ประมวลมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
ของพนักงานส่วนท้องถิ่น พนักงานจ้าง
ฝ่ายบริหาร และฝ่ายสภาท้องถิ่น
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มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
ความนา
ข้าราชการ พนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจาขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เป็นผู้ที่มีบทบาทสาคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการบริการสาธารณะ เพื่อตอบสนองความ
ต้องการของประชาชนในท้องถิ่น ทั้งยังมีหน้าที่ความรับผิดชอบสาคัญในอันที่จะบาบัดทุกข์ บารุงสุข และสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีให้ แก่ป ระชาชนในท้องถิ่น โดยสอดคล้ องกับนโยบายรัฐ บาล และท้องถิ่น ดังนั้น การที่
ประชาชนในแต่ ล ะท้ อ งถิ่ น จะมี ค วามเป็ น อยู่ ที่ ดี มี ค วามสุ ข หรื อ ไม่ จึ ง ขึ้ น อยู่ กั บ การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ข อง
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน หากข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้คุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม เป็นผู้มีจิตสานึกที่จะตอบสนอง
คุณแผ่นดินด้วยการกระทาทุกสิ่ง เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ โดยน้อมนาพระราช
จริยวัตร พระราชกรณียกิจ และอันเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ เป็น
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดผลดีอย่างเต็มกาลังความสามารถแล้ว ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนโดยตรง
โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วน
ร่วมในการปกครองของประชาชน ตลอดจนเพิ่มอานาจประชาชนในการตรวจสอบการใช้อานาจประชาชนใน
การตรวจสอบการใช้อานาจรัฐมากขึ้น โดยมีบทบัญญัติให้การใช้อานาจรัฐเป็นไปโดยสุจริตและมีประสิทธิภาพ
และเพื่อเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดจิตสานึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชอบธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึง
กาหนดบทบั ญญัติในมาตรา 279 ให้เ จ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งฝุายการเมืองและฝุ ายประจาจะต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมกล่าวคือ “รัฐต้องจัดทามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดารง
ตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและพนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐ เพื่อปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ
และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่”
มาตรฐานทางคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรมเป็ น เครื่ อ งมื อ อั น ส าคั ญ ยิ่ ง ที่ จ ะช่ ว ยให้ ข้ า ราชการ
พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางปฏิบัติตนไปในแนวทางที่
ถู ก ต้ อ งเหมาะสม น ามาซึ่ ง ประสิ ท ธิ ภ าพ ประสิ ท ธิ ผ ล ความพอใจ ความผาสุ ก ของประชาชนความ
เจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ปฏิบัติเองทุกคน
แนวคิด
1. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตาบล เป็น
เทียบการประพฤติ การปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามของบุคลากรในองค์การแต่ละองค์การ การปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมนั้น สอดคล้องตามหลักศีลธรรมความโปร่งใส การให้บริการที่ดี การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานและการพัฒนาตนเอง
2. การกาหนดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร องค์การบริหาร
ส่วนตาบล และปฏิบัติตามแนวทางนั้นย่อมทาให้เกิดคุณภาพทั้งบุคคลและองค์การ ส่งผลให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตาบล
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1. เพื่อให้มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร องค์การบริหารส่วนตาบล
2. พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างมีมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลในด้านศีลธรรม ความโปร่งใส การให้บริการมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน และการพัฒนาตนเองได้
3. เพื่อให้มีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนตาบล ทั้ง 5 ด้านได้
4. เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พึงดารงตน
ให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรับผิดชอบ
5. เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พึงปฏิบัติ
หน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อย่างเต็มกาลั ง
ความสามารถ
6. เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พึงปฏิบัติตน
ต่อเพื่อนร่วมงาน ด้วยความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระทาการอย่างใดที่กลั่นแกล้งกัน
7. เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พึงต้อนรับ
ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และการสงเคราะห์ แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน
โดยไม่ชักช้าและด้วยความสุภาพเรีย บร้อย ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม กดขี่หรือข่มแหงประชาชนผู้มาติดต่ อ
ราชการ
8. เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พึงพัฒนา
ทักษะความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
ขอบข่ายเนื้อหา
เรื่องที่ 1 ความหมายและความสาคัญของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบล
เรื่องที่ 2 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล
เรื่ องที่ 3 กรอบแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนตาบล
ความหมายความสาคัญของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
มาตรฐานทางคุ ณ ธรรมและจริ ย ธรรม หมายถึ ง “หลั ก การหรื อ แนวทางปฏิ บั ติ ที่ เ ป็ น
เครื่องมือกากับความประพฤติ การปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การนั้นๆ เพื่อให้อยู่ในความถูกต้องดีงาม
สานักงาน ก.พ. ได้สรุปความหมายของคาว่า “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” ไว้ว่า หมายถึง “สิ่งที่ต้อง
ถือเอาเป็นหลักเทียบทางสภาพคุ ณงามความดีที่อยู่ภายในโดยรู้ได้เฉพาะตนและใช้เป็นหลักเทียบทางความ
ประพฤติและการปฏิบัติงานหรือแสดงออกทางกิริยาที่ควรประพฤติที่คนในสังคมนั้น องค์การนั้นหรือส่วน
ราชการนั้ น ได้ย อมรั บ นั บ ถือ กัน มา หรื อได้ กาหนดร่ว มกัน ขึ้นมาใหม่และประพฤติปฏิบัติ ร่ว มกัน ว่าความ
ประพฤติอะไรเป็นสิ่งที่ดี อะไรเป็นสิ่งที่ชั่ว ความประพฤติอะไรถูกอะไรผิด และอะไรควรทา อะไรไม่ควรทา
“สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดรับอิทธิ พล และค่านิยมจากภายนอกประเทศ ผ่านสื่อต่างๆ ได้ง่ายโดยขาดการ
กลั่นกรองของบุคคลในการนาไปใช้จึงเป็นเหตุทาให้มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมลดต่าลง
บุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน เป็นผู้มีบทบาทสาคัญ และเป็นกลไกหลัก

