรมเป็นอย่างไร มีท่านใดมี

มุมมองเกี่ยวกับเนื้อหาสาระ ประเด็น

เร ื ่ องกลไกการถูกนำไปใช ้ เ ร ื ่ อง

การเมือง เราควรสนใจเรื่องเรื่องการ

ยกร่างที่ใช้เป็นมาตรฐานที่ยอมรับได้

น่าจะเจาะประเด็นปัญหามากกว่าที่

จะยอมรับได ้ซึ่งก็มีทั้งสองนัยยะ คือ 

หนึ่ง อยากจะเห็นว่านักการเมืองท้องถิ ่นมีวิธีการปฏิบัติตนแบบมี

จริยธรรม แต่จะกำหนดให้มีกฎหมายเขียนออกมาอย่างละเอียดคงเป็น

เรื่องยากเพราะบางครั้งประเด็นเรื่องจริยธรรมมีแง่มุมที่เป็นสีเทา อย่าง

เช่น เรื่องกินเหล้ากับเพื่อนฝูง แต่ผู้บริหารไม่ได้ไปยกพวกตีกันก็ถือว่า

ยอมรับได้ แต่อันนี้ต้องตระหนักเรื่องประมวลจริยธรรมด้วย บางเรื่อง  

ก็ทำไม่ได้ ถ้ารับไม่ได้ก็กลับไปให้เป็นเรื่องของประชาชนที่จะเข้ามา

ตรวจสอบกันปกติ สอง
เมื่อมีประมวลจริยธรรม เมื่อมี self-control แล้ว

พูดถึงเรื่องมาตรการบังคับใช้ที่ให้ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองควบคุม

ตัวเอง ไม่อย่างนั้นก็ต้องเพิ่มความชัดเจนอยู่เรื่อยๆ ก็ต้องมีประมวล

จริยธรรม และมีมาตรการบังคับใช้ด้วย ถ้าหากเป็นแง่มุมที่ชัดเจนเป็น

เรื่องสีดำเลยก็อย่านำมาใส่ในนี้ เช่น ถ้ามีเรื่อง conflict of interest ก็เข้า

สู่กระบวนการไป แต่หากเป็นแง่มุมที่เป็นแบบสีเทาก็ควรนำมาใส่ใน

ประมวลจริยธรรม เพราะตราบใดที่ท่านผู้บริหารใช้เงินสาธารณะของ

ประชาชนท่านก็ต้องเห็นว่าเป็นเรื่องของส่วนรวม แม้กระทั่งวิธีปฏิบัติ  

ต่อหน้าคนอื่น ท่านก็เป็นตัวแทนของประชาชนในพื้นที่นั้น ประชาชน  

ก็จะเรียนรู้ด้วยว่านักการเมืองท้องถิ่นจะต้องมีมาตรฐานอย่างไร ดังนั้น 

สรุปได้ว่าขอให้การจัดทำร่างประมวลจริยธรรมนี้เป็นเรื่องที่พอรับได้

และมีมาตรฐานแบบไทยๆ ซึ่งดิฉันเห็นว่าเป็นเรื่องยากที่จะคุย แต่อย่าง

น้อยเรามองเห็นตรงกันที่ว่าการจัดทำประมวลจริยธรรมนี้ไม่ได้มีไว้บีบ

บังคับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่เป็นเรื่องที่องค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นสามารถยอมรับร่วมกันได้ ดิฉันขอสรุปจากเวทีว่าให้มีประมวล

จริยธรรมขึ้นมาฉบับหนึ่งร่วมกัน แต่ไม่สงวนสิทธิ์ท้องถิ่นจะมีเพิ่มของ

ตัวเอง แต่อย่างน้อยต้องมีมาตรฐานหลักขั ้นต่ำเป็นสาระเนื ้อหาที ่

ยอมรับได้ หากมีประเด็นใดที่มากเกินไป เข้มงวดเกินไป ไม่ชัดเจนหรือ

ไม่เหมาะกับธรรมชาติของการเมืองเราสามารถเรียนรู้กัน แก้ไขและ

ปรับปรุงต่อไปข้างหน้า 



ภาคผนวก
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ระเบียบ
/
ข้อบังคับ
/
ประกาศ
/
....


ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น


ฝ่ายสภาท้องถิ่น


...(ชื่อหน่วยงาน)...
พ.ศ...


************** 

ประมวลจริยธรรมนี้จัดทำขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อ 

๑.  เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการการเมือง

ท้องถิ ่นฝ่ายสภาท้องถิ ่น...(ชื ่อหน่วยงาน)...ที ่สร้างความโปร่งใส มี

มาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

๒.  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และ

เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ทั้งในระดับองค์กร

และระดับบุคคล เพื ่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม

จริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓.  ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับเพิ่มความน่าเชื่อถือ 

เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วน  

ได้เสีย 
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๔.  ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทุกระดับ ให้

ใช้อำนาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้บังคับ

บัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อองค์กร ต่อประชาชน และต่อสังคม 

ตามลำดับ 

๕.  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการ

ปฏิบัติงาน 

ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและบุคคล พึง

ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ 

อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

อาศัยอำนาจตาม...(กฎหมายที่ให้อำนาจหน่วยงานในการออก

ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ...)ข้อ...(...ชื่อหน่วยงาน...)จึงออก ระเบียบ/

ข้อบังคับ/ประกาศ/(อื่น)ไว้ดังต่อไปนี้ 

          

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๑  ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ...นี ้ เรียกว่า “...ว่าด้วย

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ ่นฝ่ายสภาท้องถิ ่น

ของ...(หน่วยงาน)...พ.ศ...” 

ข้อ ๒  ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่... 

ข้อ ๓  ในระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ  /.... นี้ 

“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

การเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่นของ...(หน่วยงาน)... 

“ข้าราชการการเมืองท้องถิ ่น” หมายถึง ข้าราชการการเมือง  

ท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น (ประธานสภาฯ รองประธานสภาฯ เลขานุการ

สภาฯ สมาชิกสภาท้องถิ่น) รวมทั้งบุคคลที่ฝ่ายสภาท้องถิ่นแต่งตั ้ง   

ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติที่จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นั้น **** 

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรม

ของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น...(หน่วยงาน)...  

