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คํานํา
รัฐ ธรรมนู ญ แห ง ราชอาณาจัก รไทย พุ ท ธศัก ราช ๒๕60 มี ส าระสํ า คัญ ประการหนึ่ ง
ที่ มุ งแก ไขป ญ หาการผู ก ขาดอํ า นาจรัฐและการใช อํ า นาจอยา งไม เป น ธรรม รวมทั้ งการดํ า เนิ น การทาง
การเมืองที่ขาดความโปรงใส ไมมีคุณธรรม จริยธรรม และระบบการตรวจสอบการใชอํานาจที่ลมเหลว จึง
มีบทบัญญัติที่มุงเนนการทําใหบานเมืองมีความโปรงใส มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยกําหนด ในมาตรา 76
วรรคสาม บัญญัติใหรัฐพึงจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อใหหนวยงานของรัฐใชเปนหลักในการกําหนด
ประมวลจริย ธรรมสํา หรับ เจ า หน าที่ ข องรัฐในหนวยงานนั้น ๆ ซึ่งตอ งไม ต่ํา กวา มาตรฐานทางจริ ย ธรรม
ดังกลาว
พระราชบัญ ญัติมาตรฐานทางจริย ธรรม พ.ศ.2562 มาตรา 5 ไดกํา หนดมาตรฐานทาง
จริยธรรม ซึ่งเปนหลักเกณฑการประพฤติปฏิบัติอยางมีคุณธรรมของเจาหนาที่ของรัฐเพื่อใชเปนหลักสําคัญใน
การจัดทําประมวลจริยธรรมของหนวยงานรัฐ
สํานักงานผูตรวจการแผนดิน จึงไดแจงใหกรมสงเสริมการปกครองทองถิ่นและสํานักงาน
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น (สํานักงาน ก.ถ.) เรงรัดให องคกรปกครองส วน
ทองถิ่นจัดทําประมวลจริยธรรมของฝายขาราชการประจํา เพื่อใหขาราชการและลูกจาง ขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่น มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตนในการปฏิบัติงาน
อยางมีคุณธรรมและจริยธรรม
ทั้ง นี้ ประมวลจริย ธรรมตามรัฐธรรมนู ญ แห งราชอาณาจั ก รไทย พุ ท ธศัก ราช ๒๕60
ประกอบดวยองคประกอบสําคัญ ๓ สวน ไดแก
๑. มาตรฐานทางจริยธรรม
๒. กลไกและระบบในการดําเนินการ เพื่อใหการบังคับใชเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ
๓. ขั้นตอนการลงโทษ
คณะทํางานจึงไดจัดทํา รางประมวลจริย ธรรมของขา ราชการองคก ารบริหารสวนตําบล
เขาดิน พัฒ นา เพื่อ ใหผูบ ริห ารขององคก ารสว นตํา บลเขาดิน พัฒ นาประกาศใชแ ละแจ ง ใหขา ราชการ
และลูก จา งในองคกรฯทราบ เพื่อ ยึด เปน แนวทางในการปฏิบัติงาน ซึ่ งประมวลจริยธรรมของขาราชการ
องคการบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒ นาฉบับนี้จะเปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขา ราชการที่ สราง
ความโปรงใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทําใหเกิดประโยชนใหแกองคกรปกครองสวนทองถิ่นตาม
สมควร และจะมีคุณคายิ่งแกเจาหนาที่ของรัฐและผูที่เกี่ยวของตอไป
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สวนที่ ๑
กรอบและแนวทางการจัดทําประมวลจริยธรรม
กรอบของประมวลจริยธรรม
ตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕60 มาตรา 76 ไดกําหนดกรอบ
ของประมวลจริยธรรม ประกอบดวยสาระสําคัญ ๓ องคประกอบ ไดแก
องคประกอบที่ ๑ มาตรฐานทางจริยธรรม โดยในสวนนี้สํานักงานผูตรวจการแผนดินซึ่งมี
หนาที่เสนอแนะและแนะนําการจัดทําประมวลจริยธรรม ไดกําหนดใหมีคานิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม
๙ ประการที่หนวยงานตางๆ จะตองกําหนดไวในประมวลจริยธรรมของหนวยงาน นอกเหนือจากนี้ ประธาน
ก.ถ.ไดกําหนดเพิ่มเติมอีกหนึ่งประการเปนขอที่ ๑๐ ทั้งนี้ หากหนวยงานตองการจะเพิ่มเติมอีกก็สามารถจะ
เพิ่มเติมได
องคประกอบที่ ๒ กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
องคประกอบที่ ๓ ขั้นตอนการลงโทษ
แนวทางการจัดทําประมวลจริยธรรม
๑. พิจารณาจัดตั้งคณะทํางานเพื่อจัดทําประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
ฝายขาราชการประจํา ซึ่งประกอบดวยผูบ ริห ารทองถิ่น ขา ราชการ และลูกจางในองคก รปกครองสวน
ทองถิ่น และผูแทนประชาชน
๒. เป ดโอกาสใหผูบ ริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่ น ข าราชการ และลูก จางในองค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่น ประชาชน ไดมีสวนรวมในการจัดทําตั้งแตเริ่มตนดวยวิธีการระดมสมองหรือจัดสัมมนา
อบรม
๓. ในการจั ด ทํ า ประมวลจริ ย ธรรมนั้ น จะต อ งให มี อ งค ป ระกอบครบถ ว นทั้ ง ๓
องคประกอบขางตน
- องคประกอบที่ ๑ มาตรฐานทางจริยธรรม อยางนอยจะตองกําหนดใหมีคานิยมหลัก
๙ ประการตามที่ผูตรวจการแผนดินกําหนดไวดวย และเนื่องจากในคานิยมหลักไดมีการกําหนดไวประการหนึ่งวา
การยึดมัน่ ในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร ดังนั้น จึงตองมีการกําหนดใหมีจรรยาวิชาชีพขององคกรดวย
- องคประกอบที่ ๒ กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม ควรกําหนดใหมี
คณะกรรมการจริ ย ธรรม เพื่ อ ทํ าหน าที่ ค วบคุ ม กํา กั บ ดู แ ล สง เสริ ม และให คํ า แนะนํ า ในการใชบั งคั บ
ประมวลจริ ย ธรรมในองค ก รของตน พร อ มทั้ ง หน ว ยงานที่ จ ะทํ า หน า ที่ เลขานุ ก ารในการดํ า เนิ น งาน
อาทิเชน สํานักปลัด เปนตน และกําหนดใหมีระบบบังคับใชประมวลจริยธรรมอยางเปนขั้นตอน
- องคประกอบที่ ๓ ขั้นตอนการลงโทษ ควรกําหนดขั้นตอนการลงโทษใหชัดเจน
กรณี ที่ เปนการประพฤติปฏิบั ติฝาฝนประมวลจริยธรรม และเปนความผิดทางวินัยหรือความผิดทางอาญาด วย
ควรกําหนดใหไปดําเนินการตามกระบวนการลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาโดยตรง สวนกรณีที่มิใชความผิด
ทางวินัยหรือทางอาญา ก็ใหดําเนินการตามควรแกกรณี เพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนินการ ที่ถูกตอง หรือ
ตักเตือน หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนขั้น
เงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือ การสั่งใหผูฝา ฝนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือไดรับการพัฒนา

-๒แลวแตกรณี และเพื่อเปนการผดุงความเปนธรรมแกผูถูกลงโทษ ควรกําหนดใหสามารถรองทุกขหรืออุทธรณ
ตอคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรตนเองไดดวย
๔. เมื่อไดจัดทําประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น เสร็จเรียบรอยแลว ให
ผูบริหารองคกรปกครองสวนทองถิ่นจัดทําเปนประกาศ และแจงใหขาราชการ และลูกจางขององคกรปกครอง
สวนทองถิ่นทุกคนทราบ ยึด ถือเปนแนวทางประพฤติตนและหลัก การปฏิบัติ งาน และใหติดประกาศโดย
เปดเผย ดังตัวอยางประกาศในสวนที่ ๒
อยางไรก็ตาม สิ่งที่สําคัญและจําเปนในการจัดทําประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวน
ทองถิ่น มีดวยกัน ๓ ประการ คือ
๑. การมีสวนรวมในการจัดทํา : รวมคิด
๒. การมีสวนรวมตองมาจากความตองการของขาราชการหรือลูกจาง : รวมทํา
๓. การมีสวนรวมที่จะปฏิบัติใหบังเกิดผลสัมฤทธิ์ : รวมปฏิบัติ
ทั้งนี้ สํานักงาน ก.ถ.ไดจัดทํารางประมวลจริยธรรมเพื่อเป นตัวอยางในการจัดทําประมวล
จริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมีความสะดวกยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏในสวนที่ ๒ แลว
อนึ่ง การจัดทําประมวลจริยธรรมตามมาตรา 76 องคกรปกครองสวนทองถิ่น จะตองเรง
จัดทําใหแลวเสร็จโดยเร็ว เพื่อใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕60 ที่กําหนด ใหดําเนินการจัดทําประมวลจริยธรรมตามมาตรา 76 ใหแลวเสร็จภายในหนึ่งปนับแตวัน
ประกาศใชรฐั ธรรมนูญนี้

สวนที่ ๒
ประมวลจริยธรรม
ของ
องคการบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา
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ประกาศองคการบริหารสวนสวนตําบลเขาดินพัฒนา
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของขาราชการ
ของ องคการบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
พ.ศ. 2564
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ตามที่ องคการบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา ไดประกาศมาตรฐานทางคุณ ธรรมและ
จริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจางของ องคการบริหารสว นตําบลเขาดินพั ฒนา ลงวันที่ 4
มกราคม พ.ศ. 2564 ตามนัยมาตรา ๗6 แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕60 ไป
แลว นั้น
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕60 มาตรา 76 บัญญัติใหมี
ประมวลจริย ธรรมเพื่อ กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมื อง ข าราชการ หรื อ
เจาหนาที่ของรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกําหนด
ขั้ น ตอนการลงโทษตามความร ายแรงแห ง การกระทํ า ทั้ง นี้ การฝ าฝ น หรื อ ไม ป ฏิ บั ติ ต ามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกลาว ใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย
เพื่อใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕60
มาตรา 76 องคการบริหารส วนตําบลเขาดินพัฒ นา จึงใหยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณ ธรรมและ
จริยธรรมที่อางถึง และใหจัดทําเปนประมวลจริยธรรมของขาราชการ องคการบริหารส วนตํ าบลเขาดิ น
พัฒนา แทน เพื่อเปนเครื่องกํากับความประพฤติของขาราชการในสังกัด ตามประมวลจริยธรรมแนบทายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564

( นายณรงค พุทธิษา )
นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา

-๔-

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ
ของ องคการบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
พ.ศ. 2564
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕60 มาตรา 76 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐาน ใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล
๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับ องคก รและระดั บ
บุคคล และเป นเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆของ องคการบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา
เพื่อให
การดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทํา ให เกิด รูป แบบองค กรอัน เปน ที่ ย อมรับ เพิ่ มความนา เชื่อ ถื อ เกิ ดความมั่ น ใจแก
ผูรับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
๔.ใหเกิ ด พั น ธะผูก พั น ระหวา งองคก รและขาราชการในทุ ก ระดั บ โดยให ฝายบริห ารใช
อํ านาจในขอบเขต สรา งระบบความรับ ผิ ด ชอบของข า ราชการต อ ตนเอง ต อ องค ก ร ต อ ผู บั งคั บ บั ญ ชา
ตอประชาชน และตอสังคม ตามลําดับ
๕. ป อ งกั น การแสวงหาประโยชนโดยมิช อบ และความขั ดแย งทางผลประโยชน ที่ อ าจ
เกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึง เพื่อ ใชเป นคา นิย มรว มสํ าหรับ องคก รและข าราชการทุกคน พึ งยึ ดถือ เป น
แนวทางปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข าราชการขององคการ
บริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา

-๕“ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการสว นทองถิ่ น ขาราชการสวนทอ งถิ่ น สามั ญ
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น
รวมถึงพนักงานจาง และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําองค การ
บริหารสวนตําบลบองตี้
ขอ ๒ ให นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา รักษาการตามประมวลจริยธรรม
นี้
หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
สวนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก
สําหรับขาราชการ ของ องคการบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา
ขอ ๓ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา ทุกคน มีหนาที่ดําเนินการ
ให เป นไปตามกฎหมาย เพื่อ รักษาประโยชนสวนรวม เป นกลางทางการเมือ ง อํ านวยความสะดวกและ
ใหบริการแกประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี
ผลประโยชนทับซอน
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง
(๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบได
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
(๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดี
รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมให
สอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

-๖สวนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององคกร
ขอ ๔ ขาราชการของ องค การบริห ารสวนตําบลเขาดิน พั ฒ นา ต องจงรั กภั กดี ตอชาติ
ศาสนา และพระมหากษัตริย
ขอ ๕ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา ตองเปนแบบอยางที่ดีใน
การรักษาไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ขอ ๖ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา ตองเปนแบบอยางที่ดีใน
การเปนพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
ขอ ๗ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา ตองไมประพฤติตนอันอาจ
กอใหเกิดความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่
ขอ ๘ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา ตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็ม
กํ าลั งความสามารถดวยความเสียสละ ทุ มเทสติป ญ ญา ความรูความสามารถ ใหบ รรลุผ ลสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน
ขอ ๙ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลเขาดิน พัฒ นา ตอ งมุงแกป ญ หาความ
เดือดรอนของประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงาน
และประชาชน
ขอ ๑๐ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความ
สุภาพ เรียบรอย มีอัธยาศัย
ขอ ๑๑ ขาราชการของ องคการบริห ารสวนตําบลเขาดิน พัฒนา ตองรักษาความลับที่ได
จากการปฏิบัติหนาที่ การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจ
หนาที่และไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น
ขอ ๑๒ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา ตองรักษา และเสริมสราง
ความสามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ขอ ๑๓ ขา ราชการของ องค ก ารบริห ารสวนตํา บลเขาดิ น พั ฒ นา ตอ งไม ใช สถานะหรือ
ตําแหนงไปแสวงหาประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่น ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไม
ก็ ต าม ตลอดจนไม รับ ของขวั ญ ของกํ า นั ล หรือ ประโยชน อื่ น ใดจากผูรอ งเรีย น หรือ บุ ค คลที่ เกี่ ย วข อ ง
เพื่อประโยชนตางๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแตเป นการใหโดยธรรมจรรยาหรือการให
ตามประเพณี
ขอ ๑๔ ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลบองตี้ ตองประพฤติตนใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงาน
ของเพื่อนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน

-๗สวนที่ ๓
จรรยาวิชาชีพอื่น (ถามี)
ขอ ๑๕ บทบัญญัติจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู และบุ คลากรทางการศึกษา เพื่อใชบังคับ
เพิ่มเติมสําหรับบุคลากรที่เปนผูประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนยพัฒนาเด็กเล็ก
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
สวนที่ ๑
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๑๖ ให สํานักปลัด มีหนาที่ควบคุมกํากับ การใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อยางทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ดงั นี้
(๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดี
และติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ
(๒) สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝน จริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให
นายกองคก ารบริห ารสว นตํ า บล หรือ กรรมการจริย ธรรมพิ จารณา ทั้ งนี้ โดยอาจมี ผู รอ งขอหรื อ อาจ
ดําเนินการตามที่ นายกองคการบริหารสวนตํา บลเขาดินพั ฒนา หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย
หรือตามที่เห็นเองก็ได
(๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยาง
ตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีที่เห็นวานายกองคการบริหารสวน
ตําบลเขาดินพัฒนา หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองต อขาราชการผูนั้นตามควร อาจยื่ น
เรื่องโดยไมตอ งผานนายกองคการบริห ารสวนตํา บลเขาดิน พัฒ นา หรือ คณะกรรมการจริย ธรรม ไปยั ง
ผูตรวจการแผนดินก็ได
(๔) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิให
ถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม การดําเนินการตอขาราชการที่อยูระหวาง ถูกกลาวหาวาไม
ปฏิ บัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกย าย เลื่อนขั้ น เงิน เดือ น ตั้งกรรมการ
สอบสวนขอเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว
(๕) ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๖) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด
ขอ ๑๗ ให นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
ขึ้นเพื่อควบคุม กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบดวย
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองให
เหลือสองคน

-8(๓) กรรมการ ซึ่งเปนขาราชการที่ไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในองคการ
บริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา ที่ไดรับเลือกตั้งจากขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางขององคการบริหาร
สวนตําบลเขาดินพัฒนานั้น จํานวนสองคน
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกัน เสนอชื่อ
และคัดเลือกใหเหลือสองคน
ให หัวหนาสํานัก ปลัด องคการบริหารสวนตําบลเขาดิน พั ฒ นา เป น เลขานุ การ
คณะกรรมการจริยธรรม และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม
กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน
ขอ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๒) สอดสอ งดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริ ยธรรมในองคก รปกครองสวน
ท อ งถิ่น ในกรณี ที่ มีขอ สงสัย หรื อมี ข อรอ งเรีย นวามีก ารฝ า ฝน จริย ธรรมหรื อ จรรยา หรื อในกรณี ที่มี การ
อุทธรณ การลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ให คณะกรรมการจริย ธรรมหรือผู ที่คณะกรรมการจริย ธรรมมอบหมาย มี
อํานาจหนาที่ ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหางหุนสวน
บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให
ถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๔) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคํา
หรือใหสงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ข าดปญ หาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องคก รปกครองสวนท องถิ่น เมื่อไดวินิจฉัย แลวใหสงคําวินิจฉัย ใหค ณะกรรมการบริหารงานบุ คคลระดั บ
จังหวัดโดยพลัน ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่น ภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม
เปนที่สุด
(๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผ นดิ นพิ จารณาวิ นิจฉั ยในกรณี ที่ เห็น วาเรื่อ งนั้นเป น
เรื่องสําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๗) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา
มิใหผูบังคับบัญชาใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น
(๘) ดํ า เนิ น การอื่ น ตามประมวลจริย ธรรมนี้ หรื อ ตามที่ ผู ต รวจการแผ น ดิ น
มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใชบังคับ

-9สวนที่ ๒
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๑๙ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาที่ประพฤติป ฏิบัติฝาฝ น ประมวล
จริยธรรม ให นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ
ขอ ๒๐ การดํ า เนิ น การตามข อ ๑๙ ให ผู รั บ ผิ ด ชอบพิ จ ารณ าดํ า เนิ น การแต ง ตั้ ง
คณะกรรมการจํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ขอ ๒๑ การประพฤติ ป ฏิ บั ติฝา ฝ น ประมวลจริย ธรรมนี้ จะถื อ เป น การฝ าฝ น จริย ธรรม
รายแรงหรือไม ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคั ญ
และระดับตําแหนง ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต
สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน และเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา
ขอ ๒๒ หากการดํ าเนิ น การสอบสวนตามขอ ๒๐ แลว ไมป รากฏข อ เท็ จจริง ว ามี ก าร
ฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริง
วาเปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ
ตามขอ ๑๙ สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๕ แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย
ขอ ๒๓ การดํ า เนิ น การสอบสวนทางจริ ย ธรรมและการลงโทษผู ฝ า ฝ น ตามข อ ๑๙
ขอ ๒๐ และขอ ๒๒ ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย
และการดําเนินการทางวินัย ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มาบังคับใชโดยอนุโลม
ข อ ๒๔ การสั่ ง การของผู รั บ ผิ ด ชอบดํ า เนิ น การตามข อ ๒๒ ให ดํ า เนิ น การตามนั้ น
เวนแตจะปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ขอ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอัน มิใชเปนความผิดทาง
วินัยหรือความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนินการที่ถูกตอง หรือ
ตั ก เตื อ น หรื อ นํ า ไปประกอบการพิ จ ารณาการแต ง ตั้ ง การเข า สู ตํ า แหน ง การพ น จากตํ า แหน ง
การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้ นปรั บปรุงตนเองหรือ
ไดรบั การพัฒนาแลวแตกรณี
ขอ ๒๖ เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๒ แลว
ให องคการบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา
ขอ ๒๗ ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๕ สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรม
ของ องคการบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ
ผู ถู ก ลงโทษตามข อ ๑๘ (๒) สามารถรอ งทุ ก ข ห รือ อุ ท ธรณ ต อ คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ
ขอ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเปนที่สุดแลว ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว

บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๙ จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พรอมดําเนินการปรับปรุง
แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี) และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และผูตรวจการ
แผนดินทราบตอไป

