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คานา
รั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทย พุท ธศั ก ราช ๒๕60 มี ส าระส าคั ญประการหนึ่ ง
ที่มุ่ง แก้ไ ขปั ญ หาการผู กขาดอานาจรั ฐ และการใช้อานาจอย่า งไม่ เป็น ธรรม รวมทั้งการด าเนิ นการทาง
การเมืองที่ขาดความโปร่งใส ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม และระบบการตรวจสอบการใช้อานาจที่ล้มเหลว จึง
มีบทบัญญัติที่มุ่งเน้นการทาให้บ้านเมืองมีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยกาหนด ในมาตรา 76
วรรคสาม บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกาหนด
ประมวลจริ ย ธรรมส าหรั บ เจ้ าหน้ าที่ของรัฐ ในหน่ว ยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าว
พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562 มาตรา 5 ได้กาหนดมาตรฐานทาง
จริยธรรม ซึ่งเป็นหลักเกณฑ์การประพฤติปฏิบัติอย่างมีคุณธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐเพื่อใช้เป็นหลักสาคัญใน
การจัดทาประมวลจริยธรรมของหน่วยงานรัฐ
สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงได้แจ้งให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสานักงาน
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สานักงาน ก.ถ.) เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทาประมวลจริยธรรมของฝุายข้าราชการประจา เพื่อให้ข้าราชการและลูกจ้าง ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตนในการปฏิบัติงาน
อย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
ทั้งนี้ ประมวลจริ ย ธรรมตามรัฐ ธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุ ทธศักราช ๒๕60
ประกอบด้วยองค์ประกอบสาคัญ ๓ ส่วน ได้แก่
๑. มาตรฐานทางจริยธรรม
๒. กลไกและระบบในการดาเนินการ เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
๓. ขั้นตอนการลงโทษ
คณะทางานจึงได้จัดทาร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์ก ารบริห ารส่ว นตาบล
หนองแก้ว เพื่อ ให้ผู้บ ริห ารขององค์ก ารส่ว นตาบลหนองแก้ว ประกาศใช้แ ละแจ้ง ให้ข้า ราชการ และ
ลูก จ้า งในองค์ก รฯทราบ เพื่อ ยึด เป็น แนวทางในการปฏิบัติง าน ซึ่ง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้วฉบับนี้จะเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการที่สร้างความ
โปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจน ทาให้เกิด ประโยชน์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
สมควร และจะมีคุณค่ายิ่งแก่เจ้าหน้าที่ของรัฐและผู้ที่เกี่ยวข้องต่อไป
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ส่วนที่ ๑
กรอบและแนวทางการจัดทาประมวลจริยธรรม
กรอบของประมวลจริยธรรม
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕60 มาตรา 76 ได้กาหนดกรอบ
ของประมวลจริยธรรม ประกอบด้วยสาระสาคัญ ๓ องค์ประกอบ ได้แก่
องค์ประกอบที่ ๑ มาตรฐานทางจริยธรรม โดยในส่วนนี้สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินซึ่งมี
หน้าที่เสนอแนะและแนะนาการจัดทาประมวลจริ ยธรรม ได้กาหนดให้มีค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม
๙ ประการที่หน่วยงานต่างๆ จะต้องกาหนดไว้ในประมวลจริยธรรมของหน่วยงาน นอกเหนือจากนี้ ประธาน
ก.ถ.ได้กาหนดเพิ่มเติมอีกหนึ่งประการเป็นข้อที่ ๑๐ ทั้งนี้ หากหน่วยงานต้องการจะเพิ่มเติมอีกก็สามารถจะ
เพิ่มเติมได้
องค์ประกอบที่ ๒ กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
องค์ประกอบที่ ๓ ขั้นตอนการลงโทษ
แนวทางการจัดทาประมวลจริยธรรม
๑. พิจารณาจัดตั้งคณะทางานเพื่อจัดทาประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฝุายข้าราชการประจา ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารท้องถิ่น ข้ าราชการ และลูกจ้างในองค์กรปกครองส่ว น
ท้องถิ่น และผู้แทนประชาชน
๒. เปิดโอกาสให้ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ และลูกจ้างในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการจัดทาตั้งแต่เริ่มต้นด้วยวิธีการระดมสมองหรือจัดสัมมนา
อบรม
๓. ในการจั ด ท าประมวลจริ ย ธรรมนั้ น จะต้ อ งให้ มี อ งค์ ป ระกอบครบถ้ ว นทั้ ง ๓
องค์ประกอบข้างต้น
- องค์ประกอบที่ ๑ มาตรฐานทางจริยธรรม อย่างน้อยจะต้องกาหนดให้มีค่านิยมหลัก
๙ ประการตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินกาหนดไว้ด้วย และเนื่องจากในค่านิยมหลักได้มีการกาหนดไว้ประการหนึ่งว่า
การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร ดังนั้น จึงต้องมีการกาหนดให้มีจรรยาวิชาชีพขององค์กรด้วย
- องค์ประกอบที่ ๒ กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม ควรกาหนดให้มี
คณะกรรมการจริ ย ธรรม เพื่อท าหน้ าที่ค วบคุม กากับดู แล ส่ งเสริม และให้ ค าแนะน าในการใช้บังคั บ
ประมวลจริ ย ธรรมในองค์ ก รของตน พร้ อ มทั้ ง หน่ ว ยงานที่ จ ะท าหน้ า ที่ เ ลขานุ ก ารในการด าเนิ น งาน
อาทิเช่น สานักปลัด เป็นต้น และกาหนดให้มีระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรมอย่างเป็นขั้นตอน
- องค์ประกอบที่ ๓ ขั้นตอนการลงโทษ ควรกาหนดขั้นตอนการลงโทษให้ชัดเจน
กรณีที่เป็นการประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรม และเป็นความผิดทางวินัยหรือความผิดทางอาญาด้วย
ควรกาหนดให้ไปดาเนินการตามกระบวนการลงโทษทางวินัยหรือทางอาญาโดยตรง ส่วนกรณีที่มิใช่ความผิด
ทางวินัยหรือทางอาญา ก็ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณี เพื่อให้มีการแก้ไขหรือดาเนินการ ที่ถูกต้อง หรือ
ตักเตือน หรือนาไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การเลื่อนขั้น
เงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือ การสั่งให้ผู้ฝุาฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือได้รับการพัฒนา