ข้อ ๔  ให้... (ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ประธาน

สภาเทศบาล/ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/ประธานสภาเมือง

พัทยา/ประธานสภากรุงเทพมหานคร/ฯลฯ)...เป็นผู ้ร ักษาการตาม

ระเบียบนี้ 

 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ข้อ ๕  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นมีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไป

ตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง 

อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
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โดยจะต้องยึดมั ่นในมาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก   

๙ ประการ ดังนี้ 

 ๑)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

 ๒)  การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 

 ๓)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วน

ตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ๔)  การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 

 ๕)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย 

และไม่เลือกปฏิบัติ 

 ๖)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 

และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

 ๗)  การมุ ่งผลสัมฤทธิ ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ 

โปร่งใส และ ตรวจสอบได้ 

 ๘)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข 

 ๙)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร       

ส่วนที่ ๒ 
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 

ข้อ  ๖ ข้าราชการการเมืองท้องถิ ่นต้องจงรักภักดีต่อชาติ 

ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นแบบอย่างที่ดีในการเคารพ

และรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ข้อ  ๗   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการ

รักษาไว้และปฏิบัติตามซึ ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุก

ประการ 

ข้อ ๘   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการ

เป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ข้อ ๙   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบ

จริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม ทั้งโดยส่วนตัวและโดยหน้าที่รับผิด

ชอบต่อสาธารณชน ทั ้งต ้องวางตนให้เป ็นที ่ เช ื ่อถ ือศร ัทธา ของ

ประชาชน 

ข้อ ๑๐  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพ

ส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่แสดงกิริยา หรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ อาฆาต

มาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด 

ข้อ ๑๑   ข้าราชการการเมืองท้องถิ ่นต้องมีอุดมการณ์ในการ

ทำงานเพื่อประเทศชาติ และต้องถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติ

และประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด 

ข้อ ๑๒   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรับใช้ประชาชนอย่าง

เต็มความสามารถด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็น

ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ 

ข้อ ๑๓  ข้าราชการการเมืองท้องถิ ่นต้องสร้างจิตสำนึกให้

ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนาชุมชน

ให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ 

ข้อ ๑๔ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้  

ผู ้อื ่นใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นข้าราชการการเมืองไปแสวงหา  

ผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น   

ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม 
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ข้อ ๑๕   ข้าราชการการเมืองท้องถิ ่นต้องไม่ใช ้สถานะหรือ

ตำแหน่งการเป็นข้าราชการการเมืองเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการ

บรรจุ แต่งตั ้ง ย้าย โอน เลื ่อนตำแหน่ง และเลื ่อนขั้นเงินเดือน ของ

ข้าราชการซึ ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำและมิใช่ข้าราชการ

การเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้

บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอำนาจ

หน้าที่ตามกฎหมาย  

ข้อ ๑๖   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส 

ญาติสนิท บุคคลในครอบครัวหรือ ผู้ใกล้ชิดก้าวก่าย หรือแทรกแซงการ

ปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือของผู้อื่น และต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจ

หน้าที่ของตนโดยมิชอบ 

ข้อ ๑๗   ข้าราชการการเมืองท้องถิ ่นต้องระมัดระวังมิให้การ

ประกอบวิชาชีพ อาชีพหรือการงานอื่นใดของคู่สมรส ญาติสนิท หรือ

บุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อ

ความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

ข้อ ๑๘   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาความลับของทาง

ราชการ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย 

ข้อ ๑๙   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องยึดมั่นในกฎหมายและ

คำนึงถึงระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งต่างๆ 

ข้อ ๒๐   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นเมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้ว 

ต้องไม่นำข้อมูลข่าวสารอันเป็นความลับของทางราชการซึ่งตนได้มาใน

ระหว่างอยู่ในตำแหน่งไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่องค์กรเอกชน ทั้งนี้ 

ภายในกำหนดระยะเวลาสองปี นับจากวันที่พ้นจากตำแหน่ง  

ข้อ ๒๑   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต 

การใช้อำนาจในทางที่ผิด การฉ้อฉล หลอกลวง หรือกระทำการอื่นใดที่

ทำให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

ข้อ ๒๒   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่เรียกร้องของขวัญ 

ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ต่างๆ อัน

อาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน และจะต้องดูแลให้คู่สมรส ญาติ

สนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย 

ข้อ ๒๓   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่

ติดต่อทำธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบ และขั้นตอนอย่างเท่า

เทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ข้อ ๒๔   ข ้าราชการการเมืองท้องถิ ่นพึงพบปะเยี ่ยมเย ียน

ประชาชนอย่างสม่ำเสมอ เอาใจใส่ทุกข์สุข และรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์

ของประชาชน และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอย่างเท่าเทียมกัน 

โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ข้อ ๒๕   ข้าราชการการเมืองท้องถิ ่นต้องไม่ใช้หรือบิดเบือน

ข้อมูลข ่าวสารของราชการเพื ่อให ้เก ิดความเข ้าใจผิด หร ือเพ ื ่อ  

ผลประโยชน์สำหรับตนเองและผู้อื่น 

ข้อ ๒๖   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาทรัพย์สินของทาง

ราชการและใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆ 

เท่านั้น 

ข้อ ๒๗   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ประพฤติตนอันอาจ

ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของชาติ 
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ข้อ ๒๘  ข้าราชการการเมืองท้องถิ ่นต้องไม่คบหาหรือให้การ

สนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย หรือผู้ที ่มีความประพฤติในทาง

เสื่อมเสีย เช่น ผู้เปิดบ่อนการพนัน หรือผู้ที่ข้องเกี่ยวกับยาเสพติด อัน

อาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติ

หน้าที่ของตน 

ข้อ ๒๙   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องแสดงความรับผิดชอบ

ตามควรแก่กรณีเมื่อปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด

ร้ายแรง… (อื่นๆ ตามที่เห็นสมควร)... 

 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ข้อ ๓๐  ให้...(ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ประธาน

สภาเทศบาล/ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/ประธานสภาเมือง

พัทยา/ประธานสภากรุงเทพมหานคร/ฯลฯ)...มีหน้าที่กำกับดูแลการให้มี

การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมี

อำนาจหน้าที่ดังนี้ 

 ๑)  ดำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการ

การเมืองท้องถิ่นที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตามสอดส่อง

การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ 

 ๒)  ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองข้าราชการการเมือง

ท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา 

มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม  

 ๓)  การดำเนินการต่อข้าราชการการเมืองท้องถิ่นที่อยู่ระหว่าง

ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผล

กระทบต่อสิทธิหน้าที่ของผู้นั้นจะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

 ๔)  ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในประมวลจริยธรรมนี้ 

ข้อ ๓๑  ให้...(ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ประธาน

สภาเทศบาล/ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล /ประธานสภา

เมืองพัทยา/ประธานสภากรุงเทพมหานคร / ฯลฯ)...แต่งตั ้งคณะ

กรรมการจร ิยธรรมของข ้าราชการการเม ืองท ้องถ ิ ่นฝ ่ายสภา  

ท้องถิ่น...(หน่วยงาน)... ขึ ้น เพื ่อควบคุม กำกับให้มีการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมนี้  ประกอบด้วย 

 ๑)  ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ประธานสภา

เทศบาล/ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/ประธาน

สภาเมืองพัทยา/ประธานสภากรุงเทพมหานคร/ฯลฯ เป็น 

ประธานคณะกรรมการจริยธรรม 

 ๒)  สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน ๒ คน 

เป็นคณะกรรมการ 

 ๓)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จำนวน ๖ คน ที่ผู้กำกับดู

แลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

นั้นๆ เป็นผู้เลือก เป็น คณะกรรมการ   

 ๔)  หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น เป็น 

เลขานุการคณะกรรมการ ทั ้งนี ้ หัวหน้าสำนักงานปลัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวต้องไม่เคยถูกลงโทษ

ทางว ิน ัยมาก ่อน หากเคยถูกลงโทษทางว ิน ัยมาก ่อน

ให้...นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/
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นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกเมืองพัทยา/ผู ้ว ่า

ราชการกรุงเทพมหานคร/ฯลฯ พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการ

จากตำแหน่งในฝ่ายบริหาร  

ข้อ ๓๒  คณะกรรมการจริยธรรมมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

 ๑)  ควบคุม กำกับ ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการใช้บังคับ

ประมวลจริยธรรมนี้ ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาจมีผู้ร้องขอหรือตามที่

คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้ 

 ๓)  ขอความร ่วมมือให ้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท 

ชี ้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี ่ยวข้อง ส่ง  

ผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคำเกี่ยวกับ

เรื่องที่สอบสวน 

 ๔)  เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง 

หรือให้ถ้อยคำหรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่

สอบสวน 

 ๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี ้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับ

ประมวลจริยธรรมนี้      

 ๖)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็น

ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสำคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลาย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๗)  ดำเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู ้ตรวจ

การแผ่นดินมอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ส่วนที่ ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ข้อ ๓๓  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติ

ฝ ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้...(ประธานสภาองค์การบริหารส่วน

จังหวัด/ประธานสภาเทศบาล/ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/

ประธานสภาเมืองพัทยา/ประธานสภากรุงเทพมหานคร/ฯลฯ)...ส่งเรื่อง

ให้คณะกรรมการจริยธรรม เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ โดยจะ

ต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืน

จริยธรรมนี้ และให้มีคำวินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมการจริยธรรม

ส่งผลคำวินิจฉัย...(ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ประธาน

สภาเทศบาล/ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/ประธานสภาเมือง

พัทยา/ประธานสภากรุงเทพมหานคร/ฯลฯ)...มีคำสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืน

ประมวลจริยธรรม 

กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า (ประธานสภาองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด/ประธานสภาเทศบาล/ประธานสภาองค์การบริหาร

ส่วนตำบล/ประธานสภาเมืองพัทยา/ประธานสภากรุงเทพมหานคร/ฯลฯ) 

ปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้คณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยู่

เป็นผู ้ร ับผิดชอบดำเนินการ และให้เลือกกันเองเป็นประธานคณะ

กรรมการ โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือ

สอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ และให้มีคำวินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะ

กรรมการจริยธรรมส่งผลคำวินิจฉัยให้ผู้กำกับดูแลตามพระราชบัญญัติ

จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ มีคำสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวล

จริยธรรม  

ข้อ ๓๔  หากการดำเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนตามข้อ 

๓๓ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่งยุติ
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เรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่ง

ลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๓๗  

ข้อ ๓๕  การดำเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรม

และการลงโทษผู ้ฝ่าฝืนตามส่วนที ่๒ นี ้ ให้นำแนวทางและวิธีการ

สอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ

ดำเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดย

อนุโลม 

ข้อ ๓๖ คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นที่สุด 

เว้นแต่ 

 ๑)  ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทำให้ผลของคำวินิจฉัย

นั้นเปลี่ยนแปลงไป 

 ๒)  กรณีผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๓๗ เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความ

เป็นธรรม ให้สามารถร้องเรียนต่อผู ้ตรวจการแผ่นดินได้

ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับทราบคำสั่งการลงโทษ 

 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

ข้อ ๓๗  การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ให้ดำเนินการตาม

ควรแก่กรณี เพื่อให้มีการแก้ไขหรือดำเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน 

หรือนำไปประกอบการพิจารณาในการเข้าสู ่ตำแหน่ง การพ้นจาก

ตำแหน่ง หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนา

แล้วแต่กรณี     

ข้อ ๓๘  การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการ

ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืน 

ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสำคัญ และระดับตำแหน่ง 

ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความ

ประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน

และเหตุอื่นอันควรนำมาประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๓๙  ให้คณะกรรมการจริยธรรม ดำเนินการตามข้อ ๓๕ และ

ส่งผลคำวินิจฉัยให้...(ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด/ประธาน

สภาเทศบาล/ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบล/ประธานสภาเมือง

พัทยา/ประธานสภากรุงเทพมหานคร/ฯลฯ)...หรือผู ้กำกับดูแลตาม  

พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่กรณีมี

คำสั ่งลงโทษผู ้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี ้ตามคำวินิจฉัยของคณะ

กรรมการจริยธรรม และเมื ่อมีคำสั ่งลงโทษแล้วให้...(ประธานสภา

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/ประธานสภาเทศบาล/ประธานสภาองค์การ

บร ิ หา รส ่ วนตำบล /ประธานสภา เม ื อ งพ ั ทยา /ประธานสภา

กรุงเทพมหานคร/ฯลฯ)...หรือผู้กำกับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นนั ้นๆ แล้วแต่กรณี แจ้งคณะกรรมการ

จริยธรรม เพื่อรายงานให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 

ข้อ ๔๐  กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้ตรวจ

การแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ข้อ ๔๑  ให้คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแก้ไข

ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม โดยจัดให้มีการประเมินการ

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ ๑ ปี หรือให้ดำเนินการปรับปรุง

แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสมตามคำแนะนำของผูต้รวจการ 

แผ่นดินต่อไป 
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ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

         ประกาศ  ณ   วันที่ 

            -ลงชื่อ- 

            ตำแหน่ง 

 

หมายเหตุ
–
ชี้แจงเพิ่มเติม


 ๑.  เอกสารนี้เป็นเพียงตัวอย่างรูปแบบประมวลจริยธรรมเพื่อใช้

เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดทำประมวลจริยธรรมของ

องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น (ในส ่วนของข ้าราชการ

การเมือง) ให้เกิดมาตรฐานและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

 ๒.  ผู้พิจารณาจัดทำสามารถปรับปรุง/แก้ไขได้ตามที่เห็นเหมาะ

สม แต่ทั ้งนี ้จะต้องอยู่ในกรอบขององค์ประกอบประมวล

จริยธรรม แนวทางและมาตรฐานกลไกและระบบการบังคับ

ใช้ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ 

ทั่วประเทศ 

 ๓.  องค์ประกอบโดยหลักของประมวลจริยธรรม ได้แก่   

 ๓.๑  ชื ่อระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ...ว ่าด้วยประมวล

จริยธรรม... 

