ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. ๒๕61
********************************
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้ จัดทาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราช
อาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทาให้ เ กิดรู ป แบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรั บ เพิ่มความน่าเชื่อถื อ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔. ให้ เกิดพัน ธะผู กพัน ระหว่างองค์กรและข้ าราชการในทุกระดับ โดยให้ ฝ่ ายบริห ารใช้
อานาจในขอบเขตสร้ างระบบความรั บ ผิ ดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้ บังคับบัญชาต่อ
ประชาชน และต่อสังคม ตามลาดับ
๕. ป้ องกัน การแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึ้น รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่น ๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติ ไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น
รวมถึงพนักงานจ้าง ลูกจ้างประจา และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม “หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจาองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
ข้อ ๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้

หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
สาหรับข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
ข้อ ๓ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ ทุกคน มีหน้าที่ดาเนินการ
ให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสานึกที่ดี ชื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(๕) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบ
ได้
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(๑๐) การสร้ างจิ ตส านึกให้ ประชาชนในท้องถิ่ นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ ดี
ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้
สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

ส่วนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ ๔ ข้าราชการของ องค์การบริห ารส่ ว นตาบลหนองป่าก่อ ต้องจงรักภักดีต่อชาติ
ศาสนาและพระมหากษัตริย์
ข้อ ๕ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๖ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การเป็นพลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๗ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจ
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตาแหน่งหน้าที่
ข้อ ๘ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
กาลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสาเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
ข้อ ๙ ข้าราชการของ องค์การบริห ารส่ วนตาบลหนองป่าก่อ ต้องมุ่งแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงาน
และประชาชน
ข้อ ๑๐ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้ว ย
ความสุภาพ เรียบร้อยมีอัธยาศัย
ข้อ ๑๑ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ ต้องรักษาความลับที่ได้
จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทาได้ต่อเมื่อมีอานาจ
หน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น
ข้อ ๑๒ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ ต้องรักษา และเสริมสร้าง
ความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ข้อ ๑๓ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ ต้องไม่ใช้ส ถานะหรือ
ตาแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สาหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สิน
หรื อไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รั บ ของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ ร้องเรียน หรือบุคคลที่
เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา
หรือการให้ตามประเพณี
ข้อ ๑๔ ข้า ราชการของ องค์ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองป่า ก่อ ต้ องประพฤติต นให้
สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็นใน
การปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และไม่นาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๖ ให้ สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ มีหน้าที่ควบคุมกากับ
การให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่าง
ที่ดีและติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผล
ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้อง
ขอหรืออาจดาเนินการตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ หรือคณะกรรมการจริยธรรม
มอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได้
(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่า นายกองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองป่าก่อ หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควรอาจยื่นเรื่อง
โดยไม่ต้องผ่าน นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการ
แผ่นดินก็ได้
(๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรง
มามิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม การดาเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูก กล่าวหา
ว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน
ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระทามิได้เว้น
แต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
(๕) ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(๖) ด าเนิน การอื ่น ตามที ่ก าหนดในประมวลจริย ธรรมนี ้ หรือ ตามที่
คณะกรรมการจริยธรรมหรือปลั ดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความอิส ระของผู้ดารงตาแหน่งใน
สานักงานปลัด
ข้อ ๑๗ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
ขึ้นเพื่อควบคุม กากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการซึ่งดารงตาแหน่งบริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน
(๓) กรรมการ ซึ่ ง เป็ น ข้ า ราชการใน องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นต าบลหนองป่ า ก่ อ
ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ จานวน
สองคน
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อ
และคัดเลือกให้เหลือสองคน

ให้ หัวหน้าสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรม และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม
กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน
ข้อ ๑๘ กรรมการจริยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในกรณีที่มีข้อสงสั ยหรือมีข้อ ร้ องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการ
อุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคาวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมอบหมาย
มีอานาจหน้าที่ ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน
บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้
ถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคา
หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคาวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัดโดยพลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวั ดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม
เป็นที่สุด
(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็น
เรื่องสาคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(๘) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริ ยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใช้บังคับ

ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๙ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
ข้ อ ๒๐ การด าเนิ น การตามข้ อ ๑๙ ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบพิ จ ารณาด าเนิ น การแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการจานวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ข้อ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม
ร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาคัญ
และระดับตาแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรนาประกอบการพิจารณา
ข้อ ๒๒ หากการดาเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่า
ฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริง
ว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับปิดชอบพิจารณาดาเนินการ
ตามข้อ ๑๙ สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๕ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดาเนินการทางวินัย
ข้อ ๒๓ การดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐
และข้อ ๒๒ ให้นาแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และ
การดาเนินการทางวินัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๒๔ การสั่งการของผู้รับผิดชอบดาเนินการตามข้อ ๒๒ ให้ดาเนินการตามนั้นเว้นแต่
จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทาให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป

หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝ่ าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทาง
วินัยหรือความผิดทางอาญา ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดาเนินการที่ถูกต้องหรือ
ตักเตือน หรือนาไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่งการเลื่อนขั้น
เงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนา
แล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๖ เมื่อมีการดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒ แล้ว
ให้องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ ดาเนินการให้เป็นไปตามคาสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๒๗ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ผู้ ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกข์ ห รืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ข้อ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว

บทเฉพาะกาล
ข้ อ ๒๙ จั ด ให้ มี ก ารประเมิ น การปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ พร้ อ มด าเนิ น การ
ปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลระดับ จังหวัด คณะกรรมการข้าราชการส่ว นท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป

ประมวลคุณธรรมจริยธรรมของข้าราชการ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
ประจาปี 2560

องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย

คานา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มีสาระสาคัญประการหนึ่งที่มุ่ง
แก้ไขปัญหาการผูกขาดอานาจรัฐและการใช้อานาจอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งการดาเนินการทางการเมืองที่
ขาดความโปร่ งใส ไม่มีคุณธรรม จริ ย ธรรม และระบบการตรวจสอบการใช้อานาจที่ล้ มเหลว จึงมี
บทบัญญัติที่มุ่งเน้นการทาให้บ้านเมืองมีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม โดยกาหนด ในหมวด
13 จริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
หมวด 13 มาตรา 279 เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทาง
การเมื องและเจ้ า หน้ าที่ ข องรั ฐ โดยมี กลไกและระบบคือ ให้ มี ก ารจัด ท าประมวลจริย ธรรมเพื่ อเป็ น
มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท
และเพื่อให้การบังคับใช้มาตรการทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการและเจ้าหน้าที่
ของรัฐแต่ละประเภทเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง กาหนดโทษของการฝ่าฝนหรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริ ย ธรรม ให้ ถื อเป็ น การกระทาความผิ ด ทางวิ นัย และในมาตรา 280 ได้ก าหนดให้
ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอานาจหน้าที่เสนอแนะหรือให้คาแนะนาในการจัดทาหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรม
สานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน จึงได้มอบให้กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและสานักงาน
คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (สานักงาน ก.ถ.)เร่งรัดให้องค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นจัดทาประมวลจริยธรรมของฝ่ ายข้าราชการประจา เพื่อให้ ข้าราชการและลูกจ้าง ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงานเพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตนในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม
ทั้งนี้ ประมวลจริยธรรมตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2552
ประกอบด้วนองค์ประกอบสาคัญ 3 ส่วน ได้แก่
1. มาตรฐานทางจริยธรรม
2. กลไกและระบบในการดาเนินการ เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. ขั้นตอนการลงโทษ
โดยกระทรวงมหาดไทย ได้จัดตั้งคณะทางานเพื่อจัดทาร่างประมวลจริยธรรมของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขึ้น จานวน 1 คณะ ประกอบด้วย ผู้แทนจากสานักงาน ก.ถ. ผู้แทนจาก
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ จึงได้จัดทาประมวลจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองป่าก่อขึ้นเพื่อเป็นประโยชน์ในการปฏิบัติของข้าราชการ สังกัดองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองป่าก่อต่อไป
สานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
29 ธันวาคม 2560

สารบัญ
หน้า
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

๑

หมวด ๑ บททั่วไป

1

หมวด ๒ มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑ มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักสาหรับข้าราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
ส่วนที่ ๒ จรรยาวิชาชีพขององค์กร

๒
๒

หมวด ๓

๔
๔
5

ส่วนที่ ๑ กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๒ ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม

๓

หมวด ๔ ขั้นตอนการลงโทษ

6

บทเฉพาะกาล

6

ภาคผนวก

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561
**************************
ตามที่องค์การบริห ารส่ว นตาบลหนองป่าก่อ ได้ประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลกาตองลงวันที่ 9 มกราคม
พ.ศ.2551 ตามนัยมาตรา 77 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 ไปแล้ว
นั้น
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้
มีประมวลจริยธรรมเพื่อกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมืองข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่งละประเภท โดยมีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกาหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทา ทั้งนี้การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่า เป็นการกระทาผิดทางวินัย
เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาจักรไทย พุทธศักราช 2550
มาตรา 279 องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ จึงให้ยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมที่อ้างถึง และได้จัดทาเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
พ.ศ. 2552 แทน เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัดตามประมวลจริยธรรมแนบ
ท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2560
(นายอภิชัย ดาแดงดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
ที่ 562/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานเพื่อจัดทาประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
******************************
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรม
เพื่อกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมี
ประสิทธิภาพ รวมทั้งกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทาประกอบกับกระทรวงมหาดไทย
โดยสานักงาน ก.ถ. ได้ยกร่างตัวอย่างประมวลจริยธรรม เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาให้เป็นไปในแนว
เดียวกัน
ดังนั้น เพื่อให้การจัดทาประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึง
แต่งตั้งคณะทางานเพื่อจัดทาประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ประกอบด้วย
1) นายอภิชัย ดาแดงดี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ เป็นหัวหน้าคณะทางาน
2) นายวิทยา รัตนกาญจนากุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ คณะทางาน
3) น.ส.วรัตม์ฐนัน ฐีรภีทรวงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ คณะทางาน
4) นางมารยาท หมายมั่น
ผู้อานวยการกองคลัง
คณะทางาน
5) นายนุกูล ปัญญาดี
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
คณะทางาน
6) นางมณีวรรณ ใหม่หล้า
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
คณะทางาน
คณะทางานเพื่อจัดทาประมวลจริยธรรมของข้าราชการมีหน้าที่ ดังนี้
1. จัดทาร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ซึ่งมีองค์ประกอบสาคัญ 3 ส่วน ได้แก่
1.1 มาตรฐานทางจริยธรรม
1.2 กลไกและระบบในการดาเนินการ เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ขั้นตอนการลงโทษ
2. ในการจัดทาร่างประมวลจริยธรรมให้ถือปฏิบัติตามแนวทางที่สานักงาน ก.ถ. ยกร่างและคู่มือ
แนวทางกาจัดทาประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. เมื่อคณะทางานยกร่างเสร็จแล้วให้นาร่างประมวลจริยธรรมเสนอต่อที่ประชุมข้าราชการ/พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง เพื่อให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น เนื่องจากทุกคนในองค์กรจะต้องถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติ
4. รายงานผลการจัดทาประมวลจริยธรรมต่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนาม
ในประกาศใช้บังคับต่อไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

(นายอภิชัย ดาแดงดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
ที่ 563/2560
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย
******************************
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ ได้ประกาศบังคับใช้ประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการ
พนักงานจ้าง และลูกจ้างประจา ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ ลงวันที่ 15 มกราคม พ.ศ.
2552 ตามนัยมาตรา 279 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 ไปแล้ว นั้น
เนื่องจาก ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ ข้อ 17 และ
ข้อ 18 กาหนดให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อ
ควบคุม กากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามข้อกาหนดดังกล่าว จึงแต่งตั้ง
คณะกรรมการจริยธรรมประกอบด้วย
1) นายวิทยา รัตนกาญจนากุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ เป็นประธานกรรมการ
2) น.ส.วรัตม์ฐนัน ฐีรภีทรวงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
เป็นกรรมการ
3) นางมารยาท หมายมั่น
ผู้อานวยการกองคลัง
เป็นกรรมการ
4) นายชวลิตร์ จันทะรส
ผู้อานวยการกองช่าง
เป็นกรรมการ
5) นายนุกูล ปัญญาดี
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
เป็นกรรมการ
6) นางมณีวรรณ ใหม่หล้า
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
เป็นเลขานุการ
ให้คณะกรรมการจริยธรรมของข้าราชการมีหน้าที่ดังนี้
(1) ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
(2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องในกรณีที่มีข้อสงสัย
หรือมีข้อร้องเรียนว่า มีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริงและมีคาวินิจฉัยโดยเร็ว
(3) ให้คณะกรรมการจริย ธรรมหรือผู้ ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอานาจหน้าที่ ขอให้
กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่ วน บริษัทชี้แจงข้อเท็จจริง
ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจง หรือให้ถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่องที่สวบ
สวน
(4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคา หรือให้เอกสารและ
หลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เมื่อวินิจ ฉัย ได้แล้ ว ให้ ส่ งคาวินิจฉัยให้ คณะกรรมการบริห ารงานบุคคลระดับจังหวัดโดนพลั น ถ้า
คณะกรรมการบริ ห ารงานบุ ค คลระดั บ จั ง หวั ด มิ ไ ด้ วิ นิ จ ฉั ย เป็ น อย่ า งอื่ น ภายในเก้ า สิ บ วั นนั บ แต่ วั น ที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด

-2(6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสาคัญ หรือมี
กระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(7) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้
อานาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(8) ดาเนิ น การอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ ตรวจการแผ่ นดินมอบหมายการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

(นายอภิชัย ดาแดงดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ

รายงานการประชุมคณะทางานเพื่อจัดทาประมวลจริยธรรม
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
ครั้งที่ 1/2560
วันที่ 29 ธันวาคม พ.ศ. 2560
สถานที่ ณ. ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ

……………………………………………………...
ผู้เข้าประชุม
1) นายอภิชัย ดาแดงดี
2) นายวิทยา รัตนกาญจนากุล
3) น.ส.วรัตม์ฐนัน ฐีรภีทรวงค์
4) นางมารยาท หมายมั่น
5) นายนุกูล ปัญญาดี
6) นางมณีวรรณ ใหม่หล้า

นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ เป็นหัวหน้าคณะทางาน
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ คณะทางาน
รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ คณะทางาน
ผู้อานวยการกองคลัง
คณะทางาน
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
คณะทางาน
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
คณะทางาน

เมื่อครบองค์ประชุมแล้วนายอภิชัย ดาแดงดี นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ ได้กล่าวเปิด
ประชุมและดาเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้
เริ่มประชุมเวลา

13.30 น.

ระเบียบวาระที่ 1
เรื่องประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
นายอภิชัย ดาแดงดี
นายก อบต.หนองป่าก่อ - แจ้งการจัดทาประมวลจริยธรรมของข้าราชการตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญ
ไทย พุทธศักราช 2550 ว่า จะต้องดาเนินการแต่งตั้งคณะทางานเพื่อจัดทาประมวล
จริยธรรมของข้าราชการตามหนังสือ จังหวัดเชียงราย ที่ มท0826.2/32510 ลงวันที่
9 ธันวาคม 2551 เรื่อง การจัดทาประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่นโดยให้
องค์การปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทาประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ฝ่ายข้าราชการประจา ดังนั้นจึงได้จัดการประชุมครั้งนี้ขึ้นเพื่อที่จะได้เสนอคณะผู้จัดทา
ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นฝ่ายข้าราชการประจา ต่อไป
ที่ประชุม
ระเบียบวาระที่ 2

- รับทราบ
เรื่องรับรองรายงานการประชุม
- ไม่มี

ระเบียบวาระที่ 3

การพิจารณาการทางานเพื่อจัดทาประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ

นายอภิชัย ดาแดงดี
นายก อบต.หนองป่าก่อ - มอบหมายให้นักจัดการงานทั่วไป อธิบายขั้นตอนการจัดทา
จริยธรรมของข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ

ประมวล

-2นายนุกูล ปัญญาดี
นักจัดการงานทั่วไป- อธิบายถึงขั้นตอนการจัดทาจัดทาประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของ องค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อโดยมีการแต่งตั้งคณะกรรมการ จัดทาประมวลจริยธรรม
ของข้าราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ ดังต่อไปนี้
1) นายอภิชัย ดาแดงดี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ เป็นหัวหน้าคณะทางาน
2) นายวิทยา รัตนกาญจนากุล ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ คณะทางาน
3) น.ส.วรัตม์ฐนัน ฐีรภีทรวงค์ รองปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ คณะทางาน
4) นางมารยาท หมายมั่น
ผู้อานวยการกองคลัง
คณะทางาน
5) นายนุกูล ปัญญาดี
นักจัดการงานทั่วไปชานาญการ
คณะทางาน
6) นางมณีวรรณ ใหม่หล้า
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ
คณะทางาน
โดยคณะทางานดังกล่าวมีอานาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
1. จัดทาร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 ซึ่งมีองค์ประกอบสาคัญ 3 ส่วน ได้แก่
1.1 มาตรฐานทางจริยธรรม
1.2 กลไกและระบบในการดาเนินการ เพื่อให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
1.3 ขั้นตอนการลงโทษ
2. ในการจัดทาร่างประมวลจริยธรรมให้ถือปฏิบัติตามแนวทางที่สานักงาน ก.ถ. ยกร่างและคู่มือ
แนวทางกาจัดทาประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. เมื่อคณะทางานยกร่างเสร็จแล้วให้นาร่างประมวลจริยธรรมเสนอต่อที่ประชุมข้าราชการ/พนักงาน
ส่วนท้องถิ่น และลูกจ้าง เพื่อให้ทุกคนได้แสดงความคิดเห็น เนื่องจากทุกคนในองค์กรจะต้องถือเป็น
แนวทางปฏิบัติ
4. รายงานผลการจัดทาประมวลจริยธรรมต่อผู้บริหารท้องถิ่นพิจารณาให้ความเห็นชอบและลงนาม
ในประกาศใช้บังคับต่อไป