-๒แล้วแต่กรณี และเพื่อเป็นการผดุงความเป็นธรรมแก่ผู้ถูกลงโทษ ควรกาหนดให้สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์
ต่อคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรตนเองได้ด้วย
๔. เมื่อได้จัดทาประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้
ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาเป็นประกาศ และแจ้งให้ข้าราชการ และลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นทุกคนทราบ ยึดถือเป็นแนวทางประพฤติตนและหลักการปฏิบัติงาน และให้ติดประกาศโดย
เปิดเผย ดังตัวอย่างประกาศในส่วนที่ ๒
อย่างไรก็ตาม สิ่งที่สาคัญและจาเป็นในการจัดทาประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น มีด้วยกัน ๓ ประการ คือ
๑. การมีส่วนร่วมในการจัดทา : ร่วมคิด
๒. การมีส่วนร่วมต้องมาจากความต้องการของข้าราชการหรือลูกจ้าง : ร่วมทา
๓. การมีส่วนร่วมที่จะปฏิบัติให้บังเกิดผลสัมฤทธิ์ : ร่วมปฏิบัติ
ทั้งนี้ สานักงาน ก.ถ.ได้จัดทาร่างประมวลจริยธรรมเพื่อเป็นตัวอย่างในการจัดทาประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสะดวกยิ่งขึ้น โดยมีรายละเอียดปรากฏในส่วนที่ ๒ แล้ว
อนึ่ง การจัดทาประมวลจริยธรรมตามมาตรา 76 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเร่ง
จัดทาให้แล้วเสร็จโดยเร็ว เพื่อให้เป็น ไปตามบทบัญญัติแห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช
๒๕60 ที่กาหนด ให้ดาเนินการจัดทาประมวลจริยธรรมตามมาตรา 76 ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปีนับแต่วัน
ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้

ส่วนที่ ๒
ประมวลจริยธรรม
ของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
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ประกาศองค์การบริหารส่วนส่วนตาบลหนองแก้ว
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. 2565
***********************************

ตามที่ องค์การบริ หารส่วนต าบลหนองแก้ ว ได้ ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริ ย ธรรมของข้ าราชการ พนั ก งาน และลู กจ้ างของ องค์การบริ ห ารส่ วนตาบลหนองแก้ว ลงวั นที่ 4
มกราคม พ.ศ. 2564 ตามนัยมาตรา ๗6 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕60 ไป
แล้ว นั้น
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕60 มาตรา 76 บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรมเพื่อกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกาหนด
ขั้น ตอนการลงโทษตามความร้ า ยแรงแห่ ง การกระทา ทั้ ง นี้ การฝุ าฝื น หรื อ ไม่ ป ฏิบั ติ ต ามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕60
มาตรา 76 องค์การบริ หารส่วนต าบลหนองแก้ว จึงให้ ยกเลิ กประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมที่อ้างถึง และให้จัดทาเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
แทน เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2564
( นายปัญญา ชูเลิศ )
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ปฏิบัติหน้าที่
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว

-๔-

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว อาเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ
พ.ศ. 2565
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดทาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕60 มาตรา 76 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐาน ใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคล และเป็ น เครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆของ องค์การบริห ารส่ วนตาบลหนองแก้ว
เพื่อให้
การดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทาให้ เกิดรู ป แบบองค์กรอัน เป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่น ใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔.ให้เกิดพัน ธะผู กพัน ระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ ฝุ ายบริหารใช้
อานาจในขอบเขต สร้ างระบบความรับผิ ดชอบของข้ าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้ บังคับ บัญชา
ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลาดับ
๕. ปู องกัน การแสวงหาประโยชน์โดยมิช อบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็ น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองแก้ว

-๕“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น
รวมถึงพนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจาองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
ข้อ ๒ ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้
หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
สาหรับข้าราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว
ข้อ ๓ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ทุกคน มีหน้าที่ดาเนินการให้
เป็ น ไปตามกฎหมาย เพื่ อ รั ก ษาประโยชน์ ส่ ว นรวม เป็น กลางทางการเมือ ง อานวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(๕) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(๑๐) การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี
ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้
สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

-๖ส่วนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ ๔ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
ข้อ ๕ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
รักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๖ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการ
เป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๗ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจ
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตาแหน่งหน้าที่
ข้อ ๘ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
กาลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผ ลสาเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
ข้อ ๙ ข้ า ราชการของ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองแก้ ว ต้ อ งมุ่ ง แก้ ปั ญ หาความ
เดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน
และประชาชน
ข้อ ๑๐ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
สุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย
ข้อ ๑๑ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ต้องรักษาความลับที่ได้จาก
การปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทาได้ต่อเมื่อมีอานาจ
หน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น
ข้อ ๑๒ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ต้องรักษา และเสริมสร้าง
ความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ข้อ ๑๓ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ต้องไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่ง
ไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สาหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม
ตลอดจนไม่ รั บ ของขวั ญ ของก านั ล หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดจากผู้ ร้ อ งเรี ย น หรื อ บุ ค คลที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
เพื่อประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้
ตามประเพณี
ข้อ ๑๔ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ต้องประพฤติตนให้สามารถ
ทางานร่ว มกับผู้อื่นด้วยความสุ ภาพ มีน้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้อ งไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็นในการ
ปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และไม่นาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
ส่วนที่ ๓
จรรยาวิชาชีพอื่น (ถ้ามี)
ข้อ ๑๕ บทบัญญัติจรรยาบรรณทางวิชาชีพครู และบุคลากรทางการศึกษา เพื่อใช้บังคับ
เพิ่มเติมสาหรับบุคลากรที่เป็นผู้ประกอบวิชาชีพครูและบุคลากรทางการศึกษาในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

-๗หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๖ ให้ สานักปลัด มีหน้าที่ควบคุมกากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี
และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝุาฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้
นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบล หรื อ กรรมการจริ ยธรรมพิจ ารณา ทั้ งนี้ โดยอาจมี ผู้ ร้ องขอหรื ออาจ
ดาเนินการตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือ
ตามที่เห็นเองก็ได้
(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่า นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองแก้ว หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่อง
โดยไม่ต้องผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการ
แผ่นดินก็ได้
(๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้
ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม การดาเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่าง ถูกกล่าวหาว่าไม่
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่ งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อ สิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
(๕) ทาหน้าที่ฝุายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดารงตาแหน่งในสานักปลัด
ข้อ ๑๗ ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น
เพื่อ
ควบคุม กากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้
เหลือสองคน
(๓) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองแก้วนั้น จานวนสองคน
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อ
และคัดเลือกให้เหลือสองคน
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คณะกรรมการจริยธรรม และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม
กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในกรณีที่มีข้อสงสั ย หรื อมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝุาฝื นจริย ธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการ
อุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝุาฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคาวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มี
อานาจหน้าที่ ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน
บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้
ถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคา
หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคาวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัดโดยพลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุ คคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม
เป็นที่สุด
(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็น
เรื่องสาคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา
มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(๘) ด าเนิ น การอื่ น ตามประมวลจริ ย ธรรมนี้ หรื อ ตามที่ ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น
มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใช้บังคับ
ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๙ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวล
จริยธรรม ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
ข้อ ๒๐ การด าเนิ น การตามข้ อ ๑๙ ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบพิ จ ารณาด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการจานวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม

-9ข้อ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝุ าฝื นประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝุ าฝื นจริยธรรม
ร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝุาฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาคัญ
และระดับตาแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝุาฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝุาฝืน และเหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา
ข้อ ๒๒ หากการดาเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการ
ฝุาฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริง
ว่าเป็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรม แต่ ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
ตามข้อ ๑๙ สั่งลงโทษผู้ฝุาฝืนตามข้อ ๒๕ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดาเนินการทางวินัย
ข้อ ๒๓ การด าเนิ น การสอบสวนทางจริ ย ธรรมและการลงโทษผู้ ฝุ า ฝื น ตามข้ อ ๑๙
ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๒ ให้นาแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย
และการดาเนินการทางวินัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้ อ ๒๔ การสั่ ง การของผู้ รั บ ผิ ด ชอบด าเนิ น การตามข้ อ ๒๒ ให้ ด าเนิ น การตามนั้ น
เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทาให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทาง
วินัยหรือความผิดทางอาญา ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดาเนินการที่ถูกต้อง หรือ
ตั ก เตื อ น หรื อ น าไปประกอบการพิ จ ารณาการแต่ ง ตั้ ง การเข้ า สู่ ต าแหน่ ง การพ้ น จากต าแหน่ ง
การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝุาฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือ
ได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๖ เมื่อมีการดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒ แล้ว
ให้ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ดาเนินการให้เป็นไปตามคาสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๒๗ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรม
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองแก้ว ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ผู้ ถู ก ลงโทษตามข้ อ ๑๘ (๒) สามารถร้ อ งทุ ก ข์ ห รื อ อุ ท ธรณ์ ต่ อ คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ข้อ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว
บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๙ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่ว นท้องถิ่น และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป

ภาคผนวก

- ๑0 องค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม
คณะกรรมการจริยธรรมประจาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุม และกากับให้มีการ
ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ และเพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทุ ก แห่ ง มี อ งค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการจริ ย ธรรมให้ เป็ น มาตรฐานเดียวกัน คณะทางานจัดทาร่างประมวลจริยธรรมขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้กาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม และอานาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ขึ้น รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด ๓ ส่วนที่ ๑ ข้อ ๑๗ และ ๑๘
แผนผังคณะกรรมการจริยธรรม
ประธานกรรมการ
ปลัด / รองปลัด (๑ คน)

กรรมการ

กรรมการ

กรรมการ

ข้าราชการซึ่งดารง
ตาแหน่งสายงาน
ผู้บริหาร (๒ คน)

ข้าราชการซึ่งไม่ได้ดารง
ตาแหน่งสายงาน
ผู้บริหาร (๒ คน)

ผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
(๒ คน)

แผนภาพขั้นตอนการจัดทาประมวลจริยธรรม
แต่งตั้งคณะทางานฯ
คณะทางานฯ จัดทาประมวลจริยธรรม

๑.
๒.

เสนอ ผู้บริหารพิจารณา
เห็นชอบ

เห็นเป็ นอย่างอื่น

ลงนามประกาศ/
แจ้งทุกคนทราบ
ติดประกาศ

คณะทางานฯ
นามาแก้ไข
ปรับปรุง

๓.
๔.

คณะทางานมีหน้าที่
จัดทาประมวลจริยธรรม
(และมาตรการที่จะนาไปสู่การปฏิบัติ)
รับฟังความคิดเห็น / ระดมสมองจาก
ข้าราชการ และลูกจ้าง ประชาชน
ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง
เสนอประมวลฯต่อผู้บริหาร
ผลักดันประมวลฯสู่ความสาเร็จ
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น
ช่วยเหลือ ให้คาปรึกษา แนะนา