 ๓.๒  วันประกาศใช้บังคับ 

 ๓.๓  คำนิยามที่ครอบคลุม 

 ๓.๔  มาตรฐานทางจริยธรรม ***เป็นส่วนสารบัญญัติว่า

อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ 

 ก)  มาตรฐานทางจร ิยธรรมอันเป ็นค่าน ิยมหลัก 

จำนวน ๙ ประการ (Core values)  ซึ่งกำหนดโดย  

ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 ข)  มาตรฐานจริยธรรมขององค์กรตามที่เห็นสมควร  

 ค)  จรรยาวิชาชีพ (ถ้ามี) 

 ๓.๕  กลไกและระบบบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ
*** 

เป็นบทวิธีสบัญญัติ กำหนดหน่วยงานที ่เป็นกลไก

บ ังค ับการกรณีม ีการฝ ่าฝ ืนหร ือไม ่ปฏ ิบ ัต ิตาม

มาตรฐานทางจริยธรรม กระบวนการในการตรวจสอบ

และวินิจฉัย ฯลฯ มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องกลไกหลาย

ประการ เช่น ตั ้งเป็นคณะกรรมการ,ใช้หน่วยงาน  

ภายในที่มีอยู่แล้ว เช่น ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  หรือตั้ง

หน่วยงานภายในขึ้นมาใหม่เพื่อรับผิดชอบโดยเฉพาะ 

ฯลฯ ส่วนระบบบังคับใช้ก็อาจนำกระบวนกา สอบสวน

ข้อเท็จจริงหรือสอบสวนทางวินัยมาประยุกต์ใช้โดย

อนุโลม 

 ๓.๖  ขั้นตอนการลงโทษ
ตามความร้ายแรง *** 

กระบวนการการลงโทษกรณีวินิจฉัยแล้วพบว่ามีการ

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดย

ในการพิจารณาว่าการฝ่าฝ ืนหร ือไม่ปฏิบ ัต ิตาม

มาตรฐานจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนั้นเป็นการ

ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้พ ิจารณาจาก

พฤติกรรมของการฝ่าฝ ืน ความจงใจหร ือเจตนา   

มูลเหตุจูงใจ ความสำคัญและระดับตำแหน่งตลอดจน

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติและ

ความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี   

ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรนำมา
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ประกอบการพิจารณา เพื่อให้เกิดมาตรฐานเป็นไปใน

แนวทางเดียวกันทั่วประเทศ 

 ๓.๗  อื่นๆ ตามที่เห็นสมควร 

  (*** ประมวลจริยธรรมทุกฉบับจะต้องมี ๓ ส่วนนี ้

เสมอ (ถูกกำหนดโดยรัฐธรรมนูญ)) 

กรณีมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

ขอได้โปรดประสานโดยตรงที ่สำนักส่งเสร ิมมาตรฐานจริยธรรม 

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๙๒๗๗ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๓๗๓ หรืออีเมล์ 

kamoltham@ombudsman.go.th และ vorravuth@ombudsman.go.th 

ระเบียบ
/
ข้อบังคับ
/
ประกาศ
/
...


(ระเบียบ)ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการ


การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร


...(ชื่อหน่วยงาน)...
พ.ศ...


(แก้ไขคำชื่อกม.)
ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่ง

ทางการเมืองระดับท้องถิ่น


************** 

ประมวลจริยธรรมนี้จัดทำขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ

แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมี

วัตถุประสงค์เพื่อ 

๑.  เป็นเครื่องมือส่งเสริมและกำกับความประพฤติของผู้ดำรง

ตำแหน่งทางการเมืองทั้งผู ้บริหารทั้งฝ่ายบริหารและฝ่ายสภา...(ชื ่อ

หน่วยงาน)...ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน

และเป็นสากล 

๒.  ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ และ

เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆ ทั้งในระดับองค์กร

และระดับบุคคล เพื ่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม

จริยธรรมอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓.  ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที ่ยอมรับ เพิ ่มความน่า  

เชื่อถือเกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มี

ส่วนได้เสียส่วนเสีย 
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๔.  ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและบุคคลในทุกระดับ ให้

ใช้อำนาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบต่อตนเอง ต่อผู้บังคับ

บัญชาหรือผู้ใต้บังคับบัญชา ต่อองค์กร ต่อประชาชน และต่อสังคม 

ตามลำดับ 

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้ง

ทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการ

ปฏิบัติงาน (ดูคำในรธน.) 

ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและบุคคล พึง

ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ

อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ  

อาศัยอำนาจตาม...(กฎหมายที่ให้อำนาจหน่วยงานในการออก

ระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ...)ข้อ...(...ชื่อหน่วยงาน...)จึงออก ระเบียบ/

ข้อบังคับ/ประกาศ/(อื่น)ไว้ดังต่อไปนี้ 

      

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๑ ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ....นี ้ เรียกว่า “...ว่าด้วย

ประมวลจร ิยธรรมของข ้าราชการการเม ืองท ้องถ ิ ่นฝ ่ายบร ิหาร

ของ...(หน่วยงาน)...พ.ศ...” 

ข้อ ๒  ระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่... 

ข้อ ๓  ในระเบียบ/ประกาศ/ข้อบังคับ/...นี้ 

“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

การเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหารของ...(หน่วยงาน)...เปลี่ยนให้ตรงกับชื่อ

กม.ข้างต้น 

“ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น” หมายถึง ข้าราชการการเมืองท้อง

ถิ ่นฝ่ายบริหาร (นายกฯ รองนายกฯ เลขานุการนายกฯ ที ่ปรึกษา

นายกฯ) รวมทั้งบุคคลที่ฝ่ายบริหารแต่งตั้งตามที่บัญญัติไว้ในพระราช

บัญญัติที่จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น **** (เปลี่ยนคำนิยาม

และให้ระบุว่าเป็นตำแหน่งใดบ้าง โดยเปิดคำในพรบ.ท้องถิ่น) 

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรม

ของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร...(หน่วยงาน)... รอพิจารณา 

ข้อ ๔  ให้...(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล /นายกเมืองพัทยา/ผู ้ว ่าราชการ

กรุงเทพมหานคร/ฯลฯ)...เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ รอพิจารณา 

 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ข้อ ๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไป

ตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง 

(แทนด้วยคำว่าส่งเสริมความสามัคคี) อำนวยความสะดวกและให้
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บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั ่นใน

มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก ๙ ประการ ดังนี้ 

 ๑)  การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

 ๒)  การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 

 ๓)  การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วน

ตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 

 ๔)  การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 

 ๕)  การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย 

และไม่เลือกปฏิบัติ 

 ๖)  การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง 

และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 

 ๗)  การมุ ่งผลสัมฤทธิ ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ 

โปร่งใส และตรวจสอบได้ 

 ๘)  การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง

เป็นประมุข 

 ๙)  การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  

ส่วนที่ ๒ 
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 

ข้อ ๖ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น (ใส่คำว่าฝ่ายบริหาร) ต้อง

จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ ตลอดจนเป็นแบบ

อย่างเคารพ (ใส่คำว่ากฎหมาย) และรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมี

พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

ข้อ ๗   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการ

รักษาไว้และปฏิบัติตามซึ ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุก

ประการ 

ข้อ ๘   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการ

เป็นพลเมืองดี เคารพ และปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ข้อ (๙) ๗ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องมีอุดมการณ์ในการ

ทำงานเพื่อประเทศชาติ และต้องถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติ

และประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด 

ข้อ ๙   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติตน (ใส่คำว่าเป็น

พลเมืองดี) อยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม ทั้งโดยส่วนตัว

และโดยหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน ทั้งต้องวางตนให้เป็นที่เชื่อถือ

ศรัทธา ของประชาชน 

ข้อ ๑๐  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพ

ส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่แสดงกิริยา หรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ อาฆาต

มาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด (รอพิจารณาเรื่องใส่ร้ายหรือ

เสียดสี) 

ข้อ ๑๒   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรับใช้ประชาชนอย่าง

เต็มความสามารถด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็น

ธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ 

ข้อ ๑๓  ข้าราชการการเมืองท้องถิ ่นต้องสร้างจิตสำนึกให้

ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนาชุมชน

ให้น่าอยู่คู่คุณธรรม และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ 

ข้อ ๑๔   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้  

ผู ้อื ่นใช้สถานะหรือตำแหน่งการเป็นข้าราชการการเมืองไปแสวงหา  

ผลประโยชน์ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายสำหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่

ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม 
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ข้อ ๑๖  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส 

ญาติสนิท บุคคลในครอบครัวหรือผู้ใกล้ชิดก้าวก่ายหรือแทรกแซงการ

ปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือของผู้อื่น และต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้อำนาจ

หน้าที่ของตนโดยมิชอบ (ย้ายขึ้นมาใกล้กับข้อ 16) 

ข้อ ๑๕ ข้าราชการการเมืองท้องถิ ่นต้องไม่ใช ้สถานะหรือ

ตำแหน่งการเป็นข้าราชการการเมืองเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการ

บรรจุ แต่งตั ้ง ย้าย โอน เลื ่อนตำแหน่ง และเลื ่อนขั้นเงินเดือน ของ

ข้าราชการซึ ่งมีตำแหน่งหรือเงินเดือนประจำ และมิใช่ข้าราชการ

การเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการ หน่วยงานของรัฐ 

รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่น หรือให้

บุคคลดังกล่าวพ้นจากตำแหน่ง ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอำนาจ

หน้าที่ตามกฎหมาย  

ข้อ ๑๙   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องยึดมั่นในกฎหมายและ

คำนึงถึงระบบคุณธรรมในการแต่งตั้งผู้สมควรดำรงตำแหน่งต่างๆ 

ข้อ ๑๗   ข้าราชการการเมืองท้องถิ ่นต้องระมัดระวังมิให้การ

ประกอบวิชาชีพ อาชีพหรือการงานอื่นใดของคู่สมรส ญาติสนิท หรือ

บุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อ

ความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

ข้อ ๑๘   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาความลับของทาง

ราชการ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมาย  (ขัดกับ 

พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารหรือไม่) 

ข้อ ๒๐   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นเมื่อพ้นจากตำแหน่งแล้ว 

ต้องไม่นำข้อมูลข่าวสาร อันเป็นความลับของทางราชการซึ่งตนได้มาใน

ระหว่างอยู่ในตำแหน่งไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่องค์กรเอกชน ทั้งนี้ 

ภายในกำหนดระยะเวลาสองปี นับจากวันที่พ้นจากตำแหน่ง (ปรับ

ถ้อยคำ) 

ข้อ  ๒๑  ข้าราชการการเมืองท้องถิ ่นต้องเปิดเผยข้อมูลการ

ทุจริต การใช้อำนาจในทางที่ผิด การฉ้อฉล หลอกลวง หรือกระทำการ

อื่นใดที่ทำให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 

ข้อ ๒๒   ข้าราชการการเมืองท้องถิ ่นต้องไม่เร ียกร้อง (เพิ ่ม

ถ้อยคำว่าหรือรับ) ของขวัญ ของกำนัล หรือประโยชน์อื่นใดจากบุคคล

อื่น เพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน และ

จะต้องดูแลให้คู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติ

เช่นเดียวกันด้วย 

ข้อ ๒๓   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่

ติดต่อทำธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐตามระเบียบ และขั้นตอนอย่างเท่า

เทียมกัน โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ข้อ ๒๔ ข้าราชการการเมืองท้องถิ ่นพึงพบปะเยี ่ยมเย ียน

ประชาชนอย่างสม่ำเสมอ เอาใจใส่ทุกข์สุข และรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์

ของประชาชน และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน อย่างเท่าเทียมกัน 

โดยไม่เลือกปฏิบัติ 

ข้อ ๒๕   ข้าราชการการเมืองท้องถิ ่น ต้องไม่ใช้หรือบิดเบือน

ข้อมูลข่าวสารของราชการเพื ่อให้เกิดความเข้าใจผิด หรือเพื ่อผล

ประโยชน์สำหรับตนเองและผู้อื่น (ย้ายไปไว้ใกล้กับข้อข้อมูลข่าวสาร) 

ข้อ ๒๖   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องรักษาทรัพย์สินของทาง

ราชการและใช้ทรัพย์สินของทางราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆ 

เท่านั้น 
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ข้อ ๒๗   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่ประพฤติตนอันอาจ

ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของชาติ  

ข้อ ๒๘  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องไม่คบหาหรือ (เปลี่ยน

เป็น) ไม่ให้การสนับสนุนแก่การกระทำที่ผิดกฎหมายและเป็นภัยต่อ

ความมั่นคงของชาติ ผู้ประพฤติผิดกฎหมาย หรือผู้ที่มีความประพฤติ

ในทางเสื่อมเสีย เช่น ผู้เปิดบ่อนการพนัน หรือผู้ที่ข้องเกี่ยวกับยาเสพ

ติด (รอพิจารณา) อันอาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของ

ประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 

ข้อ ๒๙   ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องแสดงความรับผิดชอบ

ตามควรแก่กรณีเมื่อปฏิบัติหน้าที่บกพร่องหรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด

ร้ายแรง… (อื่นๆ ตามที่เห็นสมควร)... 

ข้อเสนอเพิ่มเติม
:



ให้พิจารณาเรื่องข้อห้ามเรื่องการขัดต่อพฤติกรรม


และความสงบเรียบร้อยของประเทศ


 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

การพิจารณาเรื่องกลไกการบังคับใช้มีประเด็น 2 เรื่อง 

• ควรแยกสภากับฝ่ายบริหารหรือไม่ 

•  องค์ประกอบคณะกรรมการเป็นอย่างไร   

ขอ้เสนอจากทีป่ระชมุเรือ่งคณะกรรมการจรยิธรรมของอปท.


ให้มีองค์ประกอบโดยประกอบด้วย 

 1.  ตัวแทนฝ่ายสภา (2 คน)  

 2.  ต ัวแทนฝ ่ายบร ิหาร (2 คน) ให ้ระบ ุว ่าฝ ่ายบร ิหารจะ

หมายความรวมถึงใครบ้าง  

 3.  ตัวแทนฝ่ายประชาชน (3 คน) และให้เลือกตัวแทนจากฝ่าย

ประชาชนหนึ่งคนเป็นประธานคณะกรรมการจริยธรรม  

 4.  ผู ้ทรงคุณวุฒิที ่มีความประพฤติไม่เสื ่อมเสีย อาชีพสุจริต 

เช่น ผู้แทนปราชญ์ชาวบ้าน/ผู้นำศาสนา/ภาคประชาสังคม 

(2 คน)  

 5.  ตำแหน่งเลชาฯ (?) 

 • คณะกรรมการจริยธรรมของอปท.ให้แยกฝ่ายสภากับ

ฝ่ายบริหาร  

 • ให้พิจารณาเรื่องคุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิด้วย 

 • ให้พิจารณาเรื่องการคัดเลือกตัวแทนฝ่ายประชาชนกับ

ตัวแทนผู้ทรงคุณวุฒิโดยจับสลาก 

 • กำหนดให้คณะกรรมการจริยธรรมของอปท.มีวาระ   

2 ปี  

ข้อ ๓๐  ให้...(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล /นายกเมืองพัทยา/ผู ้ว ่าราชการ

กรุงเทพมหานคร/ ฯลฯ)...มีหน้าที ่กำกับดูแล ให้มีการปฏิบัติตาม

ประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

 ๑)  ดำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการ

การเมืองท้องถิ่นที่เป็นแบบอย่างที่ดี และติดตามสอดส่อง

การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ 
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 ๒)  ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองข้าราชการการเมือง

ท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา 

มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม  

 ๓)  การดำเนินการต่อข้าราชการการเมืองท้องถิ่นที่อยู่ระหว่าง

ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อันมีผล

กระทบต่อสิทธิหน้าที่ของผู้นั้นจะกระทำมิได้ เว้นแต่จะได้รับ

ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

 ๔)  ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในประมวลจริยธรรมนี้ 

ข้อ ๓๑  ให้...(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/

นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกเมืองพัทยา/ผู ้ว ่าราชการ

กร ุงเทพมหานคร / ฯลฯ). . .แต ่งต ั ้งคณะกรรมการจร ิยธรรมของ

ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร...(หน่วยงาน)... ขึ้นเพื่อควบคุม

กำกับให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ประกอบด้วย 

 ๑)  นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายก

องค์การบริหารส่วนตำบล/นายกเมืองพัทยา/ผู้ว่าราชการ

กร ุงเทพมหานคร / ฯลฯ เป ็นประธานคณะกรรมการ

จริยธรรม 

 ๒)  ตัวแทนฝ่ายบริหารที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายก

เทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกเมือง

พัทยา/ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร/ฯลฯ แต่งตั้ง จำนวน   

๑ คน เป็น คณะกรรมการ 

 ๓)  กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกจำนวน ๓ คน ที่ผู้กำกับดูแล

ตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ 

เป็นผู้เลือก เป็นคณะกรรมการ   

 ๔)  หัวหน้าสำนักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่น เป็น

เลขานุการคณะกรรมการ ทั ้งนี ้ หัวหน้าสำนักงานปลัด

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดังกล่าวต้องไม่เคยถูกลงโทษ

ทางวินัยมาก่อน หากเคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อนให้นายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การ

บร ิหารส ่ วนตำบล/นายกเม ืองพ ัทยา /ผู ้ ว ่ า ราชการ

กรุงเทพมหานคร / ฯลฯ พิจารณาแต่งตั ้งข้าราชการจาก

ตำแหน่งในฝ่ายบริหารที่เหมาะสม  

ข้อ ๓๒  คณะกรรมการจริยธรรมมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้ 

 ๑)  ควบคุม กำกับ ส่งเสริม และให้คำแนะนำในการใช้บังคับ

ประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยอาจมีผู้ร้องขอหรือตามที่

คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้ 

 ๓)  ขอความร ่วมมือให ้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ 

รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท 

ชี ้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี ่ยวข้อง ส่ง  

ผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคำเกี่ยวกับ

เรื่องที่สอบสวน 

 ๔)  เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง 

หรือให้ถ้อยคำหรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่

สอบสวน 

 ๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี ้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับ

ประมวลจริยธรรมนี้      

 ๖)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็น

ว่าเรื่องนั้น เป็นเรื่องสำคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลาย

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ๗)  ดำเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู ้ตรวจ

การแผ่นดินมอบหมาย 
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ในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธี

ปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ส่วนที่ ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ข้อ ๓๓  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติ

ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้...(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายก

เทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/นายกเมืองพัทยา/ผู ้ว่า

ราชการกรุงเทพมหานคร / ฯลฯ )...ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรม 

เป็นผู ้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง 

สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ และให้มีคำ

วินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคำวินิจฉัยให้... 

(นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การ

บริหารส่วนตำบล /นายกเมืองพัทยา/ผู ้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร/

ฯลฯ)...มีคำสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม 

กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า...(นายกองค์การบริหาร

ส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/นายก

เมืองพัทยา/ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร/ฯลฯ ) ปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล

จริยธรรม ให้คณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนิน

การ และให้เลือกกันเองเป็นประธานคณะกรรมการ โดยจะต้องไต่สวน

ข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ 

และให้มีคำวินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผล  

คำวินิจฉัยให้ผู้กำกับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วน

ท้องถิ่นนั้นๆ มีคำสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  

ข้อ ๓๔  หากการดำเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนตามข้อ 

๓๓ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่งยุติ

เรื ่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม   

ให้สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๓๗  

ข้อ ๓๕  การดำเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรม

และการลงโทษผู ้ฝ่าฝืนตามส่วนที ่ ๒ นี ้ ให้นำแนวทางและวิธีการ

สอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ

ดำเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดย

อนุโลม 

ข้อ ๓๖   คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นที่สุด 

เว้นแต่ 

 ๑)  ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทำให้ผลของคำวินิจฉัย

นั้นเปลี่ยนแปลงไป 

 ๒)  กรณีผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๓๗ เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความ

เป็นธรรม ให้สามารถร้องเรียนต่อผู ้ตรวจการแผ่นดินได้

ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่รับทราบคำสั่งการลงโทษ 

 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

ข้อ ๓๗  การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ให้ดำเนินการตาม

ควรแก่กรณี เพื่อให้มีการแก้ไขหรือดำเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน 

หรือนำไปประกอบการพิจารณาในการเข้าสู ่ตำแหน่ง การพ้นจาก

ตำแหน่ง หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือได้รับการพัฒนา

แล้วแต่กรณี   
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ข้อ ๓๘  การปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการ

ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ฝ่าฝืน 

ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสำคัญ และระดับตำแหน่ง 

ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความ

ประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน

และเหตุอื่นอันควรนำมาประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๓๙  ให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคำวินิจฉัยให้...(นายก

องค์การบริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วน

ตำบล/นายกเมืองพัทยา/ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)...หรือผู้กำกับดู

แลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่

กรณีมีคำสั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ตามคำวินิจฉัยของคณะ

กรรมการจริยธรรม และเมื่อมีคำสั่งลงโทษแล้วให้...(นายกองค์การ

บริหารส่วนจังหวัด/นายกเทศมนตรี/นายกองค์การบริหารส่วนตำบล/  

นายกเมืองพัทยา/ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร)...หรือผู้กำกับดูแลตาม

พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่กรณี 

แจ้งคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อรายงานให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบ  

ต่อไป 

ข้อ ๔๐  กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ ให้ผู้ตรวจ

การแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 

ข้อ ๔๑  ให้คณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแก้ไข

ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม โดยจัดให้มีการประเมินการ

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ ๑ ปี หรือให้ดำเนินการปรับปรุง

แก้ไขประมวลจร ิยธรรมให้ม ีความเหมาะสมตามคำแนะนำของ  

ผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป 

      ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

         ประกาศ  ณ   วันที่ 

             -ลงชื่อ- 

            ตำแหน่ง 

      

หมายเหตุ
–
ชี้แจงเพิ่มเติม


 ๑.  เอกสารนี้เป็นเพียงตัวอย่างรูปแบบประมวลจริยธรรมเพื่อใช้

เป็นแนวทางในการพิจารณาจัดทำประมวลจริยธรรมของ

องค ์กรปกครองส ่วนท ้องถ ิ ่น (ในส ่วนของข ้าราชการ

การเมือง) ให้เกิดมาตรฐานและเป็นไปในแนวทางเดียวกัน  

 ๒.  ผู้พิจารณาจัดทำสามารถปรับปรุง/แก้ไขได้ตามที่เห็นเหมาะ

สม แต่ทั ้งนี ้จะต้องอยู่ในกรอบขององค์ประกอบประมวล

จริยธรรม แนวทางและมาตรฐานกลไกและระบบการบังคับ

ใช้ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ 

ทั่วประเทศ 

 ๓.  องค์ประกอบโดยหลักของประมวลจริยธรรม ได้แก่   

 ๓.๑  ชื ่อระเบียบ/ข้อบังคับ/ประกาศ...ว ่าด้วยประมวล

จริยธรรม... 

 ๓.๒  วันประกาศใช้บังคับ 

 ๓.๓  คำนิยามที่ครอบคลุม 

 ๓.๔  มาตรฐานทางจริยธรรม ***เป็นส่วนสารบัญญัติว่า

อะไรควรทำ อะไรไม่ควรทำ 
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 ก)  มาตรฐานทางจร ิยธรรมอันเป ็นค่าน ิยมหลัก 

จำนวน ๙ ประการ (Core values)  ซึ่งกำหนดโดย  

ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

 ข)  มาตรฐานจริยธรรมขององค์กรตามที่เห็นสมควร  

 ค)  จรรยาวิชาชีพ (ถ้ามี) 

 ๓.๕  กลไกและระบบบังคับใช้ที่มีประสิทธิภาพ
*** 

เป็นบทวิธีสบัญญัติ กำหนดหน่วยงานที ่เป็นกลไก

บ ังค ับการกรณีม ีการฝ ่าฝ ืนหร ือไม ่ปฏ ิบ ัต ิตาม

มาตรฐานทางจริยธรรม กระบวนการในการตรวจสอบ

และวินิจฉัย ฯลฯ มีแนวคิดเกี่ยวกับเรื่องกลไกหลาย

ประการ เช่น ตั ้งเป็นคณะกรรมการ,ใช้หน่วยงาน  

ภายในที่มีอยู่แล้ว เช่น ฝ่ายการเจ้าหน้าที่  หรือตั้ง

หน่วยงานภายในขึ้นมาใหม่เพื่อรับผิดชอบโดยเฉพาะ 

ฯลฯ ส่วนระบบบังคับใช้ก็อาจนำกระบวนกา สอบสวน

ข้อเท็จจริงหรือสอบสวนทางวินัยมาประยุกต์ใช้โดย

อนุโลม 

 ๓.๖  ขั้นตอนการลงโทษ
ตามความร้ายแรง *** 

กระบวนการการลงโทษกรณีวินิจฉัยแล้วพบว่ามีการ

ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม โดย

ในการพิจารณาว่าการฝ่าฝ ืนหร ือไม่ปฏิบ ัต ิตาม

มาตรฐานจริยธรรมตามประมวลจริยธรรมนั้นเป็นการ

ฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้พ ิจารณาจาก

พฤติกรรมของการฝ่าฝ ืน ความจงใจหร ือเจตนา   

มูลเหตุจูงใจ ความสำคัญและระดับตำแหน่งตลอดจน

หน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติและ

ความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี   

ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรนำมา

ประกอบการพิจารณา เพื่อให้เกิดมาตรฐานเป็นไปใน

แนวทางเดียวกันทั่วประเทศ 

 ๓.๗  อื่นๆ ตามที่เห็นสมควร 

  (*** ประมวลจริยธรรมทุกฉบับจะต้องมี ๓ ส่วนนี ้

เสมอ (ถูกกำหนดโดยรัฐธรรมนูญ)) 

กรณีมีข้อสงสัยประการใด หรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 

ขอได้โปรดประสานโดยตรงที ่สำนักส่งเสร ิมมาตรฐานจริยธรรม 

โทรศัพท์ ๐ ๒๑๔๑ ๙๒๗๗ โทรสาร ๐ ๒๑๔๓ ๘๓๗๓ หรืออีเมล์ 

kamoltham@ombudsman.go.th และ vorravuth@ombudsman.go.th 
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กำหนดการสัมมนา

กำหนดการ
 รายละเอียด


08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00-09.10 น. กล่าวรายงาน
และวัตถุประสงค์การจัดงาน  

ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล  

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น  

สถาบันพระปกเกล้า   

09.10 – 9.30 น. ประธานเปิดงานและกล่าวถึงความสำคัญของการ

จัดทำประมวลจริยธรรม



นายปราโมทย์  โชติมงคล  

ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

09.30-12.00 น. เจตนารมณ์รัฐธรรมนูญ
2550
กับประมวลจริยธรรม

ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น  

รศ.วุฒิสาร ตันไชย  

รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า 

หลักการ
แนวคิดและสาระสำคัญประมวลจริยธรรม

ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น


ศาสตราจารย์ศรีราชา เจริญพานิช   

ผู้ทรงคุณวุฒิ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน/ 

อดีตเลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

สะท้อนความคิดจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อ

ประมวลจริยธรรมของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง

ท้องถิ่น



นายสานันท์ สุพรรณชนะบุรี 

นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย       

กำหนดการ
 รายละเอียด


09.30-12.00 น. นายประภัสร์ ภู่เจริญ 

นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย   

นายนพดล แก้วสุพัฒน์ 

นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย 

ดำเนินรายการ
โดย



ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล  

ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น          

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-15.00 น. เปิดเวทีขอความเห็นประมวลจริยธรรมของผู้ดำรง

ตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น


15.00-15.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

15.15-16.00 น. สรุปและรวบรวมความคิดเห็นประมวลจริยธรรม

ของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองท้องถิ่น
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วิทยากร


ลำดับ
 คำนำหน้า
 ชื่อ
 นามสกุล
 ตำแหน่ง


1 นาย นพดล  แก้วสุพัฒน์ นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนตำบล 

แห่งประเทศไทย          

2 นาย ประภัสร์  ภู่เจริญ นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย                   

3 นาย ปราโมทย์ โชติมงคลสส ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

4 รศ. วุฒิสาร ตันไชย รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า  

5 ศาสตราจารย์ ศรีราชา  เจริญพานิช   เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน 

6 นาย สานันท์  สุพรรณชนะบุรี  นายกสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

แห่งประเทศไทย  

7 ผศ.ดร. อรทัย  ก๊กผล ผู้อำนวยการวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น 

 

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น


ลำดับ
 คำนำหน้า
 ชื่อ
 นามสกุล
 ตำแหน่ง


8 นาย กิตติ์ บุญประสพ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสีบัวทอง 

9 นาย ฉัตรกุล  ชื่นสุวรรณกุล ปลัดเทศบาลเมืองปทุมธานี 

10 นาย ชัยภัทร์ หมื่นกิจ สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย 

11 ว่าที่ ร.ต. ชาญยุทธ เกื้ออรุณ ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดตรัง 

12 นาง ดาราณี ศรีจันทร์อ่อน รองปลัดเทศบาลตำบลบางพระ 

13 นางสาว ดารารัตน์ โพธิ์อุไร เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์อาวุโส 

14 ว่าที่ร้อยตรี ทวีศักดิ์ อินกว่าง รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง 

15 นาย เทียน รินชื่นใจ ประธานสภาเทศบาลเมืองเพชรบุรี 

16 นาย ธนณัฎฐ์ สุวรรณวัฒน์ เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ 

รายชื่อผู้เข้าร่วมงานสัมมนา ลำดับ
 คำนำหน้า
 ชื่อ
 นามสกุล
 ตำแหน่ง


17 คุณ นงลักษณ์ งามยิ่ง  

18 นาย นที ดำรงค์ นายกเทศมนตรีตำบลสันทรายหลวง 

19 นาย ประกาศิต สุพรหมธีรกูร นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองไฮ 

20 นาง ประเทือง หวลบุตตา นายกเทศมนตรีตำบลธรรมศาลา 

21 นาง ปาณรดา อัตโตหิ หัวหน้างานกิจการสภาเมืองพัทยา 

22 นาย ปาณัท มากจันทร์ เจ้าหน้าที่ 

23 นางสาว ปาริชาติ ชินวรรโณ เทศบาลตำบลธรรมศาลา 

24 นางสาว ปิยะรัตน์ ลิ่วลักษณียนาวิน รองปลัดเทศบาลนครนนทบุรี 

25 นาย พงษ์ธรรม ธระเสนา ประธานสภาเทศบาลเมืองเมืองพล 

26 ด.ต. พงษ์รัตน์ โชติกวนิชย์ สมาชิกสภาเทศบาลเมืองประจวบคีรีขันธ์ 

27 นาย พัชระ เจิมมีศรี สำนักงานเทศบาลตำบลบางพระ 

28 นาย พิเชฐ ไทยกล้า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยธานี 

29 นาย ภาณุ ค้าผล เทศบาลตำบลธรรมศาลา 

30 นาย ภาษิต ชนะบุญ รองปลัดเทศบาลตำบลรางกระทุ่ม 

31 คุณ มลฤดี เหมือนสุวรรณ ปลัดเทศบาลเมืองปทุมธานี 

32 จ.ส.ต. มานะ นุสันวัลย์ เทศบาลตำบลเขาฉกรรจ์ 

33 นางสาว ยุวดี รื่นภาค นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสนับทึบ 

34 นาย เลิศ สุขมาก รองประธานสภาเทศบาลเมืองบางกรวย 

35 นาย วรวุฒิ บุญแก้ว ประธานสภาเทศบาลเมืองกาญจนบุรี 

36 นาย วัลลภ สุวรรณดี ประธานที่ปรึกษาผู้ว่ากทม. 

37 นาย ศานิต กล้าแท้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง 

38 นาย สนชัย อุ่ยเต๊กเค่ง ประธานสภาเทศบาลเมืองระนอง 

39 นาย สมชัย สุรกาญจน์กุล ผู้อำนวยการส่วนการปกครองและเลือกตั้ง 
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ลำดับ
 คำนำหน้า
 ชื่อ
 นามสกุล
 ตำแหน่ง


40 นาย สมาน แตบาตู นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงคีรี  

จังหวัดนราธิวาส 

41 นาย สมาน สหสัจจญาณ ประธานสภาเทศบาลเมืองโพธาราม 

42 นาง สาวิตรี หนุนภักดี หัวหน้างานสำนักปลัดเทศบาลตำบลหลักห้า 

43 นางสาว สุกัญญา อัศวเกษม ประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด 

สมุทรปราการ 

44 นาย สุเมศร์ เดชดวง ประธานสภาเทศบาลเมืองตะพานหิน 

45 นาย สุริยา พุทธิพงษ์ ประธานสภาเทศบาลเมืองท่าข้าม 

46 นาย อภิสิทธิ์ แสงเขียว ประธานสภาเทศบาลเมืองมุกดาหาร 

47 นาย อาคม เผือกหอม ประธานสภาเทศบาลเมืองบางบัวทอง 

 

สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน



ลำดับ
 คำนำหน้า
 ชื่อ
 นามสกุล
 ตำแหน่ง


48     

49    

50    

51    

52    

53    

54    

55    

56    

57    

58    

ลำดับ
 คำนำหน้า
 ชื่อ
 นามสกุล
 ตำแหน่ง


59    

60    

61    

62    

63    

64    

65    

66    

67    



ข้าราชการ
พนักงานของรัฐ
นักวิชาการ
สื่อมวลชน
และภาคประชาชน


ลำดับ
 คำนำหน้า
 ชื่อ
 นามสกุล
 ตำแหน่ง


66 นาง กรรณิกา สารพานิช รองผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน 

67 คุณ กุลวดี เกษมสันต์ กระทรวงศึกษาธิการ 

68 นาย ณรงค์ ลัคนาภิเศรษฐ์ กรรมการชุมชนเคหะรามอินทรา 

69 นางสาว ดวงพร รุจิเรข รองเลขาธิการคณะกรรมการปปช. 

70 นางสาว ทัศนีย์ พิกุล ข้าราชการบำนาญภัณฑารักษ์ 8 (ผู้อำนวยการ)  



กรมศิลปากร
กระทรวงวัฒนธรรม


ลำดับ
 คำนำหน้า
 ชื่อ
 นามสกุล
 ตำแหน่ง


71 นาย นพสิทธิ์ วิมลพุฒิศักดิ์ กรรมการชุมชน ชุมชนดำรงรักษ์ 

72 นาย นิพนธ์ ธรรมรังษี เจ้าพนักงานป้องกันการทุจริต ปปช. 

73 นาย พุทธิฉัตร จินดาวงศ์ ผู้สื่อข่าวทีวีไทย 
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ลำดับ
 คำนำหน้า
 ชื่อ
 นามสกุล
 ตำแหน่ง


74 นาย ภวัต สาดแสงจันทร์ กรรมการชุมชน ชุมชนดำรงรักษ์ 

75 คุณ มุกดา ไวยากรณ์ ชุมชนลำลูกกา 

76 คุณ รุ่งทิพย์ สุขสิน ชุมชน 

77 นาง ละออ แก้วนิยม นักวิชาการแรงงานชำนาญการ  



สำนักบริหารแรงงานต่างด้าว
กรมการจัดหางาน


ลำดับ
 คำนำหน้า
 ชื่อ
 นามสกุล
 ตำแหน่ง


78 นาย วงษ์ ก่อเกิดบุญ สมาชิกสภาพัฒนาการเมือง 

79 นาย วิชัย จิระนันท์ อาจารย์ 

80 นาย วิริทธิพล นีรชรานุสรณ์ อาจารย์ 

81 คุณ วีรเชษฐ์ ชัชวาล ชุมชนลำลูกกา 

82 นาย สมศักดิ์ ปัญญาโชติพันธ์ กรรมการชุมชน ชุมชนดำรงรักษ์ 

83 นางสาว โสรยา โสดา หนังสือพิมพ์สยามรัฐ 

84 นาย อภิชาต อภิชาตยลากรณ์ อสมสท. 