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2552
ประจาปี พ.ศ.2561
*********************************
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อได้ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรายพ.ศ. 2552 ไปแล้วนั้น โดยมี
วัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ทาให้ เกิดรูป แบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อานาจ
ในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน
และต่อสังคม ตามลาดับ
5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้ างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่ว มสาหรับองค์กรและ
ข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึงและ มี
ประสิทธิภาพ
ในการนี้ เพื่อให้การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมเป็นไปในแนวทางเดียวกัน อันก่อให้เกิด
บรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ จึงกาหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ อาเภอดอยหลวงจังหวัด เชียงราย พ.ศ.
2552 ประจาปี พ.ศ.2561 รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560
(ลงชือ่ )
(นายอภิชัย ดาแดงดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕52
ประจาปี พ.ศ.2561
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
1. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

2. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

แนวทางปฏิบัติ
1.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษั ต ริ ย์ ท รงเป็ น ประมุ ข หรื อ สนั บ สนุ น ให้ น าการ
ปกครองในระบอบอื่น ที่ ไ ม่มี พ ระมหากษัต ริ ย์ ท รงเป็ นประมุ ข
มาใช้ในประเทศไทย
1.2 จ ง รั ก ภั ก ดี ต่ อ พ ร ะ ม ห า ก ษั ต ริ ย์ แ ล ะ ไ ม่ ล ะ เ มิ ด
องค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี และพระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย
หรือทางวาจา
2.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่
กระทาการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัย หรือมีผู้
ทักท้วงว่าการกระทาใดของข้าราชการอาจขัด ประมวลจริยธรรม
ข้าราชการต้องไม่กระทาการดังกล่าว หรือหากกาลังกระทาการ
ดั ง กล่ า ว ต้ อ งหยุ ด กระท าการและส่ ง เรื่ อ งให้ ค ณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณาวิ นิจฉัยในกรณี ที่คณะกรรมการจริยธรรม
วินิ จ ฉั ย ว่ า การกระท านั้ น ขั ด ประมวลจริ ย ธรรมข้ า ราชการจะ
กระทาการนั้นมิได้
2.2 ไม่ ล ะเมิ ดหลั ก ส าคัญ ทางศี ล ธรรม ศาสนา และประเพณี
ใน กรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสาคัญ
ทางศีลธรรม ศาสนา หรือประเพณี ข้าราชการต้องเสนอเรื่องให้
คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย
2.3 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุก
ระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยความเที่ยงธรรม
โดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณส่ วนตัว และควบคุมให้ผู้
อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม โดยเคร่งครัด
2.4 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุก
ระดับชั้นต้องสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มี
ความซื่อสัตย์ มีผลงานดีเด่น มีความรู้ความสามารถ และขยัน
ขันแข็ง ไม่เลือกที่รักมักที่ชัง และยึดมั่นในระบบคุณธรรม
2.5 ไม่กระทาการใดอันอาจนาความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้
เกิดแก่ส่วนราชการหรือราชการโดยรวม

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕52
ประจาปี พ.ศ.2561
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
3. การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ

แนวทางปฏิบัติ
3.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรมไม่มุ่งหวัง
และแสวงผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน
3.2 ใช้ ดุ ล ยพิ นิ จ ในการตั ด สิ น ใจด้ ว ยความสุ จ ริ ต ตรงตาม
เจตนารมณ์ของกฎหมาย
3.3 รับผิดชอบต่อผลการกระทาของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้
ปฏิบัติอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมทั้งยินดีแก้ไข
ข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
3.4 ควบคุม กากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตน
ไม่ให้กระทาการหรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ
3.5 ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
3.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวังและเต็มกาลังความสามารถที่มีอยู่ในกรณีที่ต้องไป
ปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วยจะต้องไม่ทาให้งานในหน้าที่เสียหาย
3.7 ละเว้นจากการกระทาทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อตาแหน่งหน้าที่ของตนหรือของข้าราชการอื่น ไม่ก้าวก่ายหรือ
แทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอื่นโดยมิชอบ
3.8 ใช้ ดุ ล พิ นิ จ และตั ด สิ น ใจในการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความรู้
ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ ตรงไปตรงมาปราศจาก
อคติส่วนตน ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของ
แต่ละกรณี
3.9 เมื่ อ เกิ ด ความผิ ด พลาดขึ้ น จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต้ อ งรี บ
แก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน
3.10 ไม่ ขั ด ขวางการตรวจสอบของหน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่
ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับ
หน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการ
ตรวจสอบโดยให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับคาร้อง
ขอในการตรวจสอบ
3.11 ไม่ สั่ ง ราชการด้ ว ยวาจาในเรื่ อ งที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เสี ย หายแก่ ร าชการ ในกรณี ที่ สั่ ง ราชการด้ ว ยวาจาในเรื่ อ ง
ดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตาม
คาสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป
4. การยึดถือประโยชน์ ของประเทศชาติ 4.1 ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็น
เหนื อ กว่ า ประโยช น์ ส่ ว นตน และไม่ มี ญาติ พี่ น้ อ ง พรรคพวกเพื่ อ นฝู ง หรื อ ผู้ มี บุ ญ คุ ณ ส่ ว นตั ว
ผลประโยชน์ทับซ้อน
มา ประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้น
หรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะชอบหรือชัง
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4.2 ไม่ใช้เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่ง
อานวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของ
ตนเองหรือผู้อื่น เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
4.3 ไม่กระทาการใด หรือดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติการใดใน
ฐานะส่วนตัว ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัด
กับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน้าที่ในกรณีมี
ความเคลือบแคลงหรือสงสั ยให้ ข้าราชการผู้ นั้นยุติการกระทา
ดังกล่ าวไว้ก่ อนแล้ ว แจ้ง ให้ ผู้ บังคับบั ญชาหั ว หน้า ส่ ว นราชการ
และคณะกรรมการจริ ย ธรรมพิ จ ารณา เมื่ อ คณะกรรมการ
จริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น
4.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือ
หน้าที่อื่นในราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงาน
ของรัฐ ข้าราชการต้องยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก
ในกรณี ที่ มี ค วามขั ด แย้ ง ระหว่ า งประโยชน์ ข องทางราชการ
หรื อ ประโยชน์ ส่ ว นรวมกั บ ประโยชน์ ส่ ว นตนหรื อ ส่ ว นกลุ่ ม
อั น จ าเป็ น ต้ อ งวิ นิ จ ฉั ย หรื อ ชี้ ข าด ต้ อ งยึ ด ประโยชน์ ข องทาง
ราชการและประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
4.5 ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือ
ยอมจะรับซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือ
หลั งด ารงต าแหน่ง หรือ ปฏิบั ติ ห น้ า ที่ไ ม่ ว่า จะเกี่ ยวข้ องหรือ ไม่
เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดย
ธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือให้แก่บุคคลทั่วไป
4.6 ไม่ ใ ช้ ต าแหน่ ง หรื อ กระท าการที่ เ ป็ น คุ ณ หรื อ เป็ น โทษ
แก่บุคคลใด เพราะมีอคติ
4.7 ไม่เสนอ หรืออนุมัติโ ครงการ การดาเนินการหรือการทา
นิติกรรมหรือสัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์ อันมิ
ควรได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
5. การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม 5.1 ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมอย่ า งตรงไปตรงมาและ
และถูกกฎหมาย
ไม่กระทาการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมี
ผู้ ทั ก ท้ ว งว่ า การกระท าใดของข้ า ราชการอาจขั ด ประมวล
จริยธรรม ข้าราชการต้องไม่กระทาการดังกล่าวหรือหากกาลัง
กระท าการดั ง กล่ า ว ต้ อ งหยุ ด กระท าการและส่ ง เรื่ อ งให้
ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร จ ริ ย ธ ร ร ม พิ จ า ร ณ า วิ นิ จ ฉั ย ใ น ก ร ณี ที่
คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่าการกระทานั้นขัดประมวล
จริยธรรม ข้าราชการจะกระทาการนั้นมิได้
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5.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ข้าราชการ
มี ห น้ า ที่ ต้ อ งรายงานการฝ่ า ฝื น ดั ง กล่ า วพร้ อ มพยานหลั ก ฐาน
(หากมี ) ต่ อ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการและหรื อ คณะกรรมการ
จริ ย ธรรมโดยพลั น ในกรณี ที่ หั ว หน้ า ส่ ว นราชการเป็ น ผู้ ฝ่ า ฝื น
จริยธรรมต้องรายงานต่อปลั ดองค์การบริห ารส่ ว นตาบล หรือ
ผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปของหัวหน้าส่วนราชการนั้นแล้วแต่
กรณีและหรือคณะกรรมการจริยธรรม
5.3 ต้องรายงานการดารงตาแหน่งทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและ
ไม่ได้รับค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ
องค์การมหาชน ราชการส่ว นท้องถิ่นหน่วยงานอื่นของรัฐ และ
กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่ต่อหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ
จริยธรรม ในกรณีที่การดารงตาแหน่งนั้น ๆ อาจขัดแย้งกับการ
ปฏิบัติห น้าที่ห รืออาจทาให้ การปฏิบัติห น้าที่เสี ยหาย ซึ่งให้ ใช้
บั ง คั บ กั บ การเป็ น ลู ก จ้ า ง การรั บ จ้ า งท าของการเป็ น ตั ว แทน
การเป็นนายหน้าและการมีนิติสัมพันธ์อื่นในทานองเดียวกันด้วย
5.4 ในกรณีที่ข้าราชการเข้าร่วมประชุมและพบว่ามีการกระทา
ซึ่ง มี ลั ก ษณะตามข้ อ 5.2 ของข้ อนี้ ห รื อ มี ก ารเสนอเรื่ อ ง ซึ่ ง มี
ลักษณะตามข้อ 5.2 ของข้อนี้ผ่านข้าราชการ ข้าราชการมีหน้าที่
ต้องคัดค้านการกระทาดังกล่าว และบันทึกการคัดค้านของตนไว้
ในรายงานการประชุมหรือในเรื่องนั้นแล้วแต่กรณี
5.5 ปฏิ บัติห น้า ที่ด้ว ยความรู้ค วามสามารถและทั กษะในการ
ดาเนินงานปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรมด้วย
ความถูกต้องตามหลักกฎหมาย ระเบียบ ปฏิบัติ และยึดมั่นรักษา
ผลประโยชน์ ของประเทศชาติ ห น่ว ยงานและส่ ว นรวมในหลั ก
วิชาการมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน
5.6 ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรม เพื่อประโยชน์สุข
ของประชาชน รวมทั้ ง ละเว้ น การแสวงหาต าแหน่ ง บ าเหน็ จ
ความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ
5.7 ตัดสินใจและกระทาการใดๆ โดยยึดประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ ประชาชนและหน่วยงานมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
5.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชาในการ
ยึดมั่นความถูกต้อง เที่ยงธรรม และปกป้องผลประโยชน์ ของ
ชาติ
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6. การให้ บริ การแก่ประชาชนด้วยความ 6.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วง โดยไม่หลีกเลี่ยง ละเลย หรือละเว้น
รวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
การใช้อานาจเกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย
6.2 ปฏิบัติหน้าที่ หรือดาเนินการอื่นโดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความ
เป็นมนุษย์ และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่กระทาการให้กระทบ
สิทธิเสรีภาพของบุคคลหรือก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มี
อานาจตามกฎหมาย
6.3 ให้ บ ริ ก ารและอ านวยความสะดวกแก่ ป ระชาชนโดยมี
อัธ ยาศัยที่ดี ปราศจากอคติ และไม่เลื อกปฏิ บัติต่อบุคคลผู้ ม า
ติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ
ความพิการ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะ
ทางเศรษฐกิจหรือสังคม ความเชื่อทางศาสนา การศึกษา อบรม
หรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะ
ดาเนินการตามมาตรการที่รัฐกาหนดขึ้น เพื่อขจัดอุปสรรค หรือ
ส่ งเสริมให้ บุคคลสามารถใช้สิ ทธิและเสรี ภ าพได้ เช่นเดียวกั บ
บุคคลอื่นหรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็น
ที่ยอมรับกันทั่วไป
6.4 ละเว้นการให้สั มภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา
การบรรยาย หรือการวิพากษ์วิจ ารณ์อัน กระทบต่ อความเป็ น
กลางทางการเมือง เว้นแต่เป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการ
ตามหลักวิชา
6.5 ไม่ เ อื้ อ ประโยชน์ เ ป็ น พิ เ ศษให้ แ ก่ ญ าติ พี่ น้ อ งพรรคพวก
เพื่ อ นฝู งหรื อ ผู้ มี บุญ คุ ณ และต้ อ งปฏิบั ติ ห น้ าที่ ด้ ว ยความเที่ ย ง
ธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด
6.6 ไม่ลอกหรือนาผลงานของผู้อื่นมาใช้เป็นของตนเองโดยมิได้
ระบุแหล่งที่มา
6.7 ให้ บริการด้ว ยความกระตือรื อร้น เอาใจใส่ และให้ เกียรติ
ผู้รับบริการ
6.8 สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก
รวดเร็ว เสมอภาค ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี
6.9 ให้ บ ริ ก ารด้ ว ยภาษาถ้ อ ยค าสุ ภ าพ ชั ด เจน เข้ า ใจง่ า ย
หลี ก เลี่ ย งการใช้ ศั พ ท์ เ ทคนิ ค หรื อ ถ้ อ ยค าภาษากฎหมาย
ที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ
6.10 ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวัง
ไม่ให้เสื่อมเสียหรือกระทบสิทธิของบุคคลอื่น
6.11 เปิ ด ช่ อ งทางรั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ของประชาชนผู้ มี ส่ ว น
ได้เสียในสถานที่ให้บริการและนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไข
ปัญหา ปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานและการให้บริการประชาชน
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7. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง 7.1 ไม่ใช้ข้อมูล ที่ได้มาจากการดาเนินงานไปเพื่อการอื่นอัน
ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง ไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่
ตนเองหรือบุคคลอืน่
7.2 ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระทา
การอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่น ไม่อนุญาตหรือไม่
อนุมัติตามคาขอของบุคคลหรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมาย
เว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตาม
กฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองได้กาหนดยกเว้น
ไว้ ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการภายในสิบห้าวันทาการนับแต่กระทา
การดังกล่าวหรือได้รับการร้องขอ
7.3 เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการ
ได้รับทราบรวมถึงให้ ข้อมูล ข่าวสารแก่ผู้ มาร้องขอตามกรอบ
ของระเบียบ กฎหมาย
7.4 ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์
ถู ก ต้ อ งด้ ว ยความระมั ด ระวั ง ไม่ เ ปิ ด เผยข้ อ มู ล ข่ า วสารที่
เป็นความลับของทางราชการ
7.5 ปกปิด ข้อ มูล ส่ ว นบุค คลอั นไม่ค วรเปิด เผยที่อ ยู่ใ นความ
รับผิดชอบของหน่วยงาน
8. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน 8.1 ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้
มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
เกิดผลดีที่สุดจนเต็มกาลังความสามารถ
8.3 ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการ
จัดให้ ด้วยความประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย
8.4 ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัด ระวังในการปฏิบัติ
หน้าที่ ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด
8.5 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบ
ระมัดระวัง และเต็มกาลังความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไป
ปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย จะต้องไม่ทาให้งานในหน้าที่เสียหาย
8.6 ละเว้นจากการกระทาทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อตาแหน่งหน้าที่ของตนหรือของข้าราชการอื่น ไม่ก้าวก่าย
หรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอื่นโดยมิชอบ
8.7 ใช้ดุล พินิจ และตัดสิ น ใจในการปฏิบัติห น้าที่ ด้ว ยความรู้
ความสามารถ เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ ตรงไปตรงมาปราศจาก
อคติส่วนตน ตามข้อมูลพยานหลักฐานและความเหมาะสมของ
แต่ละกรณี
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แนวทางปฏิบัติ
8.8 เมื่ อ เกิ ด ความผิ ด พลาดขึ้ น จากการปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต้ อ งรี บ
แก้ไขให้ถูกต้อง และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน
8.9 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบ
ตามกฎหมายหรือประชาชนต้องให้ความร่วมมือกับหน่วยงานที่มี
หน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบ
โดยให้ข้อมูลที่เป็นจริงและครบถ้วน เมื่อได้รับคาร้องขอในการ
ตรวจสอบ
8.10 ไม่ สั่ ง ราชการด้ ว ยวาจาในเรื่ อ งที่ อ าจก่ อ ให้ เ กิ ด ความ
เสี ย หายแก่ ร าชการ ในกรณี ที่ สั่ ง ราชการด้ ว ยวาจาในเรื่ อ ง
ดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์ อักษร
ตามคาสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป
8.11 ปฏิบัติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่นและ
ติ ด ตามปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ เ สร็ จ สมบู ร ณ์ ภ ายในเวลาที่ ก าหนดงาน
ในความรับผิดชอบให้บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายภายในเวลา
ได้ผ ลลั พธ์ต ามเป้า หมาย คุ้ม ค่า ด้ว ยวิธี การที่ถู กต้ องที่ กาหนด
โดยวิธีการ กระบวนการ ที่ถูกต้องชอบธรรม เกิดประโยชน์สูงสุด
ต่อประเทศชาติ ประชาชน
8.12 ปฏิ บั ติ ง านอย่ า งมื อ อาชี พ โดยใช้ ทั ก ษะ คว ามรู้
ความสามารถและหน่วยงานโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและ
อย่ า งเต็ ม ที่ ด้ ว ยความถู ก ต้ อ งรอบคอบ ระมั ด ระวั ง เพื่ อ รั ก ษา
ผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ
8.13 พั ฒ นาตนเองให้ เ ป็ น ผู้ มี ค วามรอบรู้ และมี ค วามรู้
ความสามารถทักษะ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
8.14 พั ฒ นาระบบการท างานให้ ไ ด้ ผ ลงานที่ ดี มี คุ ณ ภาพ
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเป็นแบบอย่างได้
8.15 จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมูล รวมทั้งสถานที่ ให้เป็น
ระบบระเบียบ เอื้ออานวยต่อการทางานให้สาเร็จตามเป้าหมาย
8.16 ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด
คุ้มค่าเหมาะสม ด้วยความระมัดระวัง มิให้เสียหายหรือสิ้นเปลือง
เสมือนเป็นทรัพย์สินของตนเอง

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕52
ประจาปี พ.ศ.2561
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางปฏิบัติ
9.การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 9.1 จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
9.2 เป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญ
แห่ ง ราชอาณาจั ก รไทยทุ ก ประการไม่ ล ะเมิ ด รั ฐ ธรรมนู ญ
กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมาย
ในกรณีมีข้ อสงสั ย หรือ มีข้อ ทักท้ว งว่า การกระทาไม่ช อบด้ว ย
รัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบ
ด้วยกฎหมายข้าราชการต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะ
กรรมการจริยธรรมพิจารณา และจะดาเนินการต่อไปได้ต่อเมื่อได้
ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอานาจหน้าที่แล้ว
9.3 เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
9.4 ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิ
ของตาแหน่งหน้าที่ รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้
เหมาะสมกั บ การประพฤติ ป ฏิ บั ติ ต นให้ เหมาะสมกั บ การเป็ น
ข้าราชการ ข้าราชการที่ดีต้องอยู่ในระเบียบ วินัย กฎหมาย และ
เป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี เสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรมที่ดินให้เป็นที่
เชื่ อ ถื อ จริ ย ธรรม ศี ล ธรรมอั น ดี เพื่ อ ให้ เ ป็ น ที่ เ ชื่ อ ถื อ ศรั ท ธา
และไว้วางใจศรัทธา และไว้วางใจของประชาชน
9.5 ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม ก าลั ง ความสามารถ ด้ ว ยความ
เสียสละ ทุ่มเทสติปัญญาความรู้ความสามารถให้บรรลุผลสาเร็ จ
และมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเพื่อให้เกิด
ประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
9.6 มุ่ ง แก้ ปั ญ หาความเดื อ ดร้ อ นของประชาชนด้ ว ยความ
เป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
หน่วยงานและประชาชน
9.7 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อย มีอัธยาศัย
9.8 รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูล
ที่ เ ป็ น ความลั บ โดยข้ า ราชการ/พนั ก งานจะกระท าได้ ต่ อ เมื่ อ
มีอานาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไป
ตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น
9.10 รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานพร้อม
กับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบเคารพต่อ
ความเชื่อ และค่านิยมของบุคคลหรือเพื่อนร่วมงาน ยอมรับความ
คิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความขัดแย้งอย่างมีเหตุผล
ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงานอันอาจทาให้เกิดการแตก
ความสามัคคีในหน่ว ยงาน ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
ด้วยการรักษาสัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน
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10. การสร้ างจิ ต ส านึ ก ให้ ป ระชาชนใน
ท้องถิ่น ประพฤติตนเป็ น พลเมืองที่ดี ร่ว มกั น
พั ฒ นาชุ ม ชนให้ น่ า อยู่ คู่ คุ ณ ธรรมและดู แ ล
สภาพสิ่ งแวดล้ อมให้ ส อดคล้ อ งรั ฐ ธรรมนู ญ
ฉบับปัจจุบัน