- ๑1 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕60
มาตรา ๗๖
รัฐพึงพัฒนาระบบการบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลางส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงาน
ของรั ฐอย่างอื่น ให้ เป็ นไปตามหลักการบริห ารกิจการบ้านเมืองที่ดีโ ดยหน่วยงานของรัฐต้องร่ว มมือและ
ช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ เพื่อให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทาบริการสาธารณะ และการใช้
จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพสูงสุดเพื่อประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนาเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมีทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว ไม่เลือกปฏิบัติ
และปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ
รัฐพึงดาเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐให้เป็นไปตามระบบ
คุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการปูองกันมิให้ผู้ใดใช้อานาจหรือกระทาการโดยมิชอบ
ที่ เ ป็ น การก้ า วก่ า ยหรื อ แทรกแซงการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ หรื อ กระบวนการแต่ ง ตั้ ง หรื อ การพิ จ ารณาความดี
ความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกาหนดประมวล
จริยธรรมสาหรับเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ากว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว
มาตรา 258 ข. ด้านการบริหารราชการแผ่นดิน (๔) ให้มีการปรับปรุงและพัฒนาการบริหารงานบุคคล
ภาครั ฐ เพื่อจู งใจให้ ผู้ มีความรู้ ความสามารถอย่างแท้จริงเข้ามาทางานในหน่ว ยงานของรัฐ และสามารถ
เจริ ญ ก้าวหน้ าได้ ตามความสามารถและผลสั มฤทธิ์ของงานของแต่ล ะบุคคล มีความซื่ อสั ตย์ สุ จริต กล้ า
ตั ด สิ น ใจและกระท าในสิ่ ง ที่ ถู ก ต้ อ งโดยคิ ด ถึ ง ประโยชน์ ส่ ว นรวมมากกว่ า ประโยชน์ ส่ ว นตั ว มี ค ว ามคิ ด
สร้างสรรค์และคิดค้นนวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้การปฏิบัติราชการและการบริหารราชการแผ่นดินเป็นไปอย่างมี
ประสิ ท ธิภ าพ และมี ม าตรการคุ้ ม ครองปู อ งกั น บุ ค ลากรภาครั ฐ จากการใช้ อ านาจโดยไม่ เ ป็ น ธรรมของ
ผู้บังคับบัญชา

- ๑2 -

ค่านิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรม
สาหรับผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
----------------------------------------------------------------------------------๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒. การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ปัจจัยที่ควรคานึงถึงและนามาประกอบการพิจารณา
จัดทาประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
๑. พระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๔๒ คือ
(๑) คุณธรรม ได้แก่ สุจริต เที่ยงตรง เสียสละ อดทน ฝึกตน มีระเบียบ
(๒) หลักการทางาน ได้แก่ เพียบพร้อมความรู้กุศโลบาย ขยายสัมพันธ์ประสาน
(๓) คุ ณค่ า ได้ แก่ รั บ ผิ ด ชอบ ทาหน้า ที่ เ พื่อ หน้า ที่ ให้ ส าเร็ จ ทัน การณ์ ปฏิ บัติ ง านยึ ดมั่ น ใน
ผลประโยชน์ของแผ่นดินและความถูกต้อง เป็นธรรม
๒. ทศพิธราชธรรม คือ การให้รักษาความประพฤติให้สงบเรียบร้อย เสียสละ ซื่อตรง อ่อนโยน ความเพียร
ไม่โกรธ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น อดทน การปฏิบัติไม่ให้ผิดจากที่ถูกที่ควร
๓. ปรัชญาในการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้แก่
(๑) การใช้อานาจรัฐต้องคานึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพ
(๒) บุคคลเสมอกันในกฎหมาย
(๓) การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลจะกระทามิได้
(๔) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
(๕) บุคคลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลของหน่วยราชการ

- ๑3 (๖) บุคคลมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
(๗) ทางานตามกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
(๘) ส่ ง เสริ ม / สนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการก าหนดนโยบาย การตั ด สิ น ใจ
การเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
๔. วิสัยทัศน์ของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ได้แก่
(๑) เป็นระบบที่สร้างประโยชน์ให้ประชาชนและประเทศชาติ
(๒) เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน
(๓) เป็นระบบที่มีความรับผิดชอบและเป็นที่พึ่งของประชาชน
(๔) เป็ น ระบบที่ เ ข้ ม แข็ ง ทนทานต่ อ อุ ป สรรค กล้ า หาญต่ อ สู้ เพื่ อ คุ ณ ธรรม มี เ กี ย รติ ภู มิ
และมีศักดิ์ศรี
(๕) เป็นระบบที่ทันสมัย ทันโลก ทันการณ์
(๖) เป็นระบบที่มีวัฒนธรรมที่มุ่งความเป็นเลิศของงาน
๕. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ ได้แก่
(๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
(๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
(๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจาเป็น
(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
(๖) ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่าเสมอ
๖. ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจรรยาข้าราชการตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ ค่านิยมที่พึงประสงค์สาหรับการยึดถือปฏิบัติในการทางานของเจ้าหน้าที่ ของรัฐใน
ปัจจุบัน ๕ ประการ ได้แก่
(๑) กล้ายืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง หมายถึง
- ยึดมั่นในความถูกต้อง ความชอบธรรม
- เสียสละ
- ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ
- ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใด
(๒) ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ หมายถึง
- ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
- แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อประชาชน ต่อการปฏิบัติงาน ต่อองค์กร และต่อการ
พัฒนาปรับปรุงระบบราชการ

- ๑4 (๓) โปร่งใส ตรวจสอบได้ หมายถึง
- ปรับปรุงกลไกการทางานขององค์กรให้มีความโปร่งใส
- ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้
- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย
(๔) ไม่เลือกปฏิบัติ หมายถึง
- บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เน้นความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกต้อง
- ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง
- เน้นการทางานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย
(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง
- ทางานให้แล้วเสร็จตามกาหนด เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม
- ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง
- เน้นการทางานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย
๗. หลักธรรมหรือคาสอนตามศาสนาหรือความเชื่อที่มุ่งให้คนประพฤติตนเป็นคนดี
๘. พฤติกรรมที่พึงประสงค์สาหรับการกระทาผิดและไม่ผิดกฎหมาย
พฤติกรรมการใช้อานาจหน้าที่ในทางมิชอบหรือผิดทานองคลองธรรมตามทรรศนะของนัก วิชาการ
เช่น
๑. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้กระทาสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่กฎหมายระบุไว้ (Nonfeasance)
๒. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาน้อยกว่าสิ่งที่กฎหมายระบุไว้หรือกระทาการที่ก่อให้เกิดความ
บกพร่อง สูญเสีย หรือเสียหายแก่ทางราชการ (Malfeasance)
๓. การที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ กระท าการในสิ่ ง ที่ ท าเกิ น ขอบเขตอ านาจหน้ า ที่ ก ฎหมายระบุ ไ ว้
(Overfeasance)
๔. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย แต่ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมาย
(Misfeasance)
๕. การที่ เ จ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ กระท าการที่ อ าจจะไม่ ผิ ด กฎหมาย แต่ ผิ ด จรรยาบรรณวิ ช าชี พ
หรือเป็นที่รู้จักกันในอีกนัยหนึ่งว่า Conflict of interest / Gray area
๙. ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๗
จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข้อ ๑ ข้าราชการพลเรือนพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกั บ การ
เป็นข้าราชการ
ข้อ ๒ ข้าราชการพลเรือนพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ และ
ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกาหนดไว้ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้น
ด้วย
ข้อ ๓ ข้าราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมและจริยธรรม
รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการทางานเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น

- 15 จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
ข้อ ๔ ข้า ราชการพลเรื อนพึ ง ปฏิ บั ติห น้ าที่ ร าชการด้ ว ยความสุ จริ ต เสมอภาค และ
ปราศจากอคติ
ข้อ ๕ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกาลังความสามารถ รอบคอบ
รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุผล โดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการ และประชาชนเป็นสาคัญ
ข้อ ๖ ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการให้ เป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่
ข้อ ๗ ข้าราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด
คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหาย หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
ข้อ ๘ ข้า ราชการพลเรื อนพึง มีค วามรั บผิ ดชอบในการปฏิบั ติง านการให้ ค วามร่ ว มมื อ
ช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทางาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้ง
การเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย
ข้อ ๙ ข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ทั้งใน
ด้านการปฏิบัติงาน ขวัญกาลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตลอดจน
ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทานองคลองธรรม
ข้อ ๑๐ ข้าราชการพลเรือนพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
ให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ข้อ ๑๑ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้ที่ เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ
มีน้าใจ และมนุษยสัมพันธ์อันดี
ข้อ ๑๒ ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นจากการนาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม
ข้อ ๑๓ ข้าราชการพลเรือนพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มกาลังความสามารถด้วยความ
เป็นธรรม เอื้อเฟื้อ มีน้าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้
หรือไม่อยู่ในอานาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนาให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคล
ซึ่งตนทราบว่ามีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ต่อไป
ข้อ ๑๔ ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
ข้อ ๑๕ ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกิน
ปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติ
หน้าที่ราชการนั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่รับไว้ มีมูลค่าเกิน
ปกติวิสัยก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดาเนินการตามสมควรแก่กรณี
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