-3ของประเทศในการให้ บ ริ ก ารสาธารณะสนองความต้ อ งการของประชาชนในท้ อ งถิ่ น หน้ า ที่ และความ
รับผิดชอบสาคัญที่จะบาบัดทุกข์ บารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ที่สอดคล้อง
กับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของท้องถิ่นดังนั้น การที่ประชาชนจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข
หรื อ ไม่ จึ ง ขึ้น อยู่ กับ มาตรฐานการประพฤติป ฏิบั ติข องบุ คลากรองค์ การบริห ารส่ ว นตาบล นั่ นคื อ เป็ นผู้ มี
คุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ ในกรอบจริยธรรม มี จิตสานึกที่จะตอบแทนคุณแผ่นดิน ด้วยการกระทาทุกสิ่งอย่าง
ถูกต้อง โปร่งใส สะดวกรวดเร็ว มีผลงานเด่น และพัฒนาตนอย่างสม่าเสมอ ปฏิบัติงานเต็มความสามารถเต็ม
กาลังย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนอย่างแน่นอนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้สิทธิ เสรีภาพ และการมี
ส่วนร่วมในการปกครองของประชาชน ตลอดจนเพิ่มอานาจประชาชนในการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐมากขึ้น
มีบทบัญญัติให้การใช้อานาจรัฐเป็นไปโดยสุจริตและมีประสิทธิภาพและเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการขาดจิตสานึก
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชอบธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ จึงบัญญัติใ นมาตรา 77 ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้ง
ฝุายการเมืองและฝุายประจาจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมกล่าวคือ “รัฐต้องจัดทา
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและพนักงาน หรือลูกจ้าง
ของรัฐ เพื่อปูองกันการทุจริตและประพฤติมิ ชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ หน้าที่ “มาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม เป็นเครื่องมืออันสาคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ได้ มี เ กณฑ์ แ ละแนวทางประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นไปในทางที่ ถู ก ต้ อ งเหมาะสม น ามาซึ่ ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผล
ให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองอีกด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบลเป็นความจาเป็นพื้นฐานของบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นหลักประพฤติ ตน
และปฏิบัติหน้าที่การงาน ให้เกิดผลดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดี มีความสุขของ
ประชาชนได้อย่าง
สรุ ป มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง “หลั กการหรือแนวทางปฏิบัติ ที่
องค์กรประมวลขึ้นให้สมาชิกได้ยึดถือปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของคนในองค์กรหรืออาชีพ
เดียวกันให้อยู่ในความถูกต้องดีงาม”
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตาบล
คณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ผก.ถ.) ได้กาหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น(อบต.) พ.ศ.2546 เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ปฏิบัติเป็นมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมครอบคลุมถึงผู้บริหารและ
สมาชิกสภาส่วนท้องถิ่นด้วย เพราะบุคคลดังกล่าวย่อมร่วมกันดูแลทุกข์สุขของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้
เจริ ญ ก้ า วหน้ า สาระส าคั ญ ของมาตรฐาน ทางคุ ณ ธรรมและจริย ธรรมของบุ ค ลากรส่ ว นท้อ งถิ่ น (อบต.)
ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน ดังต่อไปนี้
มาตรฐานที่ 1 พึงดารงตนให้ มั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
เสียสละ และมีความรับผิดชอบ
หมายถึง การปฏิบัติตนในลักษณะดังนี้
-การปฏิ บั ติ ต นยึ ด มั่ น ในความจริ ง ความถู ก ต้ อ ง ความดี ง าม ความเป็ น เหตุ เ ป็ น ผล
ความสุจริตใจ

-4-มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา การไม่ใช้ตาแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้กับตนเอง
และพวกพ้อง ให้เชื่อมั่นว่าความซื่อสัตย์สุจริตจะนาพาให้ตนเองครอบครัวและบ้านเมืองอยู่รอด ดังพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร เมื่อ 12 มิถุนายน 2497 ว่า “........มีคุณธรรมข้อหนึ่งที่สาคัญ ซึ่งท่านต้อง
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ประเทศบ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ก็ย่อมอาศัย
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพื้นฐาน ท่านทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี หรือประกอบกิจการงานส่วนตัวก็ดี
ขอให้มั่นอยู่ในคุณธรรมทั้ง 3 ประการ คือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุ จริตต่อหน้าที่
ท่านจึงจะเป็นผู้ที่ควรแก่การสรรเสริญของมวลชนทั่วไป......”
-มีความรับผิดชอบต่องานในตาแหน่งหน้าที่ และเสียสละในการปฏิบัติงาน เพื่อประชาชน
และท้องถิ่นด้วยการปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างเสียสละเวลา เสียสละความคิด และแรงกายเพื่อทางาน เพื่อ
การสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบต่องานนั้น ๆ เพื่อส่วนรวมและประชาชนอย่างจริงจัง จะทาให้มีผู้รัก
และศรัทธาเชื่อถือ และนิยมยกย่องอย่างกว้างขวางแน่นอน
มาตรฐานที่ 2 พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยโปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบได้
หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ดังนี้
-มีขั้นตอนการปฏิบัติงานแผนการทางาน มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน โดยสามารถแจ้ง
ลาดับ ขั้นตอนการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานและระยะเวลาให้ แก่ผู้ มาติดต่อราชการได้ทราบ เพื่อให้สามารถ
ตรวจสอบและติดตามได้
-มีการแต่งตั้งคณะทางาน หรือกรรมการที่ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาค
ประชาชน เพื่อตรวจสอบการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน มีการสรุปผลรายงาน การตรวจสอบ
การปฏิบัติงานให้ประชาชนรับรู้
-มีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่ชัดเจนและ
เข้าใจง่าย ด้วยวิธีการหลากหลาย เช่น เอกสารประกาศ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ การปฏิบัติตามมาตรฐานข้อ
นี้ จะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่น ศรัทธา และความเข้าใจอันดีต่อประชาชนและบุคคลทั่วไป และจะทาให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มที่จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประชาชน
มาตรฐานที่ 3 พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึด
ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
หมายถึง มาตรฐานของการปฏิบัติของบุคลากรส่ว นท้องถิ่น อบต. ที่ยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก ดังนี้
-มีสติ ตั้งใจ หนักแน่น มั่นคง เพราะการใช้ กาลังสติ คือรู้กาลังทาอะไรให้กับใคร รู้ตัวว่า
อยู่ที่ไหน อย่างไร หากใช้กาลังสติ หนักแน่นมั่นคงแล้ว จะทาให้เห็นช่องทาง วิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
รวดเร็ว เกิดความสาเร็จของงานและความเจริญแห่งตนเองได้ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามคาแหง ณ อาคารสวน
อัมพร เมื่อวันที่ 11 ธันวาคม 2552 ว่า “.......กาลังสติ หรือกาลังแห่งความระลึกรู้ การทางานนั้นถึงแม้
ทางานด้วยความศรัทธา ด้วยความหมั่นขยันไม่ทอดทิ้งก็ยังมีช่องทางที่อาจจะเสียหายบกพร่องได้ในขณะเมื่อมี
ความประมาทเผลอพลั้ งเกิด ขึ้น นั ก ปฏิบัติ งานจึ งต้องระมัด ระวัง ควบคุมสติให้ ดี อยู่เสมอเพื่ อให้ รู้ เท่า ทั น
เหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา..... กาลังความตั้งใจหมายถึงความสามารถควบคุมสติจิตใจให้สงบและหนักแน่นมั่นคง
ควบคุมความคิดให้อยู่ในระเบียบ ให้คิดอ่านอยู่แต่ในเรื่องหรือภารกิจที่ต้องการจะทาให้เสร็จ ไม่ปล่อยให้คิด
ฟุูงซ่านไปในเรื่องต่าง ๆ นอกจุดหมายอันพึงประสงค์ กาลังความตั้งใจนี้ช่วยให้รู้เข้าใจเรื่องราวและปัญหา
ต่าง ๆ ได้กระจ่าง ให้คิดเห็นช่องทางและวิธีการปฏิบัติงานให้แจ่มแจ้ง ชัดเจน และรวดเร็ว.....”

-5-การให้บริการที่มีมาตรฐานเดียวกันอย่างเสมอภาค ทั่วถึงและเป็นธรรม
-การให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลา
-การให้ บ ริ การด้ว ยความเต็มใจ ยิ้ มแย้ม แจ่มใส ประทับใจ และรัก ษาประโยชน์ให้ แ ก่
ผู้รับบริการทุกคน
มาตรฐานที่ 4 พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
หมายถึ ง มาตรฐานการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ก ารงานที่ มุ่ ง ให้ เ กิ ด ผลลั พ ธ์ ที่ เ กิ ด ประสิ ท ธิ ภ าพ
ประสิทธิผล อย่างคุ้มค่าซึ่งจะต้องมีหลักในการปฏิบัติ ดังนี้
-ปฏิบั ติหน้ าที่โดยใช้ความรู้ ความคิดที่ให้เกิดผลของงานที่ดี มีคุณค่าต่อประชาชน ต่อ
ส่วนรวม ทั้งนี้ต้องยึดถือว่า ความรู้วิชาการรู้ปฏิบัติการและความรู้คิด จะทาให้เกิดผลดีต่อการทาหน้าที่ ดัง
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2530 ว่า “ข้าราชการที่สามารถต้องมีความรู้
ครบสามส่วน คือความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และความรู้คิดอ่านตามเหตุ ตามความเป็นจริง ต้องมี
ความจริงใจ และความบริสุทธิ์ใจในงาน ในผู้ร่วมงาน ในการรักษาระเบียบ แบบแผน ความดีงาม ความ
ถูกต้องทุกอย่างในแผ่นดินมีความสงบและหนักแน่นทั้งในกาย ในใจ ในคาพูด ต้องสารวจดูความบกพร่อง
ของตนเองอยู่สม่าเสมอ และปฏิบัติแก้ไขเสียโดยเร็ว......”
-การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ คานึงถึงผลลัพธ์และผู้มารับบริการ โดยยึดความ
ถูกต้องของระเบียบกฎหมาย
-การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่า ทั้งในส่วนของการ
ใช้เงิน และใช้เวลา
-การปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จ ตามกาหนด และบรรลุเปูาหมายตามที่วางไว้ และตรงตาม
นโยบาย
มาตรฐานที่ 5 พึงพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ ของตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
หมายถึง การพัฒนาตนเอง ดังนี้
-การศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัย ที่เป็นการพัฒนาทางวิชาการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน และ
สร้างประสิทธิภาพให้กับตนเอง เช่น ความรู้ในเรื่องคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร การเก็บรวบรวมข้อมูล การ
วางแผน การวิเคราะห์ การนาข้อมูลไปใช้ เป็นต้น
-การพัฒนาจิตใจของตนเอง เพื่อให้มีสมาธิหนักแน่นมั่นคง สุขุมรอบคอบ ทาให้ภาวะจิตใจ
สามารถที่จะต่อสู้ และปฏิบัติงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้
-พัฒนาตนเอง และการปฏิบัติงาน ตลอดถึงการหาความรู้ และการพัฒนาจิตใจ จะกระทา
ได้โดยการเข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาด้วยตนเอง จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ก็ได้ทั้งนี้ การ
พัฒนา ทักษะ ความรู้ ความสามารถ ของตนเองจะส่งผลให้เกิดการพัฒนางาน เกิดความมั่นคงต่อองค์กร
และความเจริญต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ อย่างแน่นอน ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2535 ว่า “.......ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยปัจจัยสาคัญ
ประกอบพร้อมกัน 4 อย่ าง อย่ างที่หนึ่ง ต้องมีค นดี มีปัญญา มีความรับผิ ดชอบ เป็นผู้ประกอบการ
อย่างที่สอง ต้องมีวิทยาการที่ดีเป็นเครื่องใช้ประกอบการ อย่างที่สามผู้ประกอบการต้องมีความวิริยะอุตสาหะ
และความเพ่งพินิจอย่างละเอียดรอบคอบในการทางาน อย่างที่สี่ ต้องรู้จักทางานให้พอเหมาะ พอดี และ
พอควรแก่งานและแก่ประโยชน์ที่พึงประสงค์ ปัจจัยแห่งความเจริญดังกล่าวนี้ จะประกอบพร้อมกันขึ้นมิได้

-6หากบุคคลไม่พยายามศึกษาอบรมตนเองด้วยตนเองอยู่เป็นนิตย์ บัณฑิตแต่ละคนจึงควรอย่าง
ยิ่งที่จะได้ตั้งใจฝึกฝนตนเองให้มีปัญญาความสามารถพร้อมทั้งพยายามใช้ศิลปะวิทยาการที่ มีอยู่ ประกอบ
กิจการงานด้วยความเพ่งพินิจ ด้วยความฉลาดรอบคอบให้พอเหมาะแก่งานแต่ละชิ้นแต่ละอย่างความเจริญ
วัฒนาของงานของตัวเอง และของประเทศชาติจะได้เกิดขึ้น ตามที่ตั้งใจปรารถนา......”
สรุป
มาตรฐานทั้ง 5 มาตรฐานจึงเป็นสาระสาคัญอย่างยิ่ง ที่บุคลากรทุกคนในองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองบัวโคก พึงได้ศึกษายึดถือปฏิบัติให้ถูกต้อง เพราะจะส่งผลให้ตัวเอง องค์การบริหารส่วน
ตาบล และประชาชน ได้รับผลประโยชน์สร้างความภูมิใจเกิดขึ้นกับท้องถิ่น นาความเจริญความมั่นคงและ
ความเป็ น ศั ก ดิ์ศ รี มาให้ สั ง คมท้ องถิ่ น องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นตาบลของเราและเป็ น ที่ย อมรั บ ชื่ นชม และ
กล่าวขวัญที่ดีตลอดไปการปฏิบัติตามมาตรฐานข้างต้นนั้นไม่ใช่เรื่องยากเย็นและซ่อนเร้นแต่อย่างใดเพียงแต่ให้
มีศรัทธา บริหารจัดการให้ถูกต้องอย่างสม่าเสมอ คงเส้นคงวา ก็จะบรรลุเปูาหมายได้แน่นอน

กรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก
อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
พฤติกรรมที่พึงประสงค์

มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม

-เพื่อปูองกันการทุจริตและประพฤติ มิ
ชอบ
1.มีความซื่อสัตย์
1.พึ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความซื่ อ สั ต ย์
2.มีความสุจริต
สุจริต และมีความรับผิดชอบ
3.การใช้ อ านาจและหน้ า ที่ ใ นทางที่
ถูกต้อง
4.มีความโปร่งใส
5.มี ค วามพร้ อ มและยิ น ดี ใ ห้ มี ก าร
ตรวจสอบ

ความหมาย

-มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
โดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการ
และประชาชน
-ก า ร ไ ม่ ใ ช้ ต า แ ห น่ ง ห น้ า ที่ ห า
ผลประโยชน์

ตัวอย่าง
แนวทางปฏิบัติ

ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นต้น
เพื่อการประเมินผล

1.การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือระเบียบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการมติ ครม. หรือ
วิชาชีพ
2.การไม่ ใ ช้ ต าแหน่ ง หน้ า ที่ แ สวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ
3.การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามพระ
บรมราโชวาท
4.ผู้ บั ง คั บ บั ญ ชาต้ อ งปฏิ บั ติ ต นเป็ น
ตัวอย่างในความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ
5.ควบคุ ม อุ ป กรณ์ เ ครื่ อ งใช้ ไ ม่ น าของ
ราชการไปใช้เป็นทรัพย์สินส่วนตัว

1.จ านวนข้ อ ทั ก ท้ ว งร้ อ งเรี ย นของ
บุคคลภายนอกว่าไม่ปฏิบัติตามระเบียบ
กฎหมาย มติ ครม.ฯลฯ
2.จ านวนเรื่ องที่ ถู กร้ อ งเรี ยนว่ าทุ จ ริ ต
และประพฤติมิชอบ
3.จ านวนข้ า ราชก ารที่ ถู ก ลงโทษ
ดาเนินการทางวินัย
4.ร้อ ยละของผู้รั บบริก ารที่มี ความพึ ง
พอใจต่อการให้บริการของ อปท.
5.จ านวนข้ อ ร้ อ งเรี ย นของประชาชน
ผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้นหรือลดลง
6.จานวนผู้ปฏิบัติงานที่ถูกตรวจสอบว่า
ร่ารวยผิดปกติ
7.ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานโดยยึดหลัก
พระบรมราโชวาท
8.จานวนผู้ร้องเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ทุจริตของผู้บังคับบัญชา

-2พฤติกรรมที่พึงประสงค์

มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม

ความหมาย

1.พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยโปร่งใส -มี ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน แผนการ
พร้อมให้ตรวจสอบ
ท างาน และการมอบหมายที่ ชั ด เจน
โดยสามารถแจ้ ง ล าดั บ ขั้ น ตอนการ
ป ฏิ บั ติ ง า น ผู้ ป ฏิ บั ติ ง า น แ ล ะ
ระยะเวลาแล้ ว เสร็ จ ให้ แ ก่ ผู้ ม าติ ด ต่ อ
ราชการได้ทราบ เพื่อสามารถตรวจสอบ
และติดตามได้
-มี ก า ร ตั้ ง ค ณ ะ ท า ง า น ห รื อ
คณะกรรมการที่ ป ระกอบด้ ว ยภาครั ฐ
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการ
ตรวจสอบการดาเนินงานของเจ้าหน้าที่
และหน่วยงาน
-มี ก ารเปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารที่ เ ป็ น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษา
ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย

ตัวอย่าง
แนวทางปฏิบัติ

ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นต้น
เพื่อการประเมินผล

1.ประชาชนมี ส่ว นร่ วมในการกาหนด
นโยบาย แผนงาน โครงการ
2.การเปิ ดเผยข้อ มู ลข่ าวสารและการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมูลข่าวสาร
3.มี คู่มือ การปฏิบั ติงานของเจ้าหน้า ที่
และคู่มือการติดต่องานของประชาชน
4.ประชาสั ม พั น ธ์ ก ารปฏิ บั ติ ง านให้
ประชาชนทราบทุกขั้นตอน
5.มี ขั้ น ตอนการปฏิ บั ติ ง าน แผนการ
ท างานมอบหน้ า ที่ ชั ด เจน และมี ก าร
จัดทาหนังสือแนะนาการติดต่อราชการ
6.กาหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงาน
ให้ชดั เจนและแจ้งให้ประชาชนทราบ
7.มีการสรุปผลงานประจาปี
8.ผู้บังคับบัญชาต้องติดตามการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง

1.จานวนประชาชนที่มีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ
2.จ านวนสื่ อ ที่ ใ ช้ ใ นการเผยแพร่ เช่ น
วารสาร, หอกระจายข่าว, ฯลฯ
3.ร้ อยละของจานวนข้ อ มูล ข่ า วสารที่
ประชาชนควรทราบที่ได้มีการประกาศ
ในที่สาธารณะ
4.จานวนคู่มือการปฏิบัติงานและการ
ติดต่องานที่ได้มีการจัดทาขึ้นในแต่ละ
งาน
5.ร้ อ ยละของข้ อ เรี ย กร้ อ งที่ มี ต่ อ การ
ปฏิ บั ติ ง านขององค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่น
6.อั ต ราร้ อ ยละที่ เพิ่ ม ขึ้ นของความพึ ง
พอใจของผู้ใช้บริการ
7 . ค ว า ม ถี่ ใ น ก า ร ติ ด ต า ม ข อ ง
ผู้บังคับบัญชา
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มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม

-เพื่ อ เสริ ม สร้ า งประสิ ท ธิ ภ าพในการ
ปฏิบัติงาน
1.ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคและ 3.พึ ง ให้ บ ริ ก ารด้ ว ยความเสมอภาค
เป็นธรรมต่อพนักงานและประชาชน
สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี และ
2.การปฏิบัติงานต้องคานึงถึงความพึง ตรงต่อเวลา
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ
3.มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงาน
4.มีอัธยาศัยไมตรีต่อผู้มารับบริการ
5.มีความรอบรู้และความเชี่ยวชาญใน
งานที่ทา
6.มี ป ระสิ ท ธิ ภ าพและประสิ ท ธิ ผ ลใน
การปฏิบัติงาน
7.ปฏิบัติงานด้วยการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยัดเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์

ความหมาย

-การให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
อย่างเสมอภาคทั่วถึงเป็นธรรม
-กา รให้ บริ กา ร ด้ ว ย ความ ส ะด วก
รวดเร็ว และตรงต่อเวลา

ตัวอย่าง
แนวทางปฏิบัติ

1.กาหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานให้ชัดเจน และประกาศ
ให้ประชาชนรับทราบ
2.นาระบบ one stop มาใช้
3.ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4.กระจายอานาจการตัดสินใจ
-การให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้ม 5.การให้ บ ริ ก ารนอกสถานที่ ใ นบาง
แจ่มใส และรักษาประโยชน์แก่ผู้มารับ ลักษณะงาน
บริการทุกคน
6.จัดระบบการรับบริการก่อน-หลัง
7.จั ด เจ้ า หน้ า ที่ ป ระชาสั ม พั น ธ์ แ ละ
บริการหรือตรวจสอบเบื้องต้น
8.นาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
9.สร้ า งมาตรการจู ง ใจในการตรงต่ อ
เวลา

ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นต้น
เพื่อการประเมินผล
1.ร้ อ ยละของผลงานที่ ส าเร็ จ ตาม
ระยะเวลามาตรฐาน
2.ร้อ ยละของผู้รั บบริก ารที่มี ความพึ ง
พอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
3.จานวนระยะเวลาในการให้บริการที่
เร็วขึ้นกว่าเดิม
4.ร้อยละของผู้บริหารที่มีความพึงพอใจ
ต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่
5.ร้ อ ยละของระบบบริ ก ารที่ มี ก ารใช้
บัตรคิว
6.จ านวนจุ ด ให้ บ ริ ก ารตรวจเอกสาร
ก่ อ นหรื อ แจกเอกสาร แผ่ น พั บ แก่
ผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น
7.ร้อยละของบุคลากรที่มีความสามารถ
ปฏิ บั ติ ง านกั บ อุ ป กรณ์ / เทคโนโลยี
สมัยใหม่ได้
8.จานวนผู้ได้รับรางวัลที่เพิ่มขึ้นในการ
ตรงต่อเวลา

-4พฤติกรรมที่พึงประสงค์

มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม

8.เปิ ด โอกาสให้ ป ระชาชนมี ส่ ว นร่ ว ม 4.พึงปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
รับ รู้ ร่ ว มคิ ด และร่ ว มท าให้ บุ ค คลผู้ มี งานและความคุ้มค่า
ส่ว นได้เ สีย หรื อส่ ว นเกี่ย วข้ องเกิ ดการ
ยอมรั บ ก่ อ นและหลั ง ด าเนิ น การที่ มี
ผลกระทบต่อส่วนร่วม
9.รักษา/ภูมิใจในเกียรติและศักดิศ์ รีของ
การเป็น ข้ า ราชการหรื อพนั ก งานส่ ว น
ท้องถิ่น

ความหมาย
-การปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ใ ห้ แ ล้ ว เสร็ จ ตาม
กาหนดและบรรลุเปูาหมายที่วางไว้
-การปฏิบัติห น้าที่โดยคานึงถึงผลลัพ ธ์
และผู้ ม ารั บ บริ ก าร โดยอยู่ ภ ายใต้
ขอบเขตของระเบียบกฎหมาย
-การใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งประหยั ด มี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และคุ้มค่า
ทั้งในส่วนของการใช้เงินและใช้เวลา

ตัวอย่าง
แนวทางปฏิบัติ

ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นต้น
เพื่อการประเมินผล

1.การปฏิ บั ติ ง านให้ แ ล้ ว เสร็ จ ตาม
กาหนดและบรรลุเปูาหมาย
2.ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน
3.พัฒนาบุคลากรให้เปลี่ยนทัศนคติใน
การปฏิบัติงาน
4.การประเมินผลโครงการทั้งก่อนและ
หลังการทาโครงการ
5.ปฏิบัติงานโดยคานึงถึงผลลัพธ์ภายใต้
ระเบียบกฎหมาย
6.กาหนดเปูาหมายและวัตถุประสงค์ใน
การปฏิบัติงานให้ชัดเจน
7.กาหนดรางวัลและ/หรือค่าตอบแทน
ตามผลงาน
8.การใช้ ท รั พ ยากรอย่ า งประหยั ด มี
ประสิทธิภาพ
9.มี ก ารประเมิ น ผลเป็ น ระยะๆ โดย
การตั้งในรูปคณะกรรมการชุมชน
10.มีการส่งเสริมให้รางวัลแก่พนักงาน
ที่ ป ฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ไ ด้ สั ม ฤทธิ์ ผ ล ต า ม
เปูาประสงค์

1.ร้อยละของผลผลิต/ผลลัพธ์ที่บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือพันธกิจ
2.ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ลดลงโดยได้รับ
ปริ ม าณงานและคุ ณ ภาพงานเท่ า เดิ ม
หรือเพิ่มขึ้น
3.ร้ อ ยละของบุ ค ลากรที่ ไ ด้ รั บ การ
พั ฒ นาในหลั ก สู ต รการปรั บ เปลี่ ย น
ทัศนคติ
4.จานวนโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเปูาหมายของโครงการ
5.จ านวนงานที่ ป ฏิ บั ติ ส าเร็ จ ภายใต้
ระเบียบกฎหมาย

-5พฤติกรรมที่พึงประสงค์

มาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม
5.พึงดารงตนให้ตั้งมั่นในศีลธรรม และ
พัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ
และตนเองงให้ทันสมัยอยู่เสมอ

ความหมาย
-การศึ ก ษาหาความรู้ ที่ ทั น สมั ย ที่ เ ป็ น
การพัฒนาทางวิชาการและพัฒนาจิตใจ
ของตนเองอยู่เ สมอด้ วยวิ ธีก ารพั ฒ นา
รู ป แบบต่ า ง ๆ เช่ น การเข้ า ร่ ว ม
อบ ร ม ป ร ะ ชุ ม สั ม ม น า แ ล ะ
การศึกษาด้วยตนเอง เป็นต้น

ตัวอย่าง
แนวทางปฏิบัติ

ตัวอย่างตัวชี้วัดขั้นต้น
เพื่อการประเมินผล

1.เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการ
ฝึกอบรมพัฒนาด้านจิตใจ ความรูแ้ ละ
ทักษะ
2.กาหนดแผนงานการเข้ารับการ
ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงาน
3.ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
4.มุ้งเน้นเทคนิคการฝึกอบรมให้เกิด
ความรู้และความตระหนัก
5.เปิดโอกาสให้พนักงานไปศึกษาดูงาน
6.เจ้าหน้าที่มีการศึกษาหาความรูด้ ้วย
ตนเอง
7.หมุนเวียนการปฏิบัติหน้าทีเ่ พื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพ

1.จานวนบุคลากรทีผ่ ่านการฝึกอบรม
หลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับหลักศีลธรรม
และการปฏิบัติในหน้าที่
2.จานวนครั้งเฉลี่ยในการฝึกอบรมต่อ
คนต่อปี
3.จานวนคนที่ผา่ นการอบรม
4.จานวนครั้งที่ศึกษาดูงาน
5.จานวนเจ้าหน้าที่ศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเอง
6.ความพึงพอใจของพนักงานและ
ผู้รับบริการ
7.จานวนค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
บุคคลลดลง

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก
เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการและพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก
--------------------------------------------------อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้กาหนดมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ประมวลขึ้น
จากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่ น ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ลูก จ้างในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้าราชการ
พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ เพื่ อเป็น
เครื่องกากับความประพฤติของตน ได้แก่
1. พึงดารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ
2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก
4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
5. พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก ขอประกาศใช้มาตรฐานทั้ง 5 ประการ ดังกล่าว
ข้างต้นเป็น“มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก”เพื่อยึดถือเป็นแนวทางสาหรับปฏิบัติตนและเป็นหลักในการปฏิบัติงาน และได้เพิ่ม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมอีกดังนี้
1. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยคานึงถึงหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักการมี
ส่วนร่วม หลีกความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า
2. พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียรถูกต้อง
สมเหตุสมผล โดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นสาคัญ
3. พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่าง
เต็มที่
4. พึงดูแลรักษาการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้
เสียหาย สิ้นเปลือง เยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
5. พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนเอง
ทั้งในการให้ความคิดเห็น การช่วยทางาน และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่จะมีประโยชน์
ต่อการพัฒนาการในความรับผิดชอบด้วย

-26. พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้ที่เกีย่ วข้องด้วยความสุภาพ มีน้าใจ และมีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
7. พึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กัน
โดยจากผู้ที่มาติดต่อราชการ หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น
8. พึงปฏิบัติงานโดยคานึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเองและรักษาชื่อเสียงภาพพจน์เกียรติยศ
ของหน่วยงาน
9. พึงละเว้นการกระทาสิ่งผิดกฎหมาย หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ
10. พึงรักษาความลับของทางราชการและความลับที่ไม่ควรเปิดเผย
11. พึงวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่
12. ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน
13. พึงปฏิบัติงานเต็มที่และควรปฏิบัติงานด้วยความจริงใจ และตั้งใจโดยเต็มกาลังความสามารถ
14. พร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

(นายสุขสันต์ ชานาญกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก

ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรม
ข้าราชการการเมืองท้องถิน่ ฝ่ายบริหาร

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก
อาเภอหนองบัวโคก จังหวัดชัยภูมิ

ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก อาเภอจัตุรัส จังหวัดชัยภูมิ
---------------------------------ประมวลจริยธรรมนี้จัดทาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 279 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการการเมืองฝุายบริหารขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองบัวโคก ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐาน ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการ
ท างานด้ า นต่ า งๆ ทั้ ง ในองค์ ก รและระดั บ บุ ค คล เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปตามหลั ก คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้อานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อ ตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน และ
ต่อสังคม ตามลาดับ
5. ปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ อาศัยอานาจตามพระราชบัญญัติ
สภาตาบลและองค์การบริหารส่วนตาบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2552 ข้อ 59 องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ฝุายบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“ประมวลจริ ยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ ข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่นฝุายบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก

-2“ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น” หมายถึง นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก
รองนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก ร่วมทั้ง
บุคคลที่ฝุายบริหารแต่งตั้งตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติที่จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรม ของข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่นฝุายบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก
ข้อ 4 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

หมวด 2
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ 1
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
ข้อ 5 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น มีหน้าที่ดาเนินการให้ เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นกลางทางการเมืองอานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดย
จะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้
(1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(3) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(4) การยึ ด ถื อ ประโยชน์ ข องประเทศชาติ เ หนื อ กว่ า ประโยชน์ ส่ ว นตน และไม่ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(5) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(7) การให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารแก่ ป ระชาชนอย่ า งครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง และไม่ บิ ด เบื อ น
ข้อเท็จจริง
(8) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ส่วนที่ 2
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ข้อ 6 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ตลอดจนแบบอย่างที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข้อ 7 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้อง เป็นแบบอย่างที่ดีในการ รักษาไว้และปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ 8 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ 9 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่ นต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม
ทั้งโดยส่วนตัวและโดยหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน ทั้งต้องวางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน

-3ข้อ 10 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่แสดง
กริยา หรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด
ข้อ 11 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องมีอุดมการณ์ในการทางานเพื่อประเทศชาติและต้อง
ถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด
ข้อ 12 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ
ข้อ 13 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็น
พลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อ 14 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานะหรือตาแหน่งการ
เป็นข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สาหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะ
เป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม
ข้อ 15 ข้ าราชการ การเมืองท้ องถิ่น ต้อ งไม่ใช้ส ถานะหรือตาแหน่ง การเป็ นข้าราชการ
การเมืองเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ง ย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเงินเดื อนประจา และมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้บุคคลดังกล่าวพ้น
จากตาแหน่ง ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ข้อ 16 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิทบุคคลในครอบครัว
หรือผู้ใกล้ชิดก้าวก่าย หรือแทรกแซงการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือของผู้อื่นและต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้
อานาจของตนโดยมิชอบ
ข้อ 17 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ อาชีพหรือการงาน
อื่นใดของคู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ข้อ 18 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นต้องรักษาความลับของทางราชการเว้นแต่เป็นการปฏิบั ติ
ตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ข้อ 19 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องยึดมั่นในกฎหมายและคานึงถึงระบบคุณธรรมในการ
แต่งตั้งผู้สมควรดารงตาแหน่งต่างๆ
ข้อ 20 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น เมื่อพ้นจากตาแหน่งแล้ว ต้องไม่นาข้อมูลข่าวสารอันเป็น
ความลับของทางราชการซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในตาแหน่งไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่องค์กรเอกชน ทั้งนี้ ภายใน
กาหนดระยะเวลาสองปี นับจากวันที่พ้นจากตาแหน่ง
ข้อ 21 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อานาจในทางที่ผิด
การฉ้อฉล หลอกลวง หรือกระทาการอื่นใดที่ทาให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ข้อ 22 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องไม่เรียกร้องของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์อื่นใด
จากบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน และจะต้องดูแลให้คู่สมรส ญาติสนิท
หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย

-4ข้อ 23 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่
ติดต่อทาธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐตามระเบียบ และขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ 24 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น พึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างสม่าเสมอเอาใจใส่
ทุกข์สุข และรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอย่างเท่าเทียมกัน โดยไม่
เลือกปฏิบัติ
ข้อ 25 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมู ลข่าวสารของราชการ เพื่อให้
เกิดความเข้าใจผิด หรือเพื่อผลประโยชน์สาหรับตนเองและผู้อื่น
ข้อ 26 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆ เท่านั้น
ข้อ 27 ข้าราชการ การเมืองท้ องถิ่น ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ
เกียรติภูมิของชาติ
ข้อ 28 ข้า ราชการ การเมื องท้ องถิ่น ต้ องไม่คบหาหรื อให้ การสนับ สนุนแก่ผู้ ป ระพฤติผิ ด
กฎหมาย หรือผู้ที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เช่น ผู้เปิดบ่อนการพนัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อัน
อาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ข้อ 29 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณี เมื่อปฏิบัติ
หน้าที่บกพร่องหรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด

หมวด 3
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ 1
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ 30 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก มีหน้าที่กากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
1) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการการเมืองท้องถิ่นที่
เป็นแบบอย่างที่ดี และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
2) ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองข้าราชการการเมืองท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติ
ตามตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม
3) การดาเนินการต่อข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อันมีผลกระทบต่อสิทธิ หน้าที่ของผู้นั้นจะกระทามิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
4) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรมนี้

-5ข้อ 31 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของ
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุายบริหารขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคกขึ้น เพื่อควบคุมกากับให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ประกอบด้วย
1) นายกองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นประธานคณะกรรมการ
2) ตัวแทนฝุายบริหารที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบล แต่งตั้งจานวน 1 คน
เป็นกรรมการ
3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน 3 คน เป็นผู้กากับดูแลตาม
พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เป็นผู้เลือก เป็นคณะกรรมการ
4) หัวหน้าสานักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการ ทั้งนี้ หัวหน้าสานักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังกล่าวต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมา
ก่อน หากเคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อนให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการจากตาแหน่ง
ในฝุายบริหารที่เหมาะสม
ข้อ 32 คณะกรรมการจริยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
1) ควบคุม กากับ ส่งเสริม และให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
2) สอดส่อง ดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยอาจมีผู้ร้องขอหรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้
3) ขอความร่วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง
หรือให้ถ้อยคาหรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคา
หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
5) พิจารณาวินิจฉัย ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้
6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่อง
สาคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
มอบหมาย
ในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีการปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม
ส่วนที่ 2
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ 33 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝุ าฝืนประมวลจริยธรรมให้ นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวน การฝุาฝืนจริยธรรมนี้ และให้มีคาวินิจฉัย
โดยเร็ว และให้คณะกรรมการการจริยธรรมส่งผลคาวินิจฉัยให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก มีคาสั่ง
ลงโทษผู้ฝุาฝืนประมวลจริยธรรม

-6กรณี ก ารร้ อ งเรี ย นหรื อ ปรากฏเหตุ ว่ า นายกองค์ การบริ ห ารส่ ว นตาบลหนองบั ว โคก
ปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรม ให้คณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการและให้เลือกกั นเอง
เป็นประธานคณะกรรมการ โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝุาฝืนจริยธรรม
นี้ และให้มีคาวินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคาวินิจฉัยให้ผู้กากับดูแลตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ มีคาสั่งลงโทษผู้ฝุาฝืนประมวลจริยธรรม
ข้อ 34 หากการดาเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนตามข้อ 33 แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า
มีการฝุาฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรม ให้สั่ง
ลงโทษผู้ฝุาฝืนตามข้อ 37
ข้อ 35 การดาเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝุาฝืนตามส่วน
ที่ 2 นี้ ให้นาแนวทางและวิธีการสอบสวนตามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยและการดาเนินการ
ทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ 36 คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่
1) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทาให้ผลของคาวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป
2) กรณีผู้ถูกลงโทษตามข้อ 37 เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมให้สามารถ
ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับทราบคาสั่งการลงโทษ

หมวด 4
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ 37 การปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณี เพื่อให้มีการแก้ไข
หรือดาเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือนาไปประกอบการพิจารณาในการเข้าสู่ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง
หรือการสั่งให้ผู้ฝุาฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ 38 การปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝุาฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้
พิจ ารณาจากพฤติก รรมของผู้ ฝุ าฝื น ความจงใจหรื อเจตนา มูล เหตุ จูงใจ ความส าคั ญ และระดับ ตาแหน่ ง
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝุาฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี
ผลร้ายอันเกิดจากการฝุาฝืนและเหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา
ข้อ 39 ให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลวินิจฉัยให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก
หรือผู้กากับดูแลตามพระราชบัญญัติจั ดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่กรณีมีคาสั่งลงโทษผู้ฝุาฝื น
ประมวลจริยธรรมนี้ตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมและเมื่อมีคาสั่งลงโทษแล้วให้ นายกองค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองบัวโคก หรือผู้กากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่กรณี
แจ้งคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อรายงานให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป
ข้อ 40 กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด

-7ข้ อ 41 ให้ ค ณะกรรมการจริ ย ธรรม พิ จ ารณาปรั บ ปรุ ง แก้ ไ ขประมวลจริ ย ธรรมให้ มี ค วาม
เหมาะสม โดยจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ 1 ปี หรือให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสมตามคาแนะนาของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

(นายสุขสันต์ ชานาญกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร
----------------------------------เนื่ องจากรัฐ ธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้ มี
ประมวลจริยธรรมเพื่อกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองข้าราชการ หรือ เจ้าหน้าที่
ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั่งกาหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทา ทั้งนี้ การฝุาฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าวให้ถือ
ว่าเป็นการกระทาผิดวินัย
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก จัดทาเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุ ายบริหารของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุาย
บริหารในสังกัด ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน ตุลาคม พ.ศ.2562

(นายสุขสันต์ ชานาญกุล)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก

ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก
อาเภอหนองบัวโคก จังหวัดชัยภูมิ

ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก อาเภอหนองบัวโคก จังหวัดชัยภูมิ
-------------------------------ประมวลจริ ยธรรมนี้จัดทาตามเจตนารมณ์ข องรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
2550 มาตรา 279 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองบัวโคก ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐาน ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการ
ท างานด้ า นต่ า งๆ ทั้ ง ในองค์ ก รและระดั บ บุ ค คล เพื่ อ ให้ ก ารด าเนิ น งานเป็ น ไปตามหลั ก คุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม
มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝุายบริหารใช้
อานาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อ ตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน
และต่อสังคม ตามลาดับ
5. ปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทัง้ เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและบุคคล พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไป
กับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ
อาศัยอานาจตามระเบียบว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ลงวันที่ 17 เดือนกันยายน
พ.ศ.2547 ข้อ 16 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้

หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ระเบียบนี้ เรียกว่า “ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุายสภาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก ”
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันถัดจากวันประกาศในระเบียบเป็นต้นไป
ข้อ 3 ในระเบียบนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุาย
สภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก

-2“ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ” หมายถึง ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุายสภาท้องถิ่น
(ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก สมาชิกสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก)
รวมทั้งบุคคลที่ฝุายสภาท้องถิ่นแต่งตั้ง ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติที่จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรม ของข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่นฝุายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก
ข้อ 4 ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้

หมวด 2
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ 1
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
ข้อ 5 ข้ า ราชการ การเมื องท้ องถิ่น มี ห น้ า ที่ด าเนิน การให้ เป็ นไปตามกฎหมาย เพื่อ รัก ษา
ประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล
โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้
(10) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(11) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(12) การยึ ด ถื อ ประโยชน์ ข องประเทศชาติ เ หนื อ กว่ า ประโยชน์ ส่ ว นตน และไม่ มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(13) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(14) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(15) การให้ ข้ อ มู ล ข่ า วสารแก่ ป ระชาชนอย่ า งครบถ้ ว น ถู ก ต้ อ ง และไม่ บิ ด เบื อ น
ข้อเท็จจริง
(16) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(17) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(18) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ส่วนที่ 2
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ข้อ 6 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ตลอดจนแบบอย่างที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

-3ข้อ 7 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้อง เป็นแบบอย่างที่ดีในการ รักษาไว้และปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ 8 ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ 9 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม คุณธรรมและศีลธรรม
ทั้งโดยส่วนตัวและโดยหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน ทั้งต้องวางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน
ข้อ 10 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องเคารพสิทธิ เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่แสดง
กริยา หรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ อาฆาตมาดร้าย หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด
ข้อ 11 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องมีอุดมการณ์ในการทางานเพื่อประเทศชาติและต้อง
ถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด
ข้อ 12 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยความ
รับผิดชอบ ซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ เป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติ และปราศจากอคติ
ข้อ 13 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็น
พลเมืองที่ดี ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ
ข้อ 14 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานะหรือตาแหน่งการ
เป็นข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์ ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย สาหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะ
เป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม
ข้อ 15 ข้ าราชการ การเมืองท้ องถิ่น ต้อ งไม่ใช้ส ถานะหรือตาแหน่ง การเป็ นข้าราชการ
การเมืองเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุ แต่งตั้ ง ย้าย โอน เลื่อนตาแหน่ง และเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ข้าราชการซึ่งมีตาแหน่งหรือเงินเงินเดือนประจา และมิใช่ข้าราชการการเมือง พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ หน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ หรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้บุคคลดังกล่ าวพ้น
จากตาแหน่ง ทั้งนี้ เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ข้อ 16 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส ญาติสนิทบุคคลในครอบครัว
หรือผู้ใกล้ชิดก้าวก่าย หรือแทรกแซงการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือของผู้อื่นและต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้
อานาจของตนโดยมิชอบ
ข้อ 17 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ อาชีพหรือการงาน
อื่นใดของคู่สมรส ญาติสนิท หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ข้อ 18 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่นต้องรักษาความลับของทางราชการเว้นแต่เป็นการปฏิบัติ
ตามอานาจหน้าที่ตามกฎหมาย
ข้อ 19 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องยึดมั่นในกฎหมายและคานึงถึงระบบคุณธรรมในการ
แต่งตั้งผู้สมควรดารงตาแหน่งต่างๆ
ข้อ 20 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น เมื่อพ้นจากตาแหน่งแล้ว ต้องไม่นาข้อมูลข่าวสารอันเป็น
ความลับของทางราชการซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในตาแหน่งไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่องค์กรเอกชน ทั้งนี้ ภายใน
กาหนดระยะเวลาสองปี นับจากวันที่พ้นจากตาแหน่ง

-4ข้อ 21 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต การใช้อานาจในทางที่ผิด
การฉ้อฉล หลอกลวง หรือกระทาการอื่นใดที่ทาให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ
ข้อ 22 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องไม่เรียกร้องของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์อื่นใด
จากบุคคลอื่น เพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน และจะต้องดูแลให้คู่สมรส ญาติสนิท
หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย
ข้อ 23 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่
ติดต่อทาธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐตามระเบียบ และขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ 24 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น พึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างสม่าเสมอเอาใจใส่
ทุกข์สุข และรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอย่างเท่าเทียมกั น โดยไม่
เลือกปฏิบัติ
ข้อ 25 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการ เพื่อให้
เกิดความเข้าใจผิด หรือเพื่อผลประโยชน์สาหรับตนเองและผู้อื่น
ข้อ 26 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้ทรั พย์สินของ
ทางราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆ เท่านั้น
ข้อ 27 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ
เกียรติภูมิของชาติ
ข้อ 28 ข้า ราชการ การเมื องท้ องถิ่น ต้ องไม่คบหาหรื อให้ การสนับ สนุนแก่ผู้ ป ระพฤติผิ ด
กฎหมาย หรือผู้ที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย เช่น ผู้เปิดบ่อนการพนัน หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด อัน
อาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน
ข้อ 29 ข้าราชการ การเมืองท้องถิ่น ต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณี เมื่ อปฏิบัติ
หน้าที่บกพร่องหรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด

หมวด 3
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ 1
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ 30 ให้ ประธานสภาองค์การบริหารส่ว นตาบลหนองบัวโคก มีหน้าที่กากับดูแลให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
5) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการการเมืองท้องถิ่นที่
เป็นแบบอย่างที่ดี และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
6) ให้ความช่วยเหลือ ดูแล และคุ้มครองข้าราชการการเมืองท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติ
ตามตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม

-57) การดาเนินการต่อข้าราชการการเมืองท้องถิ่น ที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อันมีผลกระทบต่อสิทธิ หน้าที่ของผู้นั้นจะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
8) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรมนี้
ข้อ 31 ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
ของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคกขึ้น เพื่อควบคุมกากับให้มี
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ประกอบด้วย
5) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบล เป็นประธานคณะกรรมการ
6) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก แต่งตั้งจานวน 2 คน
เป็นคณะกรรมการ
7) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก จานวน 6 คน เป็นผู้กากับดูแลตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ เป็นผู้เลือก เป็นคณะกรรมการ
8) หัวหน้าสานักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการ ทั้งนี้ หัวหน้าสานักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังกล่าวต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมา
ก่อน หากเคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อนให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบล พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการจากตาแหน่ง
ในฝุายบริหารที่เหมาะสม
ข้อ 32 คณะกรรมการจริยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
8) ควบคุม กากับ ส่งเสริม และให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
9) สอดส่อง ดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น โดยอาจมีผู้ร้องขอหรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้
10) ขอความร่วมมือให้กระทรวง กรม หน่วยราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง
หรือให้ถ้อยคาหรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
11) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคา
หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
12) พิจารณาวินิจฉัย ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้
13) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่อง
สาคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
14) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน
มอบหมาย
การประชุม คณะกรรมการจริ ยธรรมให้ น ากฎหมายว่ าด้ ว ยวิธี การปฏิบั ติร าชการทาง
ปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม

-6ส่วนที่ 2
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ 33 กรณีมีการ้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวน การฝุาฝืนจริยธรรมนี้ และให้มีคาวินิจฉัย
โดยเร็ว และให้คณะกรรมการการจริยธรรมส่งผลคาวินิจฉัยให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก
มีคาสั่งลงโทษผู้ฝุาฝืนประมวลจริยธรรม
กรณีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก
ปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรม ให้คณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบดาเนินการและให้เลือกกันเอง
เป็นประธานคณะกรรมการ โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝุาฝืนจริยธรรม
นี้ และให้มีคาวินิจฉัยโดยเร็ว และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลคาวินิจฉัยให้ผู้กากับดูแลตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ มีคาสั่งลงโทษผู้ฝุาฝืนประมวลจริยธรรม
ข้อ 34 หากการดาเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนตามข้อ 33 แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า
มีการฝุาฝืนประมวลจริยธรรมให้ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรม ให้สั่ง
ลงโทษผู้ฝุาฝืนตามข้อ 37
ข้อ 35 การดาเนินการไต่สวน สืบสวน สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝุาฝืนตามส่วน
ที่ 2 นี้ ให้นาแนวทางและวิธีการสอบสวนตามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัยและการดาเนินการ
ทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ 36 คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นที่สุด เว้นแต่
3) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทาให้ผลของคาวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป
4) กรณีผู้ถูกลงโทษตามข้อ 37 เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมให้สามารถ
ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับทราบคาสั่งการลงโทษ

หมวด 4
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ 37 การปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณี เพื่อให้มีการแก้ไข
หรือดาเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือนาไปประกอบการพิจารณาในการเข้าสู่ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง
หรือการสั่งให้ผู้ฝุาฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ 38 การปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝุาฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้
พิจ ารณาจากพฤติ ก รรมของผู้ ฝุ าฝื น ความจงใจหรื อเจตนา มูล เหตุ จูงใจ ความส าคั ญ และระดับ ตาแหน่ ง
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝุาฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี
ผลร้ายอันเกิดจากการฝุาฝืนและเหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา

-7ข้อ 39 ให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลวินิจฉัยให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนอง
บัวโคก หรือผู้กากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ แล้วแต่กรณีมีคาสั่งลงโทษ
ผู้ฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ตามคาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมและเมื่อมีคาสั่งลงโทษแล้วให้ ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก หรือผู้กากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ
แล้วแต่กรณี แจ้งคณะกรรมการจริยธรรม เพื่อรายงานให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป
ข้อ 40 กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด
ข้อ 41 ให้ คณะกรรมการจริย ธรรม พิ จ ารณาปรั บปรุ ง แก้ไ ขประมวลจริ ยธรรมให้ มี ค วาม
เหมาะสม โดยจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ 1 ปี หรือให้ดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสมตามคาแนะนาของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2563

(นายสหรัถ กล้ารอด)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น
---------------------------------เนื่ องจากรัฐ ธรรมนู ญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้ มี
ประมวลจริยธรรมเพื่อกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองข้าราชการ หรือ เจ้าหน้าที่
ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั่งกาหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทา ทั้งนี้ การฝุาฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือ
ว่าเป็นการกระทาผิดวินัย
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก จัดทาเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุายสภาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของข้าราชการการเมืองท้ องถิ่นฝุาย
สภาท้องถิ่นในสังกัด ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 เดือน เมษายน พ.ศ.2563

(นายสหรัถ กล้ารอด)
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองบัวโคก

