ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองป่าก่อ
เรื่อง หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตําบล ลูกจ้างประจํา และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองป่าก่อ อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559
*********************************
ตามที่ ค ณะกรรมการพนั ก งานส่ ว นต าบลจั ง หวั ด เชี ย งราย ได้ อ อกประกาศ
เรื่ องหลั กเกณฑ์เกี่ย วกับ จริ ย ธรรมของพนักงานส่ ว นตาบล ลู กจ้างประจาและพนักงานจ้าง ลงวันที่
29 กันยายน 2558 เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง ยึดถือเพื่อเป็นหลักการ แนวทางปฏิบัติ
และเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของตน ดังนั้น องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อจึงได้ประกาศ
หลักเกณฑ์เกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่ ว นต าบลหนองป่ าก่ อ อาเภอดอยหลวง จั ง หวั ดเชี ยงราย พ.ศ. 2559 โดยให้ พ นั ก งานส่ ว นตาบล
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย เพื่อรั กษาประโยชน์ ส่ ว นรวมของประเทศชาติ อ านายความสะดวกและให้ บ ริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรม โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม 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 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ)

อภิชัย ดำแดงดี
(นายอภิชัย ดาแดงดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ

ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองป่าก่อ จังหวัดเชียงราย
พ.ศ. 2559
********************************
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดทาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 และประกาศคณะกรรมการพนักงานส่วนตาบลจังหวัดเชียงราย
เรื่ องหลั กเกณฑ์เกี่ย วกับ จริ ย ธรรมของพนักงานส่ ว นตาบล ลู กจ้างประจาและพนักงานจ้าง ลงวันที่
29 กันยายน 2558 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1. เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคลและ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
4.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้อานาจใน
ขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน
และต่อสังคม ตามลาดับ
5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานทั้งนี้รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่ วมสาหรับองค์กรและ
ข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมี
ประสิทธิภาพ ดังนี้
หมวด 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองป่าก่อ
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“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญข้าราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงาน
จ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“คณะกรรมการจริ ย ธรรม” หมายถึ ง คณะกรรมการจริ ย ธรรมประจ าองค์ ก ารบริ ห าร
ส่วนตาบลหนองป่าก่อ
ข้อ 2 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้
หมวด 2
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ 1
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
สําหรับข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองป่าก่อ
ข้อ 3 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อทุกคน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้
(1) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(2) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(3) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(4) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(5) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(6) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(7) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(8) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(9) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ส่วนที่ 2
จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ 4 ข้าราชการขององค์การบริหารส่ วนตาบลหนองป่าก่อต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและ
พระมหากษัตริย์
ข้อ 5 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ 6 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็น
พลเมืองดีเคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ 7 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตาแหน่งหน้าที่
ข้อ 8 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลัง
ความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสาเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
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ข้อ 9 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อน
ของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและ
ประชาชน
ข้อ 10 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ
เรียบร้อยมีอัธยาศัย
ข้อ 11 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อต้องรักษาความลับที่ได้จากการ
ปฏิบัติหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทาได้ต่อเมื่อมีอานาจหน้าที่
และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น
ข้อ 12 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อต้องรักษาและเสริมสร้างความ
สามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ข้อ 13 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อต้องไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งไป
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สาหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม
ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตาม
ประเพณี
ข้อ 14 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อต้องประพฤติตนให้สามารถทางาน
ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดีต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็นในการปฏิบัติงาน
ของเพื่อนร่วมงาน และไม่นาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
ส่วนที่ 3
จรรยาวิชาชีพ (ถ้ามี)
ข้อ 15 จรรยาบรรณทางวิชาชีพของครูเพื่อใช้บังคับเพิ่มเติมสาหรับบุคลากรที่เป็นผู้ประกอบ
วิชาชีพดังกล่าวในองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ ดังนี้
(1) ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้กาลังใจในการศึกษาเล่า
เรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า
(2) ครูต้องอบรมสั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์ อย่าง
เต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ
(3) ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ
(4) ครูต้องไม่กระทาตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และสังคม
ของศิษย์
(5) ครูต้องไม่แสดดงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ และ
ไม่ใช้ศิษย์กระทาการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ
(6) ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนาทาง
วิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ
(7) ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกที่ดีขององค์กรวิชาชีพครู
(8) ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์
(9) ครูพึงประพฤติปฏิบัติตน เป็นผู้นาในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย
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กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ 1
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ 16 ให้สานักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ มีหน้าที่ควบคุมกากับการให้มี
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดังนี้
(1) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริมยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตาม
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
(2) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจ
ดาเนินการตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย
หรือตามที่เห็นเองก็ได้
(3) ให้ ค วามช่ ว ยเหลื อ และดู แ ลข้ า ราชการซึ่ ง ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ อ ย่ า งตรงไป
ตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรมในกรณีที่เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตาบล
หนองป่าก่อ หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควรอาจยื่นเรื่องโดย
ไม่ต้องผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการ
แผ่นดิน
ก็ได้
(4) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูกกลั่นแกล้ง
หรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม การดาเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือนตั้งกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระทามิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
(5) ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(6) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมหรือ
ปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดารงตาแหน่งในสานักปลัด
(7) อื่น ๆ ตามที่เห็นสมควร
ข้อ 17 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพื่อ
ควบคุม กากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย
(1) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(2) กรรมการจากข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน
(3) กรรมการซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การบริหารส่วน
ตาบลหนองป่าก่อ ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
หนองป่าก่อนั้น จานวนสองคน
(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (1) – (3) ร่วมกันเสนอชื่อและคัดเลือกให้
เหลื อสองคนให้ หั ว หน้ าส านั ก งานปลั ด เป็นเลขานุก ารคณะกรรมการจริ ยธรรม และอาจแต่ งตั้ ง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม ได้ตามความเหมาะสมกรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษ
ทางวินัยมาก่อน
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(1) ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น
(2) สอดส่ อ งดู แ ลให้ มี ก ารปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมในองค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น
ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การ
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคาวินิจฉัยโดยเร็ว
(3) ให้คณะกรรมการจริยธรรม หรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอานาจหน้าที่ ขอให้
กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจง
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคา
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคาหรือให้ส่งเอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคาวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน
ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุ คคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
(6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสาคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(7) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชาใช้
อานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(8) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมายการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ
ส่วนที่ 2
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ 19 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
ข้อ 20 การดาเนินการตามข้อ 19 ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จานวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ข้อ 21 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาคัญและ
ระดับตาแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา
ข้อ 22 หากการดาเนินการสอบสวนตามข้อ 20 แล้วไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ 19 สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริง
ว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
ตามข้อ 19 สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 25 แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดาเนินการทางวินัย
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ข้อ 23 การดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 19 ข้อ 20 และข้อ
22 ให้นาแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ดาเนินการทางวินัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ 24 การสั่งการของผู้รับผิดชอบดาเนินการตามข้อ 22 ให้ดาเนินการตามนั้นเว้นแต่จะ
ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทาให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด 4
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ 25 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดาเนินการที่ถูกต้องหรือตักเตือน
หรือนาไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่งการเลื่อนขั้นเงินเดือน
หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพั ฒนาแล้วแต่
กรณี
ข้อ 26 เมื่อมีการดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ 22 แล้วให้
องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ ดาเนินการให้เป็นไปตามคาสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อ 27 ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 25 สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรม
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษผู้ถูกลงโทษ
ตาม ข้อ 18 (2) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายใน
สามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ข้อ 28 เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว
บทเฉพาะกาล
ข้อ 29 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่ น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และ
ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป
ข้อ 30 อื่น ๆ ตามที่คณะกรรมการจริยธรรมขององค์การบริห ารส่ ว นตาบลหนองป่าก่อ
เห็นสมควร

(ลงชื่อ)
(นายอภิชัย ดาแดงดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตําบลหนองป่าก่อ
เรื่อง แนวทางปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองป่าก่อ
อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559
ประจําปี พ.ศ.2559
*********************************
ตามที่องค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อได้ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ อาเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงรายพ.ศ. 2559 ไปแล้วนั้น โดย
มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
เพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3. ท าให้ เ กิ ด รู ป แบบองค์ ก รอั น เป็ น ที่ ย อมรั บ เพิ่ ม ความน่ า เชื่ อ ถื อ เกิ ด ความมั่ น ใจ
แก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อานาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กรต่อผู้บังคับบัญชาต่อ
ประชาชน และต่อสังคมตามลาดับ
5. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึ้นรวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กร
และข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ
ในการนี้ เพื่ อ ให้ ก ารปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมเป็ น ไปในแนวทางเดี ย วกั น
อันก่อให้เกิดบรรทัดฐานและมาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ จึงก าหนดแนวทาง
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ อาเภอดอยหลวง
จังหวัด เชียงราย พ.ศ. 2559 ประจาปี พ.ศ.2559 รายละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 12 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2558
(ลงชื่อ)
(นายอภิชัย ดาแดงดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ
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แนวทางปฏิบัตติ ามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองป่าก่อ
อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559
ประจําปี พ.ศ.2559
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม

แนวทางปฏิบัติ
1.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมา และไม่กระทาการ
เลี่ ยงประมวลจริ ยธรรมนี้ ในกรณีที่ มี ข้อสงสั ย หรื อมีผู้ ทั กท้วงว่าการ
กระทาใดของข้าราชการอาจขัด ประมวลจริยธรรม ข้าราชการต้องไม่
กระทาการดังกล่าว หรือหากกาลังกระทาการดังกล่าว ต้องหยุดกระทาการ
และส่ ง เรื่ อ งให้ ค ณะกรรมการจริ ย ธรรมพิ จ ารณาวิ นิ จ ฉั ย ในกรณี
ที่คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่าการกระทานั้นขัดประมวลจริยธรรม
ข้าราชการจะกระทาการนั้นมิได้
1.2 ไม่ละเมิดหลักสาคัญทางศีลธรรม ศาสนา และประเพณี ในกรณีที่มีข้อ
ขัดแย้งระหว่างประมวลจริยธรรมนี้กับหลักสาคัญทางศีลธรรม ศาสนา
หรื อประเพณี ข้ าราชการต้ องเสนอเรื่ องให้ คณะกรรมการจริ ยธรรม
พิจารณาวินิจฉัย
1.3 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุก ระดับชั้น
ต้องปกครองผู้ อยู่ ใต้ บั งคั บบั ญชาด้ วยความเที่ ยงธรรม โดยไม่ เห็ นแก่
ความสั มพันธ์ หรื อบุ ญคุ ณส่ วนตั ว และควบคุ มให้ ผู้ อยู่ใต้ บังคับบัญชา
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม โดยเคร่งครัด
1.4 หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วนราชการทุก ระดับชั้น
ต้องสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่ อสัตย์
มีผลงานดีเด่น มีความรู้ความสามารถ และขยันขันแข็ง ไม่เลือกที่รักมักที่
ชัง และยึดมั่นในระบบคุณธรรม
1.5 ไม่กระทาการใดอันอาจนาความเสื่อมเสียและไม่ไว้วางใจให้ เกิดแก่
ส่วนราชการหรือราชการโดยรวม

2. การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ

2.1 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เที่ยงธรรมไม่มุ่งหวังและแสวง
ผลประโยชน์อันมิควรได้จากการปฏิบัติงาน
322 ใช้ดุลยพินิจในการตัดสินใจด้วยความสุจริต ตรงตามเจตนารมณ์ของ
กฎหมาย
2.3 รับผิดชอบต่อผลการกระทาของตนเอง อธิบายสิ่งที่ตนได้ ปฏิบัติอย่าง
มีเหตุผลและถูกต้อง ชอบธรรม พร้อมทั้งยินดีแก้ไขข้อผิดพลาดที่เกิดขึ้น
2.4 ควบคุม กากับ ดูแล ผู้ปฏิบัติงานในความรับผิดชอบของตน
ไม่ให้กระทาการหรือมีพฤติกรรมในทางมิชอบ
2.5 ไม่นาผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน
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แนวทางปฏิบัตติ ามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองป่าก่อ
อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559
ประจําปี พ.ศ.2559
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
แนวทางปฏิบัติ
2. การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 2.6 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง
(ต่อ)
และเต็มกาลังความสามารถที่มีอยู่ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วย
จะต้องไม่ทาให้งานในหน้าที่เสียหาย
2.7 ละเว้นจากการกระทาทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดความเสียหายต่อตาแหน่ง
หน้าที่ของตนหรือของข้าราชการอื่น ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการอื่นโดยมิชอบ
2.8 ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ
เยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพ ตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่ วