๑

รายละเอียดข้อมูลทีข่ อความร่วมมือให้มีการจัดส่งทีอ่ ยู่ (URL) เพือ่ จัดทํา Web link
โดยที่รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให้ มาตรฐานทาง
จริยธรรมของผู้ดาํ รงตําแหน่งทางการเมือง ข้ าราชการ หรือเจ้ าหน้ าที่ของรัฐแต่ละประเภทให้ เป็ นไปตามประมวล
จริ ยธรรมที่กาํ หนดขึ้น โดยจะต้ องมีกลไกและระบบในการดําเนินงาน เพื่ อให้ การบังคับใช้ เป็ นไปอย่ างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ ายแรงแห่ งการกระทํา การฝ่ าฝื นหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรม ให้ ถอื ว่าเป็ นการกระทําผิดทางวินัย และมาตรา ๒๘๐ ให้ ผ้ ูตรวจการแผ่นดินมีอาํ นาจหน้ าที่
เสนอแนะหรือให้ คาํ แนะนําในการจัดทําประมวลจริยธรรม และส่งเสริมให้ ผ้ ูดาํ รงตําแหน่งทางการเมือง ข้ าราชการ
และเจ้ าหน้ าที่ของรัฐ มีจิตสํานึกในด้ านจริยธรรม จึงเห็นได้ ว่าอํานาจหน้ าที่ท่สี าํ คัญของผู้ตรวจการแผ่นดินตามที่
รัฐธรรมนู ญกําหนดล้ วนยึดโยงอยู่กบั การกระทําหรือไม่กระทําการของเจ้ าหน้ าที่ของรัฐและหน่วยงานของรัฐแทบ
ทั้งสิ้น
ดังนั้น เพื่อส่งเสริมให้ มีการจัดทําประมวลจริยธรรม การจัดทําโครงการหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการสร้ าง
เสริมจิตสํานึกในด้ านจริยธรรม และการจัดทําฐานข้ อมูลประมวลจริยธรรมให้ เป็ นระบบและเป็ นสากล เพิ่มช่ อง
ทางการติดต่ อประสานงานและการเข้ าถึงข้ อมูลจริยธรรมระหว่ างหน่ วยงานของรั ฐด้ วยกัน ตลอดจนเพิ่ มช่ อง
ทางการประชาสัมพั น ธ์แ ก่ สาธารณชนโดยทั่วไป ให้ สามารถสืบค้ นข้ อมูลเกี่ยวกับ งานคุ ณธรรมจริ ยธรรมของ
หน่วยงานได้ อย่างสะดวก รวดเร็ว และเป็ นปัจจุบัน สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินจึงขอความร่วมมือจากหน่วยงาน
ของรั ฐทุกหน่ วยงานให้ จัดทํารายละเอียดข้ อมูลขึ้นบนหน้ าเว็บไซต์ของหน่ วยงาน และจัดส่งที่อยู่ (URL) ของ
รายละเอียดเว็บไซต์ของหน่วยงานดังกล่าวให้ สาํ นักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ดังต่อไปนี้
๑. ชื่อหน่วยงาน
๒. Web Link ประมวลจริยธรรม ประกอบด้ วยข้ อมูล ดังต่อไปนี้
- ประมวลจริยธรรม พร้ อมชื่อ-นามสกุล e-mail address และหมายเลขโทรศัพท์ของเจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับผิดชอบ
จัดทําข้ อมูล (ต้ องมี)
- จรรยาข้ าราชการพลเรือน (ถ้ ามี)
- คณะกรรมการจริยธรรม (ถ้ ามี)
- กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม (ถ้ ามี)
- โครงการหรือกิจกรรมที่เกี่ยวกับการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม หรือโครงการหรือกิจกรรมเนื่องมาจาก
ประมวลจริยธรรม (ถ้ ามี)
๓. อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง (ถ้ ามี)
ตัวอย่าง การส่งที่อยู่ (URL) ของรายละเอียดข้ อมูลตามตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มที่แนบมาข้ างท้ ายนี้

๒

- ตัวอย่าง แบบฟอร์มการจัดส่งทีอ่ ยู่ (URL) ของรายละเอียดข้อมูลสําหรับการจัดทํา Web Link ของสํานักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
ลําดับ
ที่
๑
๒

๓

๓.๑

๓.๒
๓.๓
๓.๔

หัวข้อ

รายละเอียดทีป่ รากฎบนเว็บไซต์

หน่วยงาน

สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน

Web Link ประมวลจริยธรรม

Web Link ประมวลจริยธรรม
ทั่วประเทศ

จริยธรรม

ระเบียบผู้ตรวจการแผ่นดินว่าด้ วย
ประมวลจริยธรรมของ
ประมวลจริยธรรมของผู้ตรวจการ
สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน แผ่นดิน และเจ้ าหน้ าที่ของสํานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๑
จรรยาข้ าราชการพลเรือน
หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
คณะกรรมการจริยธรรม
กลุ่มงานคุ้มครองจริยธรรม สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินได้ มี
คําสั่งจัดตั้งสํานักส่งเสริมมาตรฐาน
และ e-mail address ของ

ทีอ่ ยู่ (URL)

หมายเหตุ

http://www.ombudsman.go.th/10/index1.html
เพื่อจัดทําฐานข้ อมูลประมวลจริยธรรมทั่ว
ประเทศ (เฉพาะหน้ าเว็บของสํานักงาน
ผู้ตรวจการแผ่นดินเท่านั้น)
http://www.ombudsman.go.th/10/7_0.html

ทุกหน่วยงานควรมีหัวข้ อนี้ อาจจะตั้งชื่อ
เป็ นอย่างอื่นก็ได้ โดยให้ มีรายละเอียด
ข้ อมูล ๓.๑ (เป็ นอย่างน้ อย) และข้ อมูล
ตามข้ อที่ ๓.๒ - ๓.๕ (หากมี)

http://www.ombudsman.go.th/10/ethical/
ประมวลจริยธรรมของผู้ตรวจการแผ่นดิน%20
และเจ้ าหน้ าที่ของสํานักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดิน%20พ.ศ.%20๒๕๕๑.pdf
http://www.ombudsman.go.th/10/ethical/
ความเป็ นมา.pdf

จะมีช่ ือ-นามสกุล e-mail address และ
หมายเลขโทรศัพท์ตดิ ต่อของเจ้ าหน้ าที่

๓

- ตัวอย่าง แบบฟอร์มการจัดส่งทีอ่ ยู่ (URL) ของรายละเอียดข้อมูลสําหรับการจัดทํา Web Link ของสํานักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
ลําดับ
ที่

หัวข้อ
เจ้ าหน้ าที่ผ้ ูรับผิดชอบ

รายละเอียดทีป่ รากฎบนเว็บไซต์
จริยธรรมขึ้นในวันที่ ๑๕ พฤศจิกายน
๒๕๕๐

จดหมายข่าวจริยธรรม
โครงการ/กิจกรรมที่เกี่ยวกับ
๓.๕ การส่งเสริมคุณธรรม
ถามตอบเรื่องประมวลจริยธรรม
จริยธรรม
ข้ าราชการการเมืองท้ องถิ่น

๔

อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้ อง

ทีอ่ ยู่ (URL)

หมายเหตุ
ของสํานักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม
สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน (ท้ าย
รายชื่อหน่วยงานของรัฐที่รับผิดชอบ)

http://www.ombudsman.go.th/10/ethical/
จดหมายข่าวเมษายน%202553.pdf
http://www.ombudsman.go.th/10/ethical/
ประมวลถามตอบเรื่องประมวลจริยธรรม
ข้ าราชการการเมืองท้ องถิ่น.pdf

บทความ เรื่อง “ความหมาย แนวคิด/
http://www.ombudsman.go.th/10/ethical/
ทฤษฎีของคําว่า “คุณธรรม” และ
ความหมายของคุณธรรมและจริยธรรม.pdf
“จริยธรรม” และการดํารงอยู่กบั
สังคมประชาธิปไตย”

