- ร่าง ข้อกาหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....

โดยที่เป็นการสมควรมีข้อกาหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้ ประมวล
จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา ๗๖ กาหนดให้
รั ฐ พัฒ นาระบบการบริ ห ารราชการแผ่ นดินทั้งราชการส่ ว นกลาง ส่ ว นภู มิภ าค ส่ ว นท้ องถิ่น เพื่อ ประโยชน์สุ ข
ของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชน
โดยกาหนดให้มีมาตรฐานทางจริ ยธรรม เพื่อให้หน่ว ยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกาหนดประมวลจริยธรรม
และเป็นหลักสาคัญในการกาหนดหลักเกณฑ์การปฏิบัติตนสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ และมาตรา 250
มาตรา 251 ของรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศั ก ราช 2560 ก าหนดให้ ก ฎหมายที่ เ กี่ ย วกั บ
การบริหารราชการส่วนท้องถิ่นต้องให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีอิสระในการบริหาร โดยการบริหารงานบุคคล
ขององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ เ ป็ น ไปตามที่ ก ฎหมายบั ญ ญั ติ ซึ่ ง ต้ อ งใช้ ร ะบบคุ ณ ธรรมและต้ อ งค านึ ง ถึ ง
ความเหมาะสมกับความจาเป็นของแต่ ละท้องถิ่นและแต่ละรูปแบบโดยจัดให้มีมาตรฐานที่สอดคล้องกันเพื่อให้
สามารถพัฒนาร่วมกันได้
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 251 ของรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560
มาตรา ๖ มาตรา 14 มาตรา 19 และมาตรา 20 แห่ งพระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562
มาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่ น พ.ศ. 2542 มาตรา 57 และมาตรา 65
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 มาตรา 77 แห่งพระราชบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 71 แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 90 แห่งพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริ ห ารส่ ว นตาบล พ.ศ.2537 มาตรา ๑๒๓ พระราชบัญญัติระเบียบบริห ารราชการ
กรุ งเทพมหานคร พ.ศ. ๒๕๒๘ มาตรา ๙๔ พระราชบัญญัติระเบียบบริห ารราชการเมืองพัทยา พ.ศ. ๒๕๔๒
กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการสานักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2553 ระเบียบคณะกรรมการมาตรฐาน
ทางจริยธรรมว่าด้วยหลักเกณฑ์การจัดทาประมวลจริยธรรม ข้อกาหนดจริยธรรมและกระบวนการรักษาจริยธรรม
ของหน่ ว ยงานและเจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ พ.ศ. 2563 ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คล
ส่ว นท้องถิ่น เรื่ อง ประมวลจริย ธรรมพนักงานส่ ว นท้องถิ่น พ.ศ. 2564 ประกอบมติที่ประชุมคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นครั้งที่ .. /.... เมื่อวั นที่ .. เดือน.......................................... พ.ศ. ....
จึ ง ประกาศข้ อ ก าหนดว่ า ด้ ว ยกระบวนการรั ก ษาจริ ย ธรรม กลไก การบั ง คั บ ใช้ ประมวลจริ ย ธรรมพนั ก งาน
ส่วนท้องถิ่น พ.ศ. .... ไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ ๑ ข้อกาหนดนี้เรียกว่า “ข้อกาหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก การบังคับใช้
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ....”
ข้อ ๒ ข้อกาหนดนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
/ข้อ ๓ ให้...
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ข้อ ๓ ให้ยกเลิก ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กาหนด
มาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการพนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2556
ข้อ 4 ในประกาศนี้
“ก.ถ.” หมายความว่า คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
“คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจาจังหวัด” หมายความว่า คณะกรรมการ
ที่มีอานาจหน้าที่ขับเคลื่อนมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด
“ก.จ.จ.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด
“ก.ท.จ.” หมายความว่า คณะกรรมการพนักงานเทศบาล
“ก.อบต.จ.” หมายความว่า คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
“ก.เมืองพัทยา” หมายความว่า คณะกรรมการพนักงานเมืองพัทยา
“ก.ก.” หมายความว่า คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร
“คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า คณะกรรมการ
ที่มีอานาจหน้าที่ขับเคลื่อนมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“อปท.” หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีกฎหมายจัดตั้งกาหนด
“ราชการส่วนภูมิภาค” หมายความว่า จังหวัด อาเภอ
“ราชการส่วนท้องถิ่น” หมายความว่า องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามกฎหมายระเบียบบริหารราชการ
แผ่นดิน รวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามที่มีกฎหมายกาหนด
“พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ” หมายความว่ า พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น รวมถึง พนักงานส่วน
ท้องถิ่นตามกฎหมายระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
“ผู้ร้องขอ” หมายความว่า ผู้กล่าวหา ผู้เสียหาย ผู้ทาคาร้อง ผู้ร้องทุกข์กล่าวโทษ ผู้ให้ถ้อยคา
หรือผู้ที่แจ้งเบาะแสหรือข้อมูลใดเกี่ยวกับการจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และให้หมายความรวมถึงบุคคลอื่นใด
ที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับผู้ร้องขอด้วย
“พยาน” หมายความว่า บุคคลใดที่ ก.ถ. คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจาจังหวัด หรือคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีมติให้ความคุ้มครอง
ช่วยเหลือ หรือกันไว้เป็นพยาน
“ผู้บังคับบัญชา” หมายความว่า ผู้ซึ่งกฎหมายบัญญัติให้มีอานาจหน้าที่บังคับบัญชาข้าราชการ
พนักงาน ลูกจ้าง เจ้าหน้าที่ หรือบุคคลอื่นใดที่ได้รับเงินเดือนหรือค่าตอบแทนหรือเงินอื่นใดจากหน่วยงานของรัฐ
หรือผู้ซึ่งกากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามที่กฎหมายบัญญัติ
ข้ อ 5 ให้ ป ระธานคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น รั ก ษาการ
ตามข้อกาหนดนี้ และให้ ประธานคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น โดยความเห็นชอบ
ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น มีอานาจตีความวินิจฉัยปัญหา กาหนดหลักเกณฑ์
มาตรการ วิธีการ แนวทาง การปฏิบัติ เพื่อดาเนินการให้เป็นไปตามข้อกาหนดนี้
/กรณี…
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กรณี ที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุ คคลส่ ว นท้องถิ่นไม่มี หรือมี แต่ ไม่อาจปฏิ บั ติ
ราชการได้ ให้ คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น เท่าที่เหลื ออยู่ ดาเนินการเท่าที่จาเป็น
ไปพลางก่ อ น โดยให้ ร ายงานให้ ค ณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามมาตรา 30
แห่ งพระราชบั ญญั ติ ร ะเบี ย บบริ ห ารงานบุ คคลส่ วนท้ องถิ่ น พ.ศ. 2542 ทราบในโอกาสแรกของการประชุ ม
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และรายงานให้ ก.ม.จ. ทราบ
กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ใดไม่สามารถปฏิบัติตามข้อกาหนดนี้ได้ ให้ขอทาความตกลง
กับคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นก่อนการปฏิบัติ
คณะกรรมการมาตรฐานการบริห ารงานบุคคลส่ว นท้องถิ่น อาจมอบอานาจให้ คณะกรรมการ
มาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจาจังหวัดหรือผู้ว่าราชการจังหวัดก็ได้
หมวด 1
กลไกขับเคลื่อนจริยธรรม
ส่วนที่ 1
องค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ข้อ 6 ให้คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรียกชื่อย่อว่า ก.ถ. มีหน้าที่
และอานาจ ดังนี้