แนวทางปฏิบัติ
9.11 ไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
สาหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สิน
หรือไม่ก็ตาม ตลอดคนไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้
ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา
หรือการให้ตามประเพณี
9.12 ประพฤติ ต นให้ ส ามารถท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ด้ ว ยความ
สุภาพ มีน้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็น
ในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และไม่นาผลงานของผู้อื่นมา
แอบอ้างเป็นผลงานของตน
10.1 ปลูกฝังจิตใจให้ประชาชนมีความรับผิดชอบต่อตนเองและ
สั ง คม สร้า งคุ ณ ธรรมจริ ย ธรรม รู้ จัก เสี ย สละ ร่ ว มแรงร่ ว มใจ
มีความร่ว มมือในการทาประโยชน์เพื่อส่ว นรวมช่ว ยลดปัญหา
ที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพชีวิต เพื่อเป็นหลักการใน
การดาเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิดประโยชน์สุข
แก่สังคม
10.2 สร้างจิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
- สร้ างวิ นัยในตนเอง ตระหนั กถึง การมีส่ ว นร่ว มในระบบ
ประชาธิ ป ไตย รู้ ถึ ง ขอบเขตของสิ ท ธิ เสรี ภ าพ หน้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม
- ให้ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือ
ส่วนหนึ่งของสังคมต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวม ทั้งต่อประเทศชาติ
- ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่า
เป็นปัญหาของตนเอง เช่นกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องช่วยกัน
แก้ไข
- ยึดหลักธรรมในการดาเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคาสั่งสอน
ในทุกศาสนาที่นับถือ สอนให้คนทาความดี
10.3 การดารงชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ดาเนิน
ชี วิ ต บนสายกลาง โดยยึ ด หลั ก ความพอประมาณ ความมี
ภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไขความรู้และคุณธรรม
- ยึดหลักความพอประมาณ โดยด ารงชีวิตเหมาะสมกับ ฐานะ
ของตนเองและสั ง คม พั ฒ นาตนเองให้ มี ค วามอุ ต สาหะ
ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีขึ้นเป็นลาดับ

แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย พ.ศ. ๒๕52
ประจาปี พ.ศ.2561
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ

แนวทางปฏิบัติ
9.11 ไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้
สาหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สิน
หรือไม่ก็ตาม ตลอดคนไม่รับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้
ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่ างๆ อันอาจเกิด
จากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา
หรือการให้ตามประเพณี
9.12 ประพฤติ ต นให้ ส ามารถท างานร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น ด้ ว ยความ
สุภาพ มีน้าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็น
ในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และไม่นาผลงานของผู้อื่นมา
แอบอ้างเป็นผลงานของตน
- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน อย่างมี
ระบบ มี เ หตุ ผ ล ถู ก ต้ อ ง โปร่ ง ใส เป็ น ธรรม ก่ อ นตั ด สิ น ใจ
ดาเนินการใดๆ ต้องคานึงถึงผลที่คาดว่าจะเกิด ขึ้นทั้งต่อส่วนรวม
และต่อตนเอง
- ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการ
ดาเนินชีวิตและปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมาย มีการวางแผนและ
ดาเนิ นการไปสู่ เป้า หมายด้ว ยความรอบคอบประหยัด อดทน
อดออม บนพื้นฐานความรู้และคุณธรรม เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการน้อมนาปรัช ญาของ
เศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ

ที่ประชุม

เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมเป็ น ไปในทางเดี ย วกั น อั น
ก่อให้ เกิด บรรทั ดฐานและมาตรฐานเดีย วกัน และบรรลุ วัตถุ ประสงค์ ที่
กาหนดไว้ จึงมีมติให้ความเห็นชอบให้จัดทาแนวทางปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมของข้าราชการขององค์ การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ พ.ศ.
2552 ประจาปี 2561 เพราะมีรายละเอียดครบถ้วนสมบูรณ์

นายอภิชัย ดาแดงดี
นายก อบต. หนองป่าก่อ - ขอให้คณะทางานการจัดประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของ องค์การบริหาร
ส่วนตาบลหนองป่าก่อ พิจารณาร่างประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ที่
ผู้ช่วยเลขานุการเสนอมา
- สอบถามในที่ประชุมว่ามีกรรมการท่านใดจะเสนอแก้ไขเปลี่ยนแปลงการจัดประมวล
จริยธรรมของข้าราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ หรือไม่
มติที่ประชุม
- เห็นชอบตามที่เสนอในการจัดทาประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ของ อบต.

ระเบียบวาระที่ 4

- ไม่มี

ลงชื่อ

ผู้บันทึกรายงานการประชุม
(นางมณีวรรณ ใหม่หล้า)
นักทรัพยากรบุคคลชานาญการ

ลงชื่อ

ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม
(นายวิทยา รัตนกาญจนากุล)
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ

ลงชื่อ

ผู้รับรองบันทึกรายงานการประชุม
(นายอภิชัย ดาแดงดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2561
*********************************
ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดเชีย งราย ได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ลงวันที่ 29 กันยายน 2558
เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ยึดถือเพื่อเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องมือกากับความ
ประพฤติของตน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อจึงได้ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของ
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ อาเภอดอย
หลวง จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2560 โดยให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ อานายความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรม โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก
ของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
8. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ทั้งนี้ การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

(ลงชือ่ )
(นายอภิชัย ดาแดงดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม
*********************************
ตามที่คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดเชีย งราย ได้ออกประกาศเรื่องหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ลงวันที่ 29 กันยายน 2558
เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ยึดถือเพื่อเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเป็นเครื่องมือกากับความ
ประพฤติของตน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อจึงได้ประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริ ยธรรมของ
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ อาเภอดอย
หลวง จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2560 โดยให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ขององค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมของ
ประเทศชาติ อานายความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรม โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก
ของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้
8. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ทั้งนี้ การฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

(ลงชือ่ )
(นายอภิชัย ดาแดงดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของพนักงานส่วนตาบล พนักงานจ้าง และลูกจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
มาตรฐานหลัก
1. ให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบต่องานหน้าที่และงานส่วนรวม
2. ให้ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รวดเร็ว รอบคอบเหมาะสมและ
โปร่งใส
3. ให้ปฏิบัติงานด้วยความขยันหมั่นเพียรอย่างเต็มกาลังความสามารถ
4. ให้บริการประชาชนด้วยความเต็มใจและเสมอภาค
5. ห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด
6. ห้ามเล่นการพนัน
7. ปฏิบัติตนให้เป็นแบบอย่างที่ดีต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน
ผู้ใต้บังคับบัญชาและประชาชน
มาตรฐาน เพิ่มเติม
1. ห้ามทุจริต คอร์รัปชั่นและหาประโยชน์จากราชการ
2. ห้ามลา ขาด มาสาย โดยไม่มีเหตุผลความจาเป็น
3. ให้มีความรักสามัคคี มีศักดิ์ศรีอยู่ในระเบียบวินัยที่ดี
 จึงประประชาสัมพันธ์เพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ยึดถือปฏิบัติเป็น
แนวทางสาหรับประพฤติตนและเป็นหลักในการปฏิบัติงาน 

กรอบแนวทางการ
เสริมสร้างมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรม

ภาคผนวก

(สาเนาคู่ฉบับ)
ที่ ชร 821๐๑/

ที่ทาการองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
ต.หนองป่าก่อ อ.ดอยหลวง จ.เชียงราย ๕๗๑๕๐
มกราคม 2561

เรื่อง ประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
เรียน กานันตาบลหนองป่าก่อ / ผู้ใหญ่บ้านทุกหมู่บ้าน
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ อบต.หนองป่าก่อ จานวน

1

เล่ม

เนื่องด้วย องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ ได้จัดทาประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ประจ าปี ง บประมาณ 2561 ส าหรั บ เป็ น เครื่ อ งมื อ ก ากั บ ความประพฤติ ข องพนั ก งานส่ ว นต าบล
ลูกจ้างประจา เพื่อสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล รายละเอียดตาม
สิ่งที่ส่งมาด้วย
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและประชาสัมพันธ์ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ แผ่นพับ
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ อบต.หนองป่าก่อ ให้ประชาชนหรือผู้ที่สนใจทราบโดยทั่วกัน
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ
ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิชัย ดาแดงดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ

สานักปลัด (งานธุรการ)
โทร. ๐๕๓-181699
โทรสาร. ๐๕๓-181699
“ดารงธรรมนาไทยใสสะอาด”

ผูต้ รวจ................................
ผูร้ ่ าง...................................
ผูพ้ ิมพ์.................................
ผูท้ าน…………………..