ภาคผนวก

- ๑0 องคประกอบคณะกรรมการจริยธรรม
คณะกรรมการจริยธรรมประจําองคกรปกครองสวนทองถิ่น จัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุม และกํากับใหมีการ
ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริย ธรรมนี้ และเพื่ อ ให อ งค ก รปกครองส ว นท อ งถิ่ น ทุ ก แห ง มี อ งค ป ระกอบของ
คณะกรรมการจริ ย ธรรมให เปน มาตรฐานเดี ย วกั น คณะทํ างานจั ด ทํ ารา งประมวลจริยธรรมขององค ก ร
ปกครองสวนทองถิ่นจึงไดกําหนดองคประกอบคณะกรรมการจริยธรรม และอํานาจหนาที่ของคณะกรรมการ
ขึ้น รายละเอียดปรากฏอยูในหมวด ๓ สวนที่ ๑ ขอ ๑๗ และ ๑๘
แผนผังคณะกรรมการจริยธรรม
ประธานกรรมการ
ปลัด / รองปลัด (๑ คน)

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ขาราชการซึ่งดํารง
ตําแหนงสายงาน
ผูบริหาร (๒ คน)

ขาราชการซึ่งไมไดดํารง
ตําแหนงสายงาน
ผูบริหาร (๒ คน)

ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
(๒ คน)

แผนภาพขั้นตอนการจัดทําประมวลจริยธรรม
แตงตั้งคณะทํางานฯ
คณะทํางานฯ จัดทําประมวลจริยธรรม
เสนอ ผูบริหารพิจารณา
เห็นชอบ

เห็นเป็ นอย่างอืน

ลงนามประกาศ/
แจงทุกคนทราบ
ติดประกาศ

คณะทํางานฯ
นํามาแกไข
ปรับปรุง

คณะทํางานมีหนาที่
๑. จัดทําประมวลจริยธรรม
(และมาตรการที่จะนําไปสูการปฏิบัติ)
๒. รับฟงความคิดเห็น / ระดมสมองจาก
ขาราชการ และลูกจาง ประชาชน
ตลอดจนผูเกี่ยวของ
๓. เสนอประมวลฯตอผูบริหาร
๔. ผลักดันประมวลฯสูความสําเร็จ
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น
ชวยเหลือ ใหคําปรึกษา แนะนํา

- ๑1 รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕60
มาตรา ๗๖
รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผนดินทั้งราชการสวนกลางสวนภูมิภาค สวนทองถิ่น และงาน
ของรัฐอย างอื่น ให เป นไปตามหลัก การบริห ารกิจ การบานเมือ งที่ดีโดยหนวยงานของรัฐตอ งรวมมื อและ
ชวยเหลือกันในการปฏิบัติหนาที่ เพื่อใหการบริหารราชการแผนดิน การจัดทําบริการสาธารณะ และการใช
จายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชนสุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจาหนาที่ของรัฐ
ให มีความซื่อสัตยสุจริตและมีทัศนคติเปนผูใหบริการประชาชนใหเกิดความสะดวก รวดเร็ว ไมเลือกปฏิ บัติ
และปฏิบัติหนาที่อยางมีประสิทธิภาพ
รัฐพึงดําเนินการใหมีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหนวยงานของรัฐใหเปนไปตามระบบ
คุณธรรม โดยกฎหมายดังกลาวอยางนอยตองมีมาตรการปองกันมิใหผูใดใชอํานาจหรือกระทําการโดยมิชอบ
ที่ เป น การก า วก า ยหรือ แทรกแซงการปฏิ บั ติ ห น า ที่ หรือ กระบวนการแต ง ตั้ ง หรื อ การพิ จ ารณาความดี
ความชอบของเจาหนาที่ของรัฐ
รัฐพึงจัดใหมีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อใหหนวยงานของรัฐใชเปนหลักในการกําหนดประมวล
จริยธรรมสําหรับเจาหนาที่ของรัฐในหนวยงานนั้น ๆ ซึ่งตองไมต่ํากวามาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว
มาตรา 258 ข. ดานการบริห ารราชการแผนดิน (๔) ใหมีการปรับปรุงและพั ฒ นาการบริ หารงานบุ คคล
ภาครัฐเพื่ อ จู งใจให ผู มีค วามรู ความสามารถอยา งแทจ ริงเข ามาทํา งานในหน วยงานของรั ฐ และสามารถ
เจริ ญ ก าวหน า ไดต ามความสามารถและผลสั ม ฤทธิ์ ข องงานของแต ล ะบุ คคล มี ค วามซื่ อ สั ตย สุ จริต กล า
ตั ด สิ น ใจและกระทํ าในสิ่ ง ที่ ถู ก ต อ งโดยคิ ด ถึ ง ประโยชน ส วนรวมมากกว า ประโยชน ส ว นตั ว มี ค วามคิ ด
สรางสรรคและคิดคนนวัตกรรมใหมๆเพื่อใหการปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผนดินเปนไปอยางมี
ประสิ ท ธิ ภ าพ และมี ม าตรการคุ ม ครองป อ งกั น บุ ค ลากรภาครัฐจากการใช อํา นาจโดยไม เป น ธรรมของ
ผูบังคับบัญชา

- ๑2 -

คานิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรม
สําหรับผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาที่ของรัฐ
----------------------------------------------------------------------------------๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
๓. การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชนทับซอน
๔. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
๕. การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
๖. การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
๗. การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
ปจจัยที่ควรคํานึงถึงและนํามาประกอบการพิจารณา
จัดทําประมวลจริยธรรมของขาราชการ
๑. พระบรมราโชวาทแกขาราชการพลเรือน ตั้งแตป พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๔๒ คือ
(๑) คุณธรรม ไดแก สุจริต เที่ยงตรง เสียสละ อดทน ฝกตน มีระเบียบ
(๒) หลักการทํางาน ไดแก เพียบพรอมความรูกุศโลบาย ขยายสัมพันธประสาน
(๓) คุ ณ ค า ได แ ก รั บ ผิ ด ชอบ ทํ า หน า ที่ เพื่ อ หน า ที่ ให สํ าเร็ จ ทั น การณ ปฏิ บั ติ งานยึ ด มั่ น ใน
ผลประโยชนของแผนดินและความถูกตอง เปนธรรม
๒. ทศพิธราชธรรม คือ การใหรักษาความประพฤติใหสงบเรียบรอย เสียสละ ซื่อตรง ออนโยน ความเพียร
ไมโกรธ ไมเบียดเบียนผูอื่น อดทน การปฏิบัติไมใหผิดจากที่ถูกที่ควร
๓. ปรัชญาในการรางรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไดแก
(๑) การใชอํานาจรัฐตองคํานึงถึงศักดิ์ศรีความเปนมนุษย สิทธิ และเสรีภาพ
(๒) บุคคลเสมอกันในกฎหมาย
(๓) การเลือกปฏิบัติโดยไมเปนธรรมตอบุคคลจะกระทํามิได
(๔) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
(๕) บุคคลมีสิทธิไดรับทราบขอมูลของหนวยราชการ

- ๑3 (๖) บุคคลมีสิทธิมีสวนรวมในกระบวนการพิจารณาของเจาหนาที่
(๗) ทํางานตามกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชนสวนรวม
(๘) ส ง เสริ ม / สนั บ สนุ น การมี ส ว นร ว มของประชาชนในการกํ า หนดนโยบาย การตั ด สิ น ใจ
การเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐ
๔. วิสัยทัศนของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ไดแก
(๑) เปนระบบที่สรางประโยชนใหประชาชนและประเทศชาติ
(๒) เปนที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน
(๓) เปนระบบที่มีความรับผิดชอบและเปนที่พึ่งของประชาชน
(๔) เป น ระบบที่ เข ม แข็ ง ทนทานต อ อุ ป สรรค กล า หาญต อ สู เพื่ อ คุ ณ ธรรม มี เกี ย รติ ภู มิ
และมีศกั ดิ์ศรี
(๕) เปนระบบที่ทันสมัย ทันโลก ทันการณ
(๖) เปนระบบที่มีวัฒนธรรมที่มุงความเปนเลิศของงาน
๕. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ไดแก
(๑) เกิดประโยชนสุขของประชาชน
(๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ตอภารกิจของรัฐ
(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุมคาในเชิงภารกิจของรัฐ
(๔) ไมมีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจําเปน
(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของสวนราชการใหทันตอสถานการณ
(๖) ประชาชนไดรับการอํานวยความสะดวกและไดรบั การตอบสนองความตองการ
(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอยางสม่ําเสมอ
๖. คานิยมสรางสรรคของเจาหนาที่ของรัฐหรือจรรยาขาราชการตาม พ.ร.บ.ระเบียบขาราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ คานิย มที่พึงประสงคสําหรับ การยึดถือปฏิบัติในการทํางานของเจ าหนา ที่ ของรัฐใน
ปจจุบัน ๕ ประการ ไดแก
(๑) กลายืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกตอง หมายถึง
- ยึดมั่นในความถูกตอง ความชอบธรรม
- เสียสละ
- ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ
- ไมโอนออนตามอิทธิพลใด
(๒) ซื่อสัตยและมีความรับผิดชอบ หมายถึง
- ปฏิบัติหนาที่อยางตรงไปตรงมา
- แยกเรื่องสวนตัวออกจากหนาที่การงาน
- มี ความรับผิด ชอบตอหนาที่ ตอประชาชน ตอการปฏิ บัติงาน ตอองค กร และตอการ
พัฒนาปรับปรุงระบบราชการ

- ๑4 (๓) โปรงใส ตรวจสอบได หมายถึง
- ปรับปรุงกลไกการทํางานขององคกรใหมีความโปรงใส
- ใหประชาชนตรวจสอบความถูกตองได
- เปดเผยขอมูลขาวสารภายใตกรอบของกฎหมาย
(๔) ไมเลือกปฏิบัติ หมายถึง
- บริการประชาชนดวยความเสมอภาค เนนความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกตอง
- ใชทรัพยากรของทางราชการใหคุมคาเสมือนหนึ่งการใชทรัพยากรของตนเอง
- เนนการทํางานโดยยึดผลลัพธเปนหลัก มีการวัดผลลัพธและคาใชจาย
(๕) มุงผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง
- ทํางานใหแลวเสร็จตามกําหนด เกิดผลดีแกหนวยงานและสวนรวม
- ใชทรัพยากรของทางราชการใหคุมคาเสมือนหนึ่งการใชทรัพยากรของตนเอง
- เนนการทํางานโดยยึดผลลัพธเปนหลัก มีการวัดผลลัพธและคาใชจาย
๗. หลักธรรมหรือคําสอนตามศาสนาหรือความเชื่อที่มุงใหคนประพฤติตนเปนคนดี
๘. พฤติกรรมที่พึงประสงคสําหรับการกระทําผิดและไมผิดกฎหมาย
พฤติกรรมการใชอํานาจหนาที่ในทางมิชอบหรือผิดทํานองคลองธรรมตามทรรศนะของนักวิชาการ
เชน
๑. การที่เจาหนาที่ของรัฐไมไดกระทําสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่กฎหมายระบุไว (Nonfeasance)
๒. การที่เจาหนาที่ของรัฐกระทํานอยกวาสิ่งที่กฎหมายระบุไวหรือกระทําการที่กอใหเกิดความ
บกพรอง สูญเสีย หรือเสียหายแกทางราชการ (Malfeasance)
๓. การที่ เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ กระทํ า การในสิ่ ง ที่ ทํ า เกิ น ขอบเขตอํ า นาจหน า ที่ ก ฎหมายระบุ ไ ว
(Overfeasance)
๔. การที่ เจ าหนาที่ของรัฐกระทําการตามวัตถุประสงคของกฎหมาย แตใชวิธีการที่ผิ ดกฎหมาย
(Misfeasance)
๕. การที่ เจ า หน า ที่ ข องรั ฐ กระทํ า การที่ อ าจจะไม ผิ ด กฎหมาย แต ผิ ด จรรยาบรรณวิ ช าชี พ
หรือเปนที่รูจักกันในอีกนัยหนึ่งวา Conflict of interest / Gray area
๙. ขอบังคับ ก.พ. วาดวยจรรยาบรรณของขาราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๗
จรรยาบรรณตอตนเอง
ขอ ๑ ขาราชการพลเรือนพึงเปนผูมีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนใหเหมาะสมกับ การ
เปนขาราชการ
ขอ ๒ ขาราชการพลเรือนพึงใชวิชาชีพในการปฏิบัติหนาที่ราชการดวยความซื่อสัตย และ
ไมแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกําหนดไวก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้น
ดวย
ขอ ๓ ขาราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองใหมีคุณธรรมและจริยธรรม
รวมทั้งเพิ่ม พูน ความรู ความสามารถและทักษะในการทํางานเพื่อให ปฏิบั ติหนา ที่ราชการมี ป ระสิทธิภาพ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

- 15 จรรยาบรรณตอหนวยงาน
ข อ ๔ ข า ราชการพลเรือ นพึ งปฏิ บั ติ ห น า ที่ ร าชการด วยความสุ จ ริต เสมอภาค และ
ปราศจากอคติ
ขอ ๕ ขาราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหนาที่ราชการอยางเต็มกําลังความสามารถ รอบคอบ
รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกตองสมเหตุผล โดยคํานึงถึงประโยชนของทางราชการ และประชาชนเปนสําคัญ
ขอ ๖ ขาราชการพลเรือ นพึงประพฤติต นเป นผูตรงต อ เวลาและใช เวลาราชการให เป น
ประโยชนตอทางราชการอยางเต็มที่
ขอ ๗ ขา ราชการพลเรือนพึ งดูแลรักษาและใชทรัพย สิน ของทางราชการอย างประหยั ด
คุมคา โดยระมัดระวังมิใหเสียหาย หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญูชนจะพึงปฏิบัติตอทรัพยสินของตนเอง
จรรยาบรรณตอผูบังคับบัญชา ผูอยูใตบังคับบัญชา และผูรวมงาน
ข อ ๘ ข าราชการพลเรือ นพึ ง มีค วามรับ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติง านการให ค วามรว มมื อ
ชวยเหลือกลุมงานของตนทั้งในดานการใหความคิดเห็น การชวยทํางาน และการแกปญหารวมกัน รวมทั้ง
การเสนอแนะในสิ่งที่เห็นวาจะมีประโยชนตอการพัฒนางานในความรับผิดชอบดวย
ขอ ๙ ขาราชการพลเรือนซึ่งเปนผูบังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใสผูอยูใตบังคับบัญชา ทั้งใน
ดานการปฏิบัติงาน ขวัญกําลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟงความคิดเห็นของผูอยูใตบังคับบัญชาตลอดจน
ปกครองผูอยูใตบังคับบัญชาดวยหลักการและเหตุผลที่ถูกตองตามทํานองคลองธรรม
ขอ ๑๐ ขาราชการพลเรือนพึงชวยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งสงเสริมสนับสนุน
ใหเกิดความสามัคคีรวมแรงรวมใจในบรรดาผูรวมงานในการปฏิบัติหนาที่เพื่อประโยชนสว นรวม
ขอ ๑๑ ขาราชการพลเรือนพึงปฏิบัติตอผูรวมงาน ตลอดจนผูที่เกี่ยวของดวยความสุภาพ
มีน้ําใจ และมนุษยสัมพันธอันดี
ขอ ๑๒ ขาราชการพลเรือนพึงละเวนจากการนําผลงานของผูอื่นมาเปนของตน
จรรยาบรรณตอประชาชนและสังคม
ขอ ๑๓ ขาราชการพลเรือนพึงใหบริการประชาชนอยางเต็มกําลังความสามารถดวยความ
เป นธรรม เอื้อ เฟ อ มีน้ําใจ และใช กิริย าวาจาที่ สุภ าพออ นโยน เมื่อเห็ น ว าเรื่อ งใดไมสามารถปฏิ บั ติได
หรือไมอยูในอํานาจหนาที่ของตนจะตองปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนําใหติดตอยังหนวยงานหรือบุคคล
ซึ่งตนทราบวามีอํานาจหนาที่เกี่ยวของกับเรื่องนั้นๆ ตอไป
ขอ ๑๔ ขาราชการพลเรือนพึงประพฤติตนใหเปนที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
ขอ ๑๕ ขาราชการพลเรือนพึงละเวนการรับทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดซึ่งมีมูลคาเกิ น
ปกติวิสัยที่วิญูชนจะใหกันโดยเสนหาจากผูมาติดตอราชการ หรือผูซึ่งอาจไดรับประโยชนจากการปฏิบัติ
หนาที่ราชการนั้น หากไดรับไวแลวและทราบภายหลังวาทรัพยสินหรือประโยชนอื่นใดที่รับไว มีมูลคาเกิน
ปกติวิสัยก็ใหรายงานผูบังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดําเนินการตามสมควรแกกรณี
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คําสั่งองคการบริหารสวนสวนตําบลเขาดินพัฒนา
ที่ 004 / 2564
เรื่อง แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของขาราชการ
ของ องคการบริหารสวนตําบลเฉลิมพระเกียรติ อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี
ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2564
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

อาศัยความตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 วรรค
สาม บั ญ ญั ติ ให รัฐพึ งจัด ให มี มาตรฐานทางจริ ย ธรรม เพื่ อให ห น วยงานของรัฐใช เป น หลั ก ในการกํา หนด
ประมวลจริย ธรรมสํา หรับ เจ า หน าที่ ข องรัฐในหนวยงานนั้น ๆ ซึ่งตอ งไม ต่ํา กวา มาตรฐานทางจริ ย ธรรม
ดั งกลา ว และพระราชบั ญ ญั ติ ม าตรฐานทางจริย ธรรม พ.ศ.2562 มาตรา 5 ได กํ า หนดมาตรฐานทาง
จริยธรรม ซึ่งเปนหลักเกณฑการประพฤติปฏิบัติอยางมีคุณธรรมของเจาหนาที่ของรัฐเพื่อใชเปนหลักสําคัญใน
การจัดทําประมวลจริยธรรมของหนวยงานรัฐ ดังนั้น องคการบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา จึงขอแตงตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพื่อควบคุม กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบดวย
(๑) นางพลอยไพลิน ศรีสุทธิ์
ปลัดองคการบริหารสวนตําบล ประธานกรรมการ
(2) นางไพรัช พรมมา
ผูอํานวยการกองคลัง
กรรมการ
(3) นายสมัคร หยดยอย
ผูอํานวยการกองชาง
กรรมการ
(4) นางชนากานต อุนจิตร
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
กรรมการ
(5) นายจรูญ งามประเสริฐ
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
(6) นายประสิทธิ์ สโมสร
ผูทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
(7) นางศิริกมล แกวทอง
เจาพนักงานธุรการชํานาญงาน
กรรมการ
(8) นางน้ําทิพย แตวนิชเจริญ
หัวหนาสํานักปลัด
กรรมการ/เลขานุการ
(8) น.ส.นิรมล จันทรศิริ นักวิเคราะหนโยบายและแผนปฏิบัติการ ผูชวยเลขานุการ
โดยคณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้
ในองคกรปกครองสวนทองถิ่น

-17(๒) สอดสอ งดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคก รปกครองสวน
ท อ งถิ่น ในกรณี ที่ มีขอ สงสัย หรื อมี ข อรอ งเรีย นวามีก ารฝ า ฝน จริย ธรรมหรื อ จรรยา หรื อในกรณี ที่มี การ
อุทธรณ การลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ให คณะกรรมการจริย ธรรมหรือผู ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มี
อํานาจหนาที่ ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหางหุนสวน
บริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให
ถอยคําเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๔) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคํา
หรือใหสงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับ ประมวลจริยธรรมนี้ใน
องคก รปกครองสวนท องถิ่น เมื่อไดวินิจฉัย แลวใหสงคําวินิจฉัย ใหค ณะกรรมการบริหารงานบุ คคลระดั บ
จังหวัดโดยพลัน ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่น ภายในเกาสิบวัน
นับแตวันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม
เปนที่สุด
(๖) สงเรื่องให ผูตรวจการแผ นดิ นพิ จารณาวิ นิ จฉัยในกรณี ที่ เห็น วาเรื่องนั้น เปน
เรื่องสําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๗) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา
มิใหผูบังคับบัญชาใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น
(๘) ดํ า เนิ น การอื่ น ตามประมวลจริย ธรรมนี้ หรื อ ตามที่ ผู ต รวจการแผ น ดิ น
มอบหมาย การประชุม คณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิ บัติราชการทางปกครองมาใช
บังคับ
สั่ง ณ วันที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2564

(นายณรงค พุทธิษา)
นายกองคการบริหารสวนตําบลเขาดินพัฒนา