(1) เสนอแนะและให้คาปรึกษาเกี่ยวกับนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านมาตรฐานทางจริยธรรม
และการส่ ง เสริ ม จริ ย ธรรมต่ อ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และคณะกรรมการมาตรฐานจริ ย ธรรมพนั ก งาน
ส่วนท้องถิ่นประจาจังหวัด
(2) กาหนดแนวทางในการส่งเสริม พัฒนา เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพให้ พนักงานส่วนท้องถิ่น
มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมและยึดถือ แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงาน
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น รวมทั้ ง ก าหนดให้ มี ม าตรการจู ง ใจเพื่ อ ส่ ง เสริ ม พั ฒ นา ให้ พ นั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น มี พ ฤติ ก รรม
ทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี
(3) กาหนดแนวทางหรือมาตรการในการขับเคลื่อนการดาเนิ นกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก
และการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อให้คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นระดับจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บังคั บบัญชานาไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล
อย่างเป็นรูปธรรม
(4) ก าหนดหลั ก เกณฑ์ แ ละแนวทางการน าพฤติ ก รรมทางจริ ย ธรรมไปใช้ ใ นกระบวน การ
บริหารงานบุคคล ให้มีผลต่อการพิจารณาให้คุณให้โทษ เช่น การประเมินผลการปฏิบัติราชการ การเลื่อนเงินเดือน
การแต่งตั้ง การเลื่อน การโอน การย้าย หรือการให้ออกจากราชการ
(5) กาหนดมาตรการที่ใช้บังคับกรณีพนักงานส่วนท้องถิ่นมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม และระดับ
ความร้ายแรงของโทษในกรณีมีการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้อกาหนด
จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
/(6) กาหนด…
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(6) กาหนดนโยบาย หลักเกณฑ์ และวิธีการ รวมถึงกลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
พนักงานส่วนท้องถิ่น
(7) กาหนดมาตรการเพื่อใช้ในการบริหารงานบุคคล
(8) กากับ ติดตาม ดูแล การดาเนินการตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น กระบวนการ
รักษาจริยธรรม การประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
(9) รายงานผลการดาเนินการทางจริยธรรมให้คณะกรรมการมาตรฐานทางจริยธรรมทราบ
(10) ตีความและวินิจฉัยปัญหาที่เกิดจากการใช้ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นและการใช้
บังคับข้อกาหนดนี้
(11) มีอานาจเรียกให้บุคคลใดมาให้ถ้อยคาหรือให้ส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลักฐานมาประกอบ
การพิจารณาได้
(12) ดาเนินการใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น
การประเมินผลตาม (8) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ถ. กาหนด โดยอาจจัดให้ มี
องค์กรภายนอกเข้าร่วมการประเมินผลด้วยก็ได้
ข้อ 7 ให้สานักงาน ก.ถ. มีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) เป็น หน่ ว ยดาเนิ น งานด้านจริยธรรมของพนักงานส่ ว นท้องถิ่น โดยให้ มีกลุ่มงานจริยธรรม
ซึง่ มีกรอบอัตรากาลังผู้ปฏิบัติงานที่เหมาะสม รวมถึงการจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการดาเนินงานด้านจริยธรรม
(2) จั ดทาหลั กสู ตรการฝึ กอบรม การเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจให้ กับพนักงานส่ ว นท้องถิ่น
และประชาชน
(3) ศึก ษา วิ เคราะห์ เป็น ศูน ย์ก ลางข้ อมู ล และรวบรวมข้อ มูล ต่า ง ๆ เกี่ ยวกับ งานจริย ธรรม
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น
(4) รณรงค์ส่งเสริมและประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
(5) กากับ ติดตาม ดูแล การดาเนินการตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น และข้อกาหนด
จริยธรรม
(6) ช่วยเหลือ และให้คาปรึกษาและแนะนาเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น
(7) จั ด ประชุ ม สั ม มนา ฝึ ก อบรม รวมทั้ ง การประชาสั ม พั น ธ์ แ ละเผยแพร่ ค วามรู้ เ กี่ ย วกั บ
การดาเนินการจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น
(8) ประเมิ น ผลการบั ง คั บ ใช้ ป ระมวลจริ ย ธรรมพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ขององค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นเสนอต่อ ก.ถ.
(9) รั บและดาเนินการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกรณีมีการฝ่ าฝื นจริยธรรม การปฏิบัติหรือละเว้ น
การปฏิบั ติห น้ าที่ โดยมิช อบของพนั กงานส่ว นท้องถิ่น และกาหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่ว นร่ว ม
ในการตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(10) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ ก.ถ. มอบหมาย
(11) ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยมอบหมาย

/ข้อ 8...
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ข้อ 8 ให้ ก.ถ. แต่งตั้งคณะอนุกรรมการจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นขึ้นคณะหนึ่ง ประกอบด้วย
(1) ผู้ทรงคุณวุฒิใน ก.ถ. จานวนหนึ่งคน เป็นประธานอนุกรรมการ
(2) ปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือรองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่กากับดูแลสานักงาน ก.ถ. จานวนหนึ่งคน
เป็นอนุกรรมการ
(3) ผู้แทน ก.พ. เป็นอนุกรรมการ
(4) ผู้แทน ส.ถ. เป็นอนุกรรมการ
(5) ผู้แทน ป.ป.ช. เป็นอนุกรรมการ
(6) ผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้ความเชี่ยวชาญด้านการบริหารงานบุคคล ด้านกฎหมาย ด้านการเมือง
การปกครอง หรือด้านอื่น ๆ จานวนสามคน เป็นอนุกรรมการ
(7) ผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล จานวนหนึ่งคน เป็นอนุกรรมการ
(8) ผู้แทนปลัดเทศบาล จานวนหนึ่งคน เป็นอนุกรรมการ
(9) ผู้แทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด จานวนหนึ่งคน เป็นอนุกรรมการ
(10) ผู้แทน ก.จ. ที่ ก.จ. คัดเลือก ผู้แทน ก.ท. ที่ ก.ท. คัดเลือก ผู้แทน ก.อบต. ที่ ก.อบต. คัดเลือก
จานวนสามคน เป็นอนุกรรมการ
(11) ปลัดเมืองพัทยา เป็นอนุกรรมการ
(12) ปลัดกรุงเทพมหานครหรือผู้แทน เป็นอนุกรรมการ
(13) หัวหน้าสานักงาน ก.ถ. เป็นอนุกรรมการ
(14) ผู้อานวยการกลุ่มงานจริยธรรม สานักงาน ก.ถ. เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ
(15) ข้าราชการสานักงาน ก.ถ. ที่หัวหน้าสานักงาน ก.ถ. มอบหมาย จานวนสองคน เป็นผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการตาม (6) (7) (8) (9) ให้เป็นไปตามที่ (1) เห็นสมควร
ข้อ 9 ให้คณะอนุกรรมการตามข้อ 8 มีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1) ให้ คาปรึ กษาแนะนาเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการส่ งเสริมจริยธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) ให้ คาปรึ กษาแนะนาเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมจริยธรรม รวมถึงการพัฒ นาจริยธรรม
และการนาพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓) ส่ งเสริ ม และให้ คาแนะน าเกี่ย วกับ การบั งคับ ใช้ประมวลจริย ธรรมพนัก งานส่ ว นท้ องถิ่ น
และข้อกาหนดจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
(4) ศึกษา เสนอแนะ กลั่นกรอง ปรับปรุง แก้ไขเพิ่มเติม ให้คาปรึกษา แนะนา และพิจารณาปัญหา
ประมวลจริยธรรม ข้อกาหนดจริยธรรม ของพนักงานส่วนท้องถิ่น
(5) ศึกษา เสนอแนะ ส่ งเสริม พัฒนา ติดตาม ประเมินผล การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
ข้อกาหนดจริยธรรม ของพนักงานส่วนท้องถิ่น
(6) กลั่นกรองการตอบข้อหารือ เสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(7) เสนอมาตรการส่งเสริมหรือจูงใจเพื่อพัฒนาให้พนักงานส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดี และมาตรการดาเนินการกับพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพฤติกรรม
ฝ่าฝืนจริยธรรม
(8) มีอานาจเรี ยกให้บุ คคลใดมาให้ถ้อยคาหรือให้ ส่งวัตถุ เอกสาร หรือพยานหลั กฐานมาประกอบ
การพิจารณาได้
/(9) ดาเนินการ...
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(9) ดาเนินการอื่น ๆ ตามที่ ก.ถ. มอบหมาย
ข้อ 10 ให้หัวหน้าสานักงาน ก.ถ. รับผิดชอบในงานธุรการที่เกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ของคณะกรรมการมาตรฐานการบริ หารงานบุคคลสวนท้ องถิ่น คณะอนุกรรมการ และมีอานาจหน้าที่กาหนด
หลักเกณฑ์ วิธีการปฏิบัติ ตามที่ ก.ถ. มอบหมาย
ข้อ 11 ให้หัวหน้าส่วนราชการหรือรองหัวหน้าส่วนราชการที่ได้รับมอบหมายหรือผู้บังคับบัญชา
ซึ่งมีอานาจหน้าที่บังคับบัญชา กากับดูแลสานักงาน ก.ถ. ดาเนินการให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น ข้อกาหนดจริยธรรม หรือตามที่ ก.ถ. มอบหมาย

ส่วนที่ 2
คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจาจังหวัด
ข้อ 12 ให้ ก.ถ. โดยข้อเสนอของผู้ว่าราชการจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม
พนั กงานส่ ว นท้องถิ่น ประจ าจั งหวัด ขึ้น เพื่อทาหน้ าที่ให้ ค าปรึกษาแนะนา สอดส่ อง ดูแลและส่ งเสริมให้ มี
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ข้อกาหนด ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจาจังหวัด ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกหน่วยงาน ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์
และผลงานด้านการส่ งเสริ มจริ ย ธรรม รวมถึง มีความเข้าใจในบทบาทภารกิจ ของส่ ว นราชการ โดยพิจารณา
จากบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติ มีความซื่อสัตย์ สุจริต
(๒) รองผู้ว่าราชการจังหวัดที่ผู้ว่าราชการจังหวัดมอบหมาย เป็นรองประธาน
(๓) กรรมการผู้แทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่ได้รับคัดเลือกจากนายกองค์การบริหาร
ส่วนจังหวัด ผู้แทนนายกเทศมนตรี ที่ได้รับคัดเลือกจากนายกเทศมนตรี และกรรมการผู้แทนนายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลที่ได้รับคัดเลือกจากนายกองค์การบริหารส่วนตาบล จานวนสามคน
(4) กรรมการซึ่งดารงตาแหน่งประเภทบริห ารท้องถิ่นหรือประเภทอานวยการท้องถิ่นขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดนั้นที่ได้รับเลือกจากพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ดารงตาแหน่งดังกล่าว จานวนสามคน
(5) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ งมาจากภาคส่ วนต่ าง ๆ
เช่น ภาคเอกชน สื่อมวลชน รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันการศึกษา ข้าราชการทหารหรือตารวจที่ดารงตาแหน่ง
เทียบเท่าตาแหน่งประเภทบริห ารท้องถิ่นหรือตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่นหรืออดีตข้าราชการพลเรือน
ที่เคยดารงตาแหน่งประเภทอานวยการหรือเทียบเท่าขึ้นไป และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์
ด้านการส่งเสริมจริยธรรม ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือด้านอื่นใด
อันจะเป็นประโยชน์แก่ก ารปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจาจังหวัด
โดยพิ จารณาจากบุ คคลที่ ได้ รั บการยอมรับว่ าเป็นผู้ ที่มี เกียรติ มีความซื่อสั ตย์ สุ จ ริ ต ตามที่ผู้ ว่ าราชการจั งหวั ด
เห็นสมควร จานวนสามคน
(6) ให้หัวหน้าสานักงานจังหวัดและท้องถิ่นจังหวัด เป็นกรรมการและเลขานุการร่วม
/(7) ให้...
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(7) ให้ผู้อานวยการกลุ่มงานทรัพยากรบุคคลของสานักงานจังหวัดและสานักงานท้องถิ่นจังหวัด
เป็นผู้ช่วยเลขานุการร่วม
การสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจาจังหวัด
ตาม (1) (3) (4) ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ถ. หรือกระทรวงมหาดไทยกาหนด
ให้ จั งหวัด กาหนดหน่ ว ยงานที่รั บผิ ดชอบงานจริย ธรรมของจั งหวัด เป็ นหน่ว ยงานรับ ผิ ด ชอบ
จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นจังหวัดโดยให้สานักงานท้องถิ่นจังหวัดเป็นหน่วยงานร่วมรับผิดชอบในงานธุรการ
ของคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจาจังหวัดด้วย
ให้ คณะกรรมการมาตรฐานจริ ยธรรมพนักงานส่ ว นท้อ งถิ่นประจาจังหวัด คานึงถึงมาตรฐาน
ทางจริยธรรมตามแนวทางของ ก.พ. และการดาเนินการตามกฎหมายวิธีปฏิบัติราชการทางปกครอง
ข้อ 13 คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่ว นท้องถิ่นประจาจังหวัด มีอานาจหน้าที่
ดังต่อไปนี้
(๑) ให้ ค าปรึ กษาแนะนาเกี่ยวกับนโยบาย ยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการส่ งเสริมจริยธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) ให้ คาปรึ กษาแนะนาเกี่ยวกับนโยบายการส่งเสริมจริยธรรม รวมถึงการพัฒ นาจริยธรรม
และการนาพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๓) ส่ งเสริ ม และให้ คาแนะน าเกี่ย วกับ การบั งคับ ใช้ประมวลจริย ธรรมพนัก งานส่ ว นท้ องถิ่ น
และข้อกาหนดจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
(๔) สอดส่อง ดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น พิจารณาให้ความเห็น
เมื่อมีกรณีร้องเรี ยนกล่ าวหาหรือมีข้อสงสัยว่าพนักงานส่ วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นมีพฤติกรรม
ที่ไม่เหมาะสม หรือฝ่าฝืนจริยธรรม
(๕) เสนอมาตรการส่งเสริมหรือจูงใจเพื่อพัฒนาให้พนักงานส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีพฤติกรรมเป็นแบบอย่างที่ดี และมาตรการดาเนินการกับพนักงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพฤติกร รม
ฝ่าฝืนจริยธรรม
(๖) เสริมสร้างการทางานร่วมกันระหว่ างพนักงานส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
คณะกรรมการมาตรฐานจริ ย ธรรมพนั กงานส่ว นท้องถิ่น และประสานความร่วมมือกับคณะกรรมการ องค์กร
หรือหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๗) รณรงค์ ส่งเสริมความเข้าใจต่อสาธารณะเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมพนักงานส่ วนท้องถิ่น
และข้อกาหนดจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดจนส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
พฤติกรรมทางจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๘) ตรวจสอบข้อเท็จจริงและเสนอความเห็นต่อนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชา
หรือหัวหน้าส่วนราชการเมื่อมีกรณีร้องเรียน กล่าวหา หรือมีข้อสงสัยว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
มีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือฝ่าฝืนจริยธรรม ในกรณีหัวหน้าส่วนราชการมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมหรือฝ่าฝืนจริยธรรม
ให้เสนอผู้บังคับบัญชาชั้นเหนือขึ้นไปพิจารณา
(9) เสนอความเห็น วิเคราะห์ ข้อกฎหมาย ข้อเท็จจริง เพื่อประกอบการพิจารณาของนายกองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชาหรือ ก.ถ.
/(๑0) คุ้มครอง…

-๘-

(๑0) คุ้ มครองและประกั นความเป็ นอิ สระและเที่ ยงธรรมของกลุ่ มงานจริ ยธรรมขององค์ กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(๑1) คุ้ ม ครองพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น
อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรมต่อผู้นั้น
(12) พิจารณาวินิจฉัยเรื่องอุทธรณ์ เรื่องร้องทุกข์ เรื่องการคุ้มครองระบบคุณธรรมจริยธรรม
(13) มี อ านาจเรี ย กให้ บุ ค คลใดมาให้ ถ้ อ ยค าหรื อ ให้ ส่ ง วั ต ถุ เอกสาร หรื อ พยานหลั ก ฐาน
มาประกอบการพิจารณาได้
(๑4) ส่งเรื่องให้ ก.ถ. พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่อ งสาคัญหรือมีผลกระทบ
ในวงกว้างต่อพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหลายแห่ง
(15) ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้อกาหนด
จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๑6) ปฏิบัติหน้าทีอ่ ื่นตามทีผ่ ู้ว่าราชการจังหวัด หรือ ก.ถ. หรือกระทรวงมหาดไทย มอบหมาย
การดาเนินการ (4) (5) (8) (9) (12) ให้รายงาน ก.ถ. ทราบ
ข้อ 14 ให้นาบทบัญญัติเกี่ยวกับการประชุมของคณะกรรมการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองมาใช้บังคับกับการประชุมคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการในคณะกรรมการมาตรฐาน
จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจาจังหวัดเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งตามข้อกาหนดนี้โดยอนุโลม
ส่วนที่ 3
คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 15 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจให้ มีคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้
กรณีองค์ กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นใดจัดให้ มี คณะกรรมการมาตรฐานจริ ยธรรมประจาองค์ก ร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น โดยข้ อ เสนอของนายกองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
หรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจาองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นขึ้น เพื่อทาหน้าที่ให้คาปรึกษาแนะนา สอดส่อง ดูแลและส่งเสริมให้มีการปฏิบัติ ตามประมวลจริ ยธรรม
ข้อกาหนด ติดตาม และประเมินผลการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
กรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดไม่จัดให้มีคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ให้การดาเนินการเกี่ยวกับจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นอานาจหน้ าที่ของคณะกรรมการ
มาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจาจังหวัด
ข้อ 16 คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย
(๑) ประธานกรรมการ เป็นผู้ ทรงคุณวุฒิ ภายนอกหน่วยงาน ที่มีความรู้ความสามารถ มีประสบการณ์
และผลงานด้านการส่งเสริมจริยธรรม รวมถึงมีความเข้าใจในบทบาทภารกิจของส่วนราชการ โดยพิจารณาจากบุคคล
ที่ได้รับการยอมรับว่าเป็นผู้ที่มีเกียรติ มีความซื่อสัตย์ สุจริต
/(๒) กรรมการ…

-๙-

(๒) กรรมการผู้แทนฝ่ายบริหารขององค์ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับคัดเลือกจากนายกองค์กรส่วนท้องถิ่นนั้น
จานวนหนึ่งคน
(๓) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการ
(4) กรรมการซึ่งดารงตาแหน่งผู้อานวยการกองหรืออานวยการกลุ่มงานที่ได้รับเลือกจากพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จานวนสองคน
(5) กรรมการผู้ ท รงคุ ณ วุ ฒิ ภ ายนอกองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ซึ่ ง มาจากภาคส่ ว นต่ า ง ๆ
เช่น ภาคเอกชน สื่อมวลชน รัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน สถาบันการศึกษา ข้าราชการทหารหรือตารวจที่ดารงตาแหน่ง
เทียบเท่าตาแหน่งประเภทบริห ารท้องถิ่นหรือตาแหน่งประเภทอานวยการท้องถิ่นหรืออดีตข้าราชการพลเรือน
ที่เคยดารงตาแหน่งประเภทอานวยการหรือเทียบเท่าขึ้นไป และเป็นผู้มีความรู้ ความสามารถ หรือประสบการณ์
ด้านการส่งเสริมจริยธรรม ด้านกฎหมาย ด้านการบริหารงานบุคคล ด้านการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ หรือด้านอื่นใด
อันจะเป็นประโยชน์แก่ก ารปฏิบัติหน้ าที่คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยพิจ ารณาจากบุคคลที่ได้รับการยอมรับว่ าเป็นผู้ที่มีเกียรติ มีความซื่อสัตย์ สุจริต ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัด
เห็นสมควร จานวนสองคน
(6) ให้ผู้อานวยการกลุ่มงานที่รับผิดชอบงานบริหารงานบุคคล เป็นเลขานุการ
การสรรหาและการแต่งตั้งคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ถ. หรือกระทรวงมหาดไทยกาหนด
ข้อ 17 ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการ ดังต่อไปนี้
(๑) ก าหนดให้ น ายกองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บ ริ ห ารองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ที่ได้รับมอบหมายรับผิดชอบเกี่ยวกับการรักษาจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น
(๒) ให้กลุ่มงาน/สานัก/กอง ซึ่งมีอานาจหน้าที่เกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลเป็นหน่วยดาเนินงาน
ด้านจริ ย ธรรมหรื อ อาจกาหนดให้ มี กลุ่ มงานจริ ยธรรมโดยมีกรอบอัต รากาลั งผู้ ป ฏิบัติง านที่เ หมาะสม รวมถึ ง
การจัดสรรงบประมาณเกี่ยวกับการดาเนิ นงานด้านจริยธรรม ทั้งนี้ ให้คานึงถึงสถานะการเงินการคลั งขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น และให้เป็นไปตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ด้วย
(๓) ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหัวหน้าส่วนราชการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ในการกากับดูแลให้พนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นหรือข้อกาหนดจริยธรรม ในกรณีพนักงานผู้ใดไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
หรือข้อกาหนดจริยธรรม แต่มิได้เป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดอาญา ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือหัวหน้าส่วนราชการหรือ ผู้บังคับบัญชาว่ากล่าวตักเตือน หรือสั่งให้ทางานอุทิศตนเพื่อสังคม หรือสั่งให้ผู้นั้น
ได้รับการพัฒนา หรือดาเนินการตามกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
(๔) ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทารายงานประจาปีเสนอต่อสานักงาน ก.ถ. ตามหลักเกณฑ์
และวิธีการที่ ก.ถ. กาหนด

/หมวด 2...

- ๑๐ -

หมวด 2
กระบวนการรักษาจริยธรรม
ส่วนที่ 1
การรักษาจริยธรรม
ข้อ 18 ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชามีหน้าที่ดาเนินการตามกระบวนการ
รักษาจริยธรรม ดังต่อไปนี้
(๑) กากับ ดูแลการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ประมวลจริ ยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
และข้อกาหนดจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) กาหนดให้มีการประเมินพฤติกรรมทางจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นและกาหนดหลักเกณฑ์
การนาพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคล
(๓) กาหนดนโยบายด้ านจริยธรรมและแผนปฏิ บัติก ารด้ านจริยธรรมที่ส อดคล้ องกั บภารกิ จ
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อป้องกันและลดความเสี่ยงด้านจริยธรรม การกระทาผิดวินัย และปัญหาการทุจริต
(๔) เป็นแบบอย่างที่ดีด้านจริยธรรม ส่งเสริม สนับสนุน และยกย่องพนักงานส่วนท้องถิ่นในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีพฤติกรรมทางจริยธรรมเป็นแบบอย่างที่ดี รวมทั้งสนับสนุนงบประมาณและอัตรากาลัง
เพื่อการขับเคลื่อนงานด้านจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๕) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรมและพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖) จั ดให้ มี มาตรการและกลไกที่มี ประสิ ทธิ ภ าพเพื่ อเสริ มสร้า งให้ มี การปฏิบั ติต ามประมวล
จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้อกาหนดจริยธรรม รวมทั้งกาหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วม
ในการตรวจสอบพฤติกรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น ตลอดจนติดตามรวบรวมข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับพฤติกรรม
เจ้าหน้าที่ของรัฐที่อาจขัดกับวินัยและจริยธรรมด้วย เพื่อ ใช้สาหรับการส่งเสริมจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) สร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่างส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน
(๘) รายงานและเปิ ด เผยข้ อ มู ล การปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น
และข้อกาหนดจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 19 ให้ ก ลุ่ ม งาน ส านัก กอง ที่ รับผิ ด ชอบงานจริยธรรมขององค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ น
มีหน้าที่ดาเนินการตามกระบวนการรักษาจริยธรรม ดังต่อไปนี้
(๑) พัฒ นาระบบ เครื่ องมือ และกลไกที่จะสนับสนุนการส่ งเสริมจริยธรรมในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(๒) ส่งเสริม สนับสนุน ให้ความรู้ ฝึกอบรม และพัฒนาพนักงานส่วนท้องถิ่น ให้มีความรู้ ความเข้าใจ
และมีความตระหนักในเรื่องคุณธรรม จริยธรรม
(๓) ให้คาปรึกษา แนะนา เสนอแนะนโยบายและมาตรการด้านการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม
และการยกระดับ ธรรมาภิบาล การป้องกันและปราบปรามการทุจริตขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น รวมถึง
แนวทางการนาพฤติกรรมทางจริยธรรมไปใช้ในกระบวนการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
/(๔) วิเคราะห์…

- ๑๑ -

(๔) วิเคราะห์ข้อมูลด้านจริยธรรมเพื่อจัดการความเสี่ยงในเรื่องจริยธรรม การทุจริต และประพฤติมิชอบ
(๕) จัดทาข้อกาหนดจริยธรรม หรือพฤติกรรมที่ควรกระทาและไม่ควรกระทาของพนักงานส่วนท้องถิ่น
ให้ ส อดคล้ องกับ บทบาทภารกิจ ของส่ ว นราชการในองค์กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น เพื่อ นาไปใช้ ในกระบวนการ
บริหารงานบุคคล
(๖) ด าเนิ นการตามมาตรการหรือแผนปฏิบั ติการส่ งเสริมคุณธรรม จริยธรรม และต่ อต้านการทุจริ ต
เช่น การพัฒนาองค์กรคุณธรรม การส่งเสริมจริยธรรมและการเสริมสร้างวินัย การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดาเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ
(๗) รณรงค์ ส่งเสริม ประชาสัมพันธ์ ตลอดจนสร้างเครือข่ายและประสานความร่วมมือระหว่าง
ส่วนราชการ ภาคเอกชน และประชาชน
(๘) รั บและดาเนิ นการเกี่ยวกับข้อร้องเรียนกรณีมีการฝ่าฝืนจริยธรรม การปฏิบัติหรือละเว้น
การปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบของเจ้าหน้าที่ และกาหนดกลไกในการส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบ
พฤติกรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงาน
(๙) ติดตาม ประเมินผล และจัดทารายงานการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน
และข้อกาหนดจริยธรรมเสนอต่อ ก.ถ.
(๑๐) เป็นฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
และคณะกรรมการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
(๑๑) ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ สานักงาน ก.ถ. หรือ ก.ถ. มอบหมาย
ข้ อ 20 องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อาจจั ด ท าข้ อ ก าหนดจริ ย ธรรมประจ าองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ก็ได้ โดยให้สอดคล้องกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง
ประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ข้อ 21 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดจัดทาข้อกาหนดจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ควรต้องสอดคล้องกับบริ บทขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและบทบาทภารกิจของหน่วยงาน จรรยาวิชาชีพ
การป้องกันการขัดกันของผลประโยชน์ เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการที่ดีมีประสิทธิภาพจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามแนวทางที่ ก.ถ. กาหนด
ข้อ 22 องค์ก รปกครองส่ ว นท้องถิ่น ใดจั ดท าข้อ กาหนดจริ ยธรรมตามข้อ 21 จะต้อ งจั ดท า
การประเมิน ผลการปฏิ บั ติ งานตามประมวลจริ ยธรรมแต่ ล ะข้ อ ที่ก าหนดขึ้ น ข้ อ ควรปฏิ บั ติ ข้ อ ไม่ ค วรปฏิ บั ติ
เพื่อนาไปใช้ในการประเมินผลสัมฤทธิ์ของหน่วยงานและผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้น
การจัดทาข้อกาหนดจริยธรรมตามวรรคหนึ่งให้รายงาน ก.ถ.ทราบ
ข้อ 23 การรั กษาจรรยาวิ ชาชีพของพนั กงานส่ วนท้องถิ่ นให้ เป็ นไปตามจรรยาวิชาชี พตามกฎหมาย
ว่าด้วยการนั้น

/ส่วนที่ 2…

- ๑๒ -

ส่วนที่ 2
การเพิ่มพูนประสิทธิภาพและการเสริมสร้างแรงจูงใจ
ข้อ 24 ให้ อ งค์ กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่น กาหนดการประเมิน ผลการปฏิบั ติร าชการ (ตั ว ชี้ วัด )
เกี่ยวกับประมวลจริยธรมจานวนหนึ่งตัวชี้วัดสาหรับเป็นเกณฑ์เพื่อใช้ในการประเมินเลื่อนเงินเดือนของพนักงานส่วนท้องถิ่น
รายบุคคล
ข้อ 25 ให้องค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นจัดทาแผนงาน/โครงการเกี่ยวกั บจริยธรรมอย่างน้อย
หนึ่ ง โครงการในแต่ ล ะปี ง บประมาณ โดยให้ ป ระชาชนเข้ า มามี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท าโครงการเพื่ อ ขยายผล
การขับเคลื่อนกระบวนจริยธรรม และให้รายงาน ก.ถ.ทราบ
การจั ด ท าแผนงาน/โครงการตามวรรคหนึ่ ง องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น อาจจั ด ท าร่ ว มกั บ
แผนงาน/โครงการ/กิจกรรมอื่นก็ได้ โดยให้คานึงถึงสถานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 26 ให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชา ส่งเสริม สนับสนุน ให้พนักงาน
ส่วนท้องถิ่นพัฒนาความรู้ต่าง ๆ ด้านคุณธรรมจริยธรรม และให้นาไปขยายผลในหน่วยงานหรือชุมชนหรือตาบล
เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้ประชาชนคานึงถึงความสาคัญของคุณธรรมจริยธรรม
ข้ อ 27 กรณี พ นั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ ประชาชนหรื อ บุ ค คล หรื อ หน่ ว ยงานในสั ง กั ด
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือหมู่บ้านหรื อชุมชนหรือภาคเอกชนใดมีคุณธรรมจริยธรรมหรือมีผลงานที่เกี่ยวกับ
คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรมหรื อ ได้ รั บ การกล่ า วชมโดดเด่ น เป็ น ที่ ป ระจั ก ษ์ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น จั ด ท าโล่
หรือประกาศเกียรติคุณหรือขอรับการส่งเสริมสนับสนุนจากภาคเอกชน และเผยแพร่ประชาสัมพันธ์คุณงามความดี
ของบุคคลหรือองค์กรนั้น ๆ เป็นเวลาไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ในระบบเครือข่ายสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นและตามที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกาหนด
กรณีที่เป็น พนั กงานส่ว นท้องถิ่นให้ นายกองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชานาไป
ประกอบการพิจารณาความดีความชอบในปีงบประมาณนั้น ๆ โดยให้ได้รับการเลื่อนขั้นเงินเดือนหรือค่าจ้างสองขั้น
หรือให้ได้รับการเลื่อนค่าตอบแทนในระดับดีเด่น หรือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดมีการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่น
เป็นกรณีพิเศษให้พนักงานส่วนท้องถิ่น ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นได้รับการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษ
หรื อ ตามหลั ก เกณฑ์ ข ององค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น นั้ น ก าหนด โดยให้ น ายกองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
หรือผู้บังคับบัญชาพิจารณาตามความหมาะสมแล้วแต่กรณี และรายงานให้ ก.ถ.ทราบ
ข้อ 28 กรณีประชาชนแจ้งเบาะแสการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือข้อกาหนดจริยธรรมของพนักงาน
ส่ ว นท้ อ งถิ่ น และการแจ้ ง เบาะแสนั้ น ท าให้ ผู้ ฝ่ า ฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ถู ก ด าเนิ น การตามมาตรการทางจริ ย ธรรม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจพิจารณาให้บุคคลนั้นได้บรรจุเป็นพนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็ได้
ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามที่ ก.ถ. กาหนด
/หมวด 3…
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หมวด 3
การบังคับใช้ประมวลจริยธรรมข้อกาหนดจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ส่วนที่ 1
การบังคับใช้จริยธรรม
ข้ อ 29 กรณี อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ใดไม่ ป ฏิ บั ติ ใ ห้ เ ป็ น ไปตามข้ อ ก าหนดจริ ย ธรรมนี้
หรื อไม่ป ฏิบั ติต ามประมวลจริ ย ธรรมพนัก งานส่ ว นท้อ งถิ่ น ให้ นายกองค์ก รปกครองส่ ว นท้อ งถิ่ นหรือ หั ว หน้ า
ส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาที่ มีอานาจหน้าที่กากับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือพนักงานส่วนท้องถิ่น
ด าเนิ น การตามมาตรการทางจริ ย ธรรมตามข้ อ 32 หรื อ ด าเนิ น การทางวิ นั ย กั บ ผู้ ที่ เ กี่ ย วข้ อ ง แล้ ว แต่ ก รณี
และรายงานให้ ก.ถ. ทราบ
ข้อ 30 กรณีที่ผู้ บ ริห ารท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชาไม่ปฏิบั ติตามคาวินิจฉัยของ ก.ถ. ให้ ถือว่า
ผู้บริหารหรือผู้บังคับบัญชานั้นฝ่าฝืนจริยธรรมหรือกระทาผิดวินัย แล้วแต่กรณี
กรณีผู้บริหารท้องถิ่น ให้ ก.ถ. รายงานต่อผู้มีอานาจกากับดูแลตามกฎหมายจัดตั้งองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป
กรณีผู้บังคับบัญชา ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปอีกชั้นหนึ่งดาเนินการตามอานาจหน้าที่ต่อไป
การดาเนินการตามวรรคสองและวรรคสามให้ ผู้ว่าราชการจังหวัดหรือคณะกรรมการมาตรฐาน
จริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจาจังหวัด แล้วแต่กรณี รายงานให้ ก.ถ. ทราบ
ข้ อ 31 กรณี ที่ ค ณะกรรมการมาตรฐานจริ ย ธรรมพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประจ าจั ง หวั ด
หรือคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรื อคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรม
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นตามกฎหมายว่าด้วยการนั้นพิจารณาแล้วเห็นว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นใดประพฤติ
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมหรือข้อกาหนดจริยธรรมไม่ว่าจะเป็นมาตรการทางจริยธรรมสถานใด ให้ส่งเรื่องให้ผู้บริหาร
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชาดาเนินการตามข้อกาหนดนี้
กรณีพิจารณาแล้วเห็นว่าการฝ่าฝืนจริยธรรมเป็นการกระทาผิดวินัยด้วยให้นายกองค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น หรื อผู้ บังคับ บั ญชาดาเนิ น การตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมายว่าด้ว ยการนั้น และรายงาน ก.จ.จ.
หรือ ก.ท.จ. หรือ ก.อบต.จ. หรือ ก.เมืองพัทยา หรือ ก.ก. แล้วแต่กรณี เพื่อดาเนินการทางวินัยและลงโทษต่อไป
ส่วนที่ 2
มาตรการหรือการดาเนินการตามกระบวนการบริหารงานบุคคล
ข้อ 32 พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น หรือข้อกาหนด
จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้ดาเนินการตามมาตรการทางจริยธรรมดังนี้
/(1) ว่ากล่าว...
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(1) ว่ากล่าวตักเตือน
(2) ทางานอุทิศตนเพื่อสังคม
(3) สั่งให้ได้รับการพัฒนา
(4) ดาเนินการตามกระบวนการบริหารงานบุคคล
หลักเกณฑ์การพิจารณามาตรการทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่งให้เป็นไปตามที่ ก.ถ. กาหนด
ข้อ 33 เมื่อมีการกล่ าวหาหรือมีกรณีเป็นที่ส งสั ยว่า พนักงานส่ ว นท้องถิ่น ผู้ ใดฝ่ าฝื นประมวล
จริ ยธรรมหรือข้อกาหนดจริ ย ธรรม ให้ผู้ บังคับบัญชามีห น้าที่ต้องรายงานให้ นายกองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น
หรือผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ได้รับมอบหมายทราบโดยเร็ว และให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดาเนินการตามข้อกาหนดนี้โดยเร็วด้วยความยุติธรรมและโดยปราศจากอคติ
นายกองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น หรือผู้บังคับบัญชาผู้ใดละเลยไม่ปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง
หรือปฏิบัติหน้าที่โดยไม่สุจริตให้ถือว่าผู้นั้นกระทาผิดวินัยหรือผิดประมวลจริยธรรม แล้วแต่กรณี
อานาจหน้าที่ของนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะมอบหมายให้ผู้บังคับบัญชาระดับต่าลงไป
ปฏิบัติแทนก็ได้ โดยทาเป็นหนังสือ ทั้งนี้ ให้คานึงถึง ระดับ ตาแหน่ง หน้าที่ และความรับผิดชอบของผู้ที่ได้รับ
มอบหมายเป็นสาคัญ
ข้ อ 34 เมื่ อ ได้ รั บ รายงานตามข้ อ 33 หรื อ ความดั ง กล่ า วปรากฏต่ อ นายกองค์ ก รปกครอง
ส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชา ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้บังคับบัญชารีบดาเนินการหรือสั่งให้
ดาเนินการสืบสวนหรือพิจารณาในเบื้องต้นว่ากรณีมีมูลที่ควรกล่าวหาว่าผู้นั้นกระทาการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
หรือข้อกาหนดจริยธรรมหรือไม่ ถ้าเห็นว่ากรณีไม่มีมูลที่ควรกล่าวหาก็ให้ยุติเรื่องได้
ในกรณีที่เห็นว่ามีมูลที่ควรกล่าวหาว่าพนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดกระทาการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม
หรือข้อกาหนดจริยธรรมโดยมีพยานหลักฐานในเบื้องต้นอยู่แล้ว ให้ดาเนินการต่อไปตามข้อ 35
ข้อ 35 ในกรณีที่ผ ลการสืบสวนหรือพิจารณาตามข้อ 34 ปรากฏว่ากรณีมีมูล ฝ่าฝืนประมวล
จริ ย ธรรมหรือไม่ปฏิบั ติตามประมวลจริ ยธรรมหรือข้อกาหนดจริยธรรม ให้ นายกองค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่น
หรือผู้บังคับบัญชาแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน ในการสอบสวนต้องแจ้งข้อกล่าวหาและสรุปพยานหลักฐาน
ให้ ผู้ ถูกกล่ าวหาทราบพร้ อ มทั้ง รั บ ฟั งคาชี้แจงของผู้ ถู กกล่ าวหา เมื่อคณะกรรมการสอบสวนดาเนินการเสร็ จ
ให้รายงานผลการสอบสวนและความเห็นต่อนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ระยะเวลาการสอบสวนให้ดาเนินการ
ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวัน
ถ้านายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นว่าผู้ถูกกล่าวหาไม่ได้ฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามข้อกล่าวหา
ให้ สั่ ง ยุ ติ เรื่ อง กรณีฝ่ าฝื น ประมวลจริ ย ธรรมหรื อข้อ กาหนดจริ ยธรรมเล็ กน้อยไม่ถึง ขนาดสร้า งความเสี ยหาย
ให้แก่บุคคลอื่นหรือองค์กรให้พิจารณามาตรการทางจริยธรรมตามข้อ 32 (1) (2) (3) แล้วแต่กรณี และให้ระบุเหตุผล
ที่ให้พนักงานส่วนท้องถิ่นต้องปฏิบัติตามมาตรการนั้น ๆ ไว้ด้วย
กรณีผู้ถูกกล่าวหาได้กระทาการฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามวรรคสองให้ดาเนินการตามกระบวนการ
บริหารงานบุคคล โดยส่งเรื่องให้ผู้มีอานาจหน้าที่ดาเนินการทางวินัยต่อไป

/ข้อ 36…
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ข้ อ 36 การฝ่ า ฝื น จริ ย ธรรมหรื อ ไม่ ป ฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น
หรือข้อกาหนดจริยธรรมขององค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่น ให้ ผู้บ ริห ารองค์กรปกครองส่ว นท้องถิ่นหรือหัว หน้า
ส่วนราชการหรือผู้บังคับบัญชาดาเนินการตามข้อ ๓๒ (1) (2) (3) แล้วแต่กรณี และบันทึกพร้อมระบุเหตุผลไว้ด้วย
เพื่อนาไปใช้ในการประเมินผลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบที่ได้รับมอบหมาย
ข้อ 37 การดาเนินการตามข้อ 33 ถึงข้อ 36 ให้รายงานให้ ก.ถ. ทราบ
ส่วนที่ 3
การอุทธรณ์
ข้อ 38 คาอุทธรณ์ต้องทาเป็นหนังสือโดยใช้คาสุภาพ และมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(1) ระบุชื่อ ตาแหน่ง สังกัด และที่อยู่สาหรับการติดต่อเกี่ยวกับการอุทธรณ์ ของผู้อุทธรณ์
(2) คาสั่งที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์ และวันที่รับทราบคาสั่ง
(3) ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ผู้อุทธรณ์ยกขึ้นเป็นข้อคัดค้านคาสั่งที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์
(4) คาขอของผู้อุทธรณ์
(5) ลายมือชื่อของผู้อุทธรณ์
ถ้าเป็ น การอุทธรณ์ โ ดยทายาท หรือผู้ ได้ รับมอบหมายให้ อุทธรณ์ แทน ให้ ปรับสาระส าคัญได้
ตามความเหมาะสม แต่อย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญให้สามารถเข้าใจได้ ตาม (1) ถึง (5) ที่กล่าวข้างต้น
ข้อ 39 ให้ คู่กรณีอุท ธรณ์ คาสั่ ง ทางปกครองนั้ นโดยยื่นต่ อ นายกองค์กรปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
หรือผู้บังคับบัญชาผู้ทาคาสั่งทางปกครอง
ให้นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชาผู้ทาคาสั่งทางปกครองพิจารณาคาอุทธรณ์
และแจ้งผู้อุทธรณ์โดยไม่ชักช้า แต่ต้องไม่เกินสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับอุทธรณ์ ในกรณีที่เห็นด้วยกับคาอุทธรณ์
ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้ดาเนินการเปลี่ยนแปลงคาสั่งทางปกครองตามความเห็นของตนภายในกาหนดเวลา
ดังกล่าวด้วย
ถ้าเจ้าหน้าที่ตามวรรคสองไม่เห็นด้วยกับคาอุทธรณ์ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนก็ให้เร่งรายงาน
ความเห็ น พร้ อ มเหตุ ผ ลไปยั ง คณะกรรมการมาตรฐานจริ ย ธรรมพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประจ าจั ง หวั ด
หรื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาซึ่ ง เป็ น ผู้ มี อ านาจพิ จ ารณาค าอุ ท ธรณ์ เ หนื อ ชั้ น ขึ้ น ไปภายในก าหนดเวลาตามวรรคสอง
และให้พิจารณาคาอุทธรณ์ให้แล้วเสร็จภายในสามสิบวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ถ้ามีเหตุจาเป็นไม่อาจพิจารณา
ให้แล้ วเสร็ จภายในระยะเวลาดังกล่าว ให้ผู้มีอานาจพิจารณาอุทธรณ์มีหนังสื อแจ้งให้ผู้ อุทธรณ์ทราบก่อนครบ
กาหนดเวลาดังกล่ าว ในการนี้ให้ ขยายระยะเวลาพิจารณาอุทธรณ์ออกไปได้ไม่เกินสามสิ บวันนับแต่วันที่ครบ
กาหนดเวลาดังกล่าว
ข้อ 40 ให้ผู้อุทธรณ์จัดทาสาเนาหนังสืออุทธรณ์และสาเนาพยานหลักฐานโดยรับรองสาเนาถูกต้อง
ยื่ น พร้ อ มกั บ หนั ง สื อ อุ ท ธรณ์ ด้ ว ย กรณี ที่ ไ ม่ อ าจแนบพยานหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งได้ เ พราะพยานหลั ก ฐาน
อยู่ในความครอบครองของหน่วยงานของรัฐ เจ้าหน้าที่ ของรัฐหรือบุคคลอื่น หรือเพราะเหตุอื่นใด ให้ระบุเหตุ
ที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วย
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/ข้อ 41...
ข้อ 41 ในการพิจารณาอุทธรณ์ ให้เจ้าหน้าที่พิจารณาทบทวนคาสั่งทางปกครองได้ไม่ว่าจะเป็น
ปัญหาข้อเท็จจริง ข้อกฎหมาย หรือความเหมาะสมของการทาคาสั่งทางปกครอง และอาจมีคาสั่งเพิกถอนคาสั่ง
ทางปกครองเดิมหรือเปลี่ยนแปลงคาสั่งนั้นไปในทางใด ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มภาระหรือลดภาระหรือใช้ดุลพินิจ
แทนในเรื่องความเหมาะสมของการทาคาสั่งทางปกครองหรือมีข้อกาหนดเป็นเงื่อนไขอย่างไรก็ได้
ข้อ 42 ถ้ามีการมอบหมายให้ดาเนินการแทน ให้แนบหนังสือมอบหมายพร้อมหนังสืออุทธรณ์ดว้ ย
ข้อ 43 การยื่นหนังสืออุทธรณ์ มี 2 วิธี คือ
(1) ยื่ น ต่ อ พนั ก งานผู้ รั บ อุ ท ธรณ์ ที่ ส านั ก งานจั ง หวั ด และให้ ถื อ วั น ที่ รั บ หนั ง สื อ ตามหลั ก ฐาน
การลงทะเบียนรับหนังสือตามระเบียบว่าด้วยงานสารบรรณเป็นวันยื่นหนังสืออุทธรณ์
(2) ยื่ น หนั งสื ออุทธรณ์ โ ดยส่ งทางไปรษณีย์ ล งทะเบียนมายัง ส านักงานจังหวัด และให้ ถือวันที่
ที่ทาการไปรษณียต์ ้นทางประทับตรารับที่ซองหนังสืออุทธรณ์เป็นวันยื่นหนังสืออุทธรณ์
ข้อ 44 ระยะเวลาอุทธรณ์ ระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์มี 2 กรณี ดังนี้
(1) ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ ต้องยื่นอุทธรณ์ภายใน 30 วันนับแต่วันทราบหรือถือว่าทราบคาสั่งที่เป็นเหตุ
แห่งการอุทธรณ์
(2) ทายาทของผู้ มีสิทธิอุทธรณ์ ต้องยื่นอุทธรณ์ ภายใน 90 วันนับแต่วันทราบหรือถือว่ าทราบ
คาสั่งที่เป็นเหตุแห่งการอุทธรณ์
ข้อ 45 การนับระยะเวลาอุทธรณ์ต้องถือตามกรณีดังต่อไปนี้
(1) ให้ ถื อวั นที่ ผู้ มี สิ ทธิ อุ ทธรณ์ ลงลายมื อชื่ อรั บทราบค าสั่ งที่ เป็ นเหตุ แห่ งการอุ ทธรณ์ เป็ นวั น
รับทราบคาสั่ง
(2) ในกรณี ผู้ มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ไ ม่ ย อมลงลายมื อ ชื่ อรั บ ทราบค าสั่ ง และมี ก ารแจ้ ง ค าสั่ ง ให้ ท ราบ
กับมอบสาเนาคาสั่งให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์แล้ว และทาบันทึกลงวันเดือนปี เวลา สถานที่ที่แจ้ง และลงลายมือชื่อผู้แจ้ง
พร้อมทั้งพยานรู้เห็นไว้เป็นหลักฐานแล้ว ให้ถือวันที่แจ้งนั้นเป็นวันรับทราบคาสั่ง
(3) ในกรณีที่ไม่อาจแจ้งให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์ลงลายมือชื่อรับทราบในคาสั่งได้ โดยตรง และได้แจ้ง
เป็ น หนั ง สื อ ส่ ง ส าเนาค าสั่ ง ดั ง กล่ า วทางไปรษณี ย์ ล งทะเบี ย นตอบรั บ ไปให้ ผู้ มี สิ ท ธิ อุ ท ธรณ์ ณ ที่ อ ยู่ ข องผู้ นั้ น
ซึ่งปรากฏตามหลักฐานของทางราชการ โดยส่ งสาเนาคาสั่งไปให้ สองฉบับเพื่อให้ผู้มีสิทธิอุทธรณ์เก็บไว้หนึ่งฉบับ
ส่ว นอีกฉบับหนึ่งให้ ผู้ มีสิ ทธิ อุทธรณ์ ล งลายมือชื่ อ และวันเดือนปี ที่รับทราบคาสั่ งแล้ ว ส่ งกลั บคืนมาเพื่อเก็บไว้
เป็นหลักฐาน ในกรณีเช่นนี้เมื่อล่วงพ้น 30 วันนับแต่วันที่ปรากฏในใบตอบรับทางไปรษณีย์ ลงทะเบียนว่าผู้มีสิทธิ
อุทธรณ์ได้รับเอกสารดังกล่ าวหรือมีผู้รับแทนแล้วแม้ยังไม่ได้รับสาเนาคาสั่งฉบับที่ให้ ลงลายมือชื่อและวันเดือนปี
ที่รับทราบคาสั่งกลับคืนมา ก็ให้ถือว่าผู้มีสิทธิอุทธรณ์ได้รับทราบคาสั่งแล้ว
ข้อ 4๖ กรณีที่ไม่ได้กาหนดขั้นตอนหรือวิธีการอุทธรณ์ให้ดาเนินการตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครอง
/ส่วนที่ 4…
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ส่วนที่ 4
การร้องทุกข์
ข้อ 4๗ คาร้องทุกข์ให้ทาเป็นหนังสือโดยใช้ถ้อยคาสุภาพ และอย่างน้อยต้องมีสาระสาคัญดังต่อไปนี้
(1) ชื่อ ตาแหน่ง สังกัด และที่อยู่สาหรับการติดต่อเกี่ยวกับการร้องทุกข์ ของผู้ร้องทุกข์
(2) การปฏิบัติหรือไม่ปฏิบัติที่เป็นเหตุแห่งการร้องทุกข์
(3) ข้อเท็จจริงหรือข้อกฎหมายที่ผู้ร้องทุกข์เห็นว่าเป็นปัญหาของเรื่องร้องทุกข์
(4) คาขอของผู้ร้องทุกข์
(5) ลายมือชื่อของผู้ร้องทุกข์ หรือผู้ได้รับมอบหมายให้ร้องทุกข์แทน
ข้ อ 4๘ ในการยื่ น ค าร้ อ งทุ ก ข์ ใ ห้ แ นบหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ งพร้ อ มค าร้ อ งทุ ก ข์ กรณี ที่ ไ ม่ อ าจ
แนบพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องได้เพราะพยานหลักฐานอยู่ในความครอบครองของหน่วยงานทางปกครอง เจ้าหน้าที่ของรัฐ
หรือบุคคลอื่น หรือเพราะเหตุอื่นใด ให้ระบุเหตุที่ไม่อาจแนบพยานหลักฐานไว้ด้วย
ข้อ 4๙ ให้ผู้ร้องทุกข์ทาสาเนาคาร้องทุกข์และพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้อง โดยให้ผู้ร้องทุกข์รับรอง
สาเนาถูกต้อง 1 ชุด แนบพร้อมคาร้องทุกข์ด้วย
ข้อ ๕๐ กรณีที่มีเหตุจาเป็นต้องมอบหมายให้ บุคคลอื่นร้องทุกข์แทน หรือกรณีที่มีการแต่งตั้ง
ทนายความหรือบุคคลอื่นดาเนินการแทนในขั้นตอนใด ๆ ในกระบวนการพิจารณาวินิจฉัยเรื่องร้องทุกข์ ให้แนบ
หลักฐานการมอบหมายหรือหลักฐานการแต่งตั้งด้วย
ข้อ 5๑ การยื่นคาร้องทุกข์ กระทาได้ 2 วิธี คือ
(1) ยื่นคาร้องทุกข์ด้วยตนเองต่อพนักงานผู้รับคาร้องทุกข์หรือยื่นคาร้องทุกข์ผ่ านผู้บังคับบัญชา
หรือผู้บังคับบัญชาที่เป็นเหตุแห่งทุกข์
(2) ยื่นคาร้องทุกข์โดยส่งทางไปรษณีย์ลงทะเบียน กรณีนี้ให้ถือว่าวันที่ที่ทาการไปรษณีย์ต้นทาง
ประทับตรารับที่ซองหนังสือร้องทุกข์เป็นวันยื่นคาร้องทุกข์
ผู้ร้องทุกข์ต้องทาคาร้องทุกข์เป็นหนังสือยื่นต่อผู้มีอานาจวินิจฉัยร้องทุกข์ภายในสามสิบวันนับแต่
วันทราบหรือถือว่าทราบเหตุแห่งการร้องทุกข์
กรณี น ายกองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น หรื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาเป็ น เหตุ แ ห่ ง ทุ ก ข์ ให้ ร้ อ งทุ ก ข์
ต่อคณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นประจาจังหวัดหรือผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไป
รูปแบบ วิธีการ การร้องทุกข์ให้เป็นไปตามที่ ก.ถ. กาหนด
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ส่วนที่ 5
การคุ้มครองพยาน
ข้อ 5๒ พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ใดให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้ อยคาในฐานะพยานต่อผู้ มีหน้าที่
สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการอันเป็นประโยชน์และเป็นผลดียิ่งต่อทางราชการ
ให้ถือว่าผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ราชการซึ่งได้รับความคุ้มครองพยานและอาจได้รับบาเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษก็ได้
ข้อมูลหรือถ้อยคาตามวรรคหนึ่งจะถือ ว่าเป็นประโยชน์และเป็นผลดียิ่ง ต่อทางราชการต่ อเมื่อ
เป็ น ปจจั ย ส าคัญที่ทาให้ ดาเนิ น การทางจริยธรรมได้ หรือเป็ น ปจจัยส าคัญที่ทาให้ล งโทษผู้ ฝ่ าฝื นจริยธรรมได้
และมีผลทาให้สามารถประหยัดงบประมาณแผ่นดินเป็นอย่างมากหรือมีผลทาให้สามารถรักษาไว้ซึ่งระบบบริหารราชการที่ดี
โดยรวมได้
ในกรณีที่พนักงานส่ว นท้องถิ่นผู้ นั้นเป็นผู้ฝ่ าฝืนจริยธรรมนั้นเสี ยเองหรืออาจจะถูกกล่าวหาว่ า
มีส่วนร่วมในการกระทาฝ่าฝืนจริยธรรมนั้นด้วย ไม่ให้ได้รับบาเหน็จความชอบเป็นกรณีพิเศษตามข้อนี้
ข้อ 5๓ พนักงานส่วนท้องถิ่นผู้ที่อาจจะถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการฝ่าฝืนจริยธรรมกับพนักงาน
ส่วนท้องถิ่นอื่น ถ้าไดให้ข้อมูลต่อผู้บังคับบัญชาหรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับการกระทาฝ่าฝืนจริยธรรมที่ได้กระทามา
ต่อบุคคลหรือคณะบุ คคลที่มีห น้าที่สืบสวนสอบสวนหรือตรวจสอบตามกฎหมายหรือระเบียบของทางราชการ
และข้อมูลหรือถ้ อยคานั้นเป็ นปัจจัยสาคัญจนเป็นเหตุให้มีการสอบสวนทางวินัยแก่ ผู้ เป็นต้นเหตุแห่งการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมหรือข้อกาหนดจริยธรรม อาจได้รับการกันเป็นพยาน การลดโทษ หรือการให้ความคุ มครองพยาน
ตามข้อกาหนดนี้
ข้อ 5๔ ผู้บังคับบัญชาตามลาดับชั้นมีหน้าที่ให้ความคุ้มครองพยาน ดังต่อไปนี้
(๑) ไม่เปิดเผยชื่อหรือข้อมูลใด ๆ ที่จะทาให้ทราบว่าผู้ใดเป็นผู้ให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคา
(๒) ไม่ใ ช้ อานาจไม่ ว าในทางใดหรือกระทาการอื่นใดอั นเปนการกลั่ น แกล้ งหรือไมเป็นธรรม
ซึ่งอาจมีผลทาให้กระทบสิทธิหรือหน้าที่ของผู้นั้นในทางเสียหาย
(๓) ให้ความคุ้มครองมิให้ผู้นั้นถูกกลั่นแกล้งหรือถูกข่มขูเ่ พราะเหตุที่มีการให้ข้อมูลหรือถ้อยคา
ในกรณีที่พยานผู้ใดร้องขอเป็นหนังสือ ให้คณะกรรมการมาตรฐานจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่น
ประจาจังหวัด ส่งเรื่องให้ ก.ก.จ. ก.ท.จ. ก.อบต.จ. ก.พัทยา ก.ก. แล้วแต่กรณี อาจพิจารณาย้ายหรือโอนผู้นั้น หรือ
พิจารณาดาเนินการอื่นใดที่เห็นวาจาเป็นเพื่อให้ผู้นั้นได้รับความคุ้มครองก็ได้ ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการ
บริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ข้อ 5๕ การให้ ความคุ้มครองพยานให้ พิจารณาดาเนิ นการในโอกาสแรกที่สามารถกระทาได้
และให้เริ่มตั้งแต่มีการให้ข้อมูลหรือให้ถ้อยคาจนกว่ าจะมีการสั่งยุติเรื่องหรือการดาเนินการตามมาตรการฝ่าฝืน
จริยธรรมตามกฎหมายนี้แก่ผู้เป็นต้นเหตุเสร็จสิ้น
ข้ อ 5๖ ก่ อ นมี ก ารแจ้ ง เรื่ อ งกล าวหาว่ า พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ผู้ ใ ดฝ่ า ฝื น ประมวลจริ ย ธรรม
หรือข้อกาหนดจริยธรรม ถ้าผู้ ให้ข้อมูลหรือใหถ้อยคาไม่ใช่ผู้เป็นต้นเหตุแห่ งการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือข้อกาหนด
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จริ ยธรรมในเรื่ องนั้น และเป็นกรณีที่ไม่ อาจแสวงหาข้อมูลหรื อพยานหลั กฐานอื่นใดเพื่อดาเนินมาตรการจริยธรรม
/แก่ผู้เป็น …
แก่ผู้เป็นต้นเหตุแห่งการฝ่าฝืนจริยธรรมในเรื่องนั้นได้นอกจากจะได้ข้อมูลหรือพยานหลักฐานจากผู้นั้น นายกองค์กรปกครอง
ส่ วนท้ องถิ่ นหรื อ ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาหรื อ คณะกรรมการมาตรฐานจริ ย ธรรมพนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ประจ าจั ง หวั ด
หรื อคณะกรรมการมาตรฐานจริ ยธรรมประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นตามกฎหมายจัดตั้งนั้นอาจกันผู นั้น
เป็นพยานได้
ข้อ 5๗ ในกรณีที่ผู้ที่ถูกกันเป็นพยานไม่มาให้ถ้อยคาต่อบุคคลหรือคณะบุคคลผู้ มีหน้าที่สืบสวน
สอบสวนหรื อ ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ ระเบี ย บของทางราชการ หรื อมาแต่ ไ มใหถ้ อ ยค า หรื อใหถ้ อ ยค า
แต่ ไม่เปนประโยชนตอการดาเนินการ หรือให้ถ้อยคาอันเป็นเท็จ หรือกลับคาให้การ ให้การกันผู้นั้นไว้เป็ นพยาน
เป็นอันสิ้นสุดลง
ข้อ 5๘ พนั กงานส่ วนท้ องถิ่นผู ให้ ข้อมูลหรือให้ ถ้อยคาผู้ใดไดให้ ข้อมูล หรือให้ ถ้อยคาที่สาคัญ
จนเป็นเหตุให้ดาเนินมาตรการทางจริยธรรมแก่ผู้เป็นต้นเหตุแหงการฝ่าฝืนจริยธรรมได้และผู้นั้นต้องถูกมาตรการ
ฝ่ า ฝื น จริ ย ธรรมเพราะเหตุที่ ได้ ร วมกระทาการฝ่ า ฝื น จริ ยธรรมนั้น ด้ ว ย ถ้ านายกองค์ก รปกครองส่ ว นท้ องถิ่ น
หรือผู้บังคับบัญชาพิจารณาเห็นวาผู้นั้นมิได้ เป็นต้นเหตุแห่งการฝ่าฝืนจริยธรรมนั้นหรือได้ร วมกระทาการฝ่าฝืน
จริยธรรมไปเพราะตกอย ูในอานาจบังคับ หรือกระทาไปโดยรู้ เท่าไม่ ถึงการณ์ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
หรือผู้บังคับบัญชาอาจพิจารณาลดโทษให้ผู้นั้นต่ากว่าโทษที่ควรได้รับจริงได้ แต่ทั้งนี้ตองไม่ต่ากว่าการทางานอุทิศตนเพื่อ
สังคม
ข้อ 5๙ นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้บังคับบัญชาอาจพิจารณาประกาศคุณงามความดี
หรื อให้ บ าเหน็ จ ความชอบเป็ น กรณีพิเศษแก่ ผู้ ให้ ข้อมูล หรือถ้อยคาได้ตามระดับความมากน้อยของประโยชน์
และผลดียิ่งต่อทางราชการที่ได้รับจากการให้ข้อมูลหรือถ้อยคานั้น ดังนี้
(๑) คาชมเชยป็นหนังสือ
(๒) เครื่องหมายที่เห็นสมควรเพื่อเป็นเครื่องเชิดชูเกียรติ
(๓) รางวัล
(๔) ให้ถือว่าการให้ ข้อมูลหรือให้ถ้อยคานั้นเป็นข้อควรพิจารณาอื่นตามประกาศคณะกรรมการ
กลางการเลื่อนเงินเดือนหรือตามกฎหมายการเลื่อนเงินเดือนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่นตามที่กฎหมาย
กาหนดที่ผู้บังคับบัญชาต้องนาไปใช้เป็นข้อมูลประกอบในการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน
หมวด 4
กระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก และการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรูปแบบพิเศษ
ข้อ ๖๐ ให้ เมื องพั ทยาและองค์ กรปกครองส่ ว นท้อ งถิ่น อื่นที่ มีกฎหมายจัด ตั้งขึ้ น ด าเนิ นการ
ตามข้อกาหนดนี้โดยอนุโลม
กรณีกรุงเทพมหานครให้เป็นไปตามที่คณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากร
กรุงเทพมหานครกาหนด
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/บทเฉพาะกาล…
การดาเนินการตามวรรคสอง ให้กรุงเทพมหานครนาข้อกาหนดนี้ไปใช้เป็นแนวทางในการดาเนิน
กระบวนการรักษาจริยธรรม กลไกและการบังคับใช้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการกรุงเทพมหานคร บุคลากร
กรุงเทพมหานคร และผู้ปฏิบัติอื่นในกรุงทพมหานคร
ให้เมืองพัทยา กรุงเทพมหานคร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นที่มีกฎหมายจัดตั้ง รายงานให้ ก.ถ. ทราบ
หมวด 5
การประเมิน ติดตามผล การรายงาน
ข้อ 6๑ ให้ ก.ถ. และ กระทรวงมหาดไทย วางระบบ กาหนดวิธีปฏิบัติงาน การบริหารพัฒนา
ระบบการส่งเสริมและกากับดูแลการปฏิบัติงานจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ หากองค์กรปกครอง
ส่ว นท้องถิ่น ใดกาหนดการส่ งเสริมมาตรฐานทางจริยธรรมไม่ต่ากว่าที่ กระทรวงมหาดไทย และ ก.ถ. กาหนด
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดาเนินการต่อไป และรายงานให้ ก.ถ. ทราบ
ให้สานักงานจังหวัด มีอานาจหน้าที่ ส่ งเสริม สนับสนุน และกากับดูแลการปฏิบัติงานในระบบ
จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้เป็นไปตามที่ ก.ถ. หรือกระทรวงมหาดไทยกาหนด
รูปแบบการรายงานให้เป็นไปตามที่ ก.ถ. กาหนด
บทเฉพาะกาล
ข้อ 6๒ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดได้ดาเนินการจัดทาประมวลจริยธรรมไปแล้ว ให้ใช้บังคับได้
เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรม
พนักงานส่วนท้องถิ่น
กรณีป ระมวลจริ ย ธรรมขององค์กรปกครองส่ ว นท้องถิ่นใดขัด หรือแย้งกับประมวลจริยธรรม
พนั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ตามประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่ น ให้ ป รั บ ปรุ ง
แก้ไขเพิ่มเติม หรือยกเลิก และให้ดาเนินการเป็นไปประมวลจริยธรรมพนักงานส่วนท้องถิ่นและข้อกาหนดนี้
ข้อ ๖๓ เมื่อข้อกาหนดว่าด้วยกระบวนการรักษาจริยธรรม กลไก และการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
พนักงานส่วนท้องถิ่นมีผลใช้บังคับแล้ว ให้ จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดาเนินการสรรหาและแต่งตั้ง
คณะกรรมการมาตรฐานจริ ย ธรรมให้ แ ล้ ว เสร็ จ ภายใน 60 วัน นั บถั ดจากวัน ที่ข้ อก าหนดนี้ ประกาศใช้ บัง คั บ
และรายงานให้ ก.ถ. ทราบ
ข้อ 6๔ ให้คณะกรรมการจริยธรรมและกลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรมที่ปฏิบัติหน้าที่อยู่ในวันก่อนวันที่
ข้อกาหนดนี้ใช้บังคับ ให้คงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมและกลุ่มงานจริยธรรม
ตามข้อกาหนดนี้

- ๒๑ -

ข้อ 6๕ การดาเนินการกรณีมีการฝ่าฝืนจริยธรรมที่ได้ดาเนินการอยู่ก่อนวันที่ข้อกาหนดนี้ใช้บังคับ
ให้ดาเนินการตามกฎหมายที่ใช้บังคับอยู่ในขณะนั้นต่อไปจนกว่าจะแล้วเสร็จ
ประกาศ ณ วันที่ ........................................
นายพงศ์โพยม วาศภูติ
ประธานกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น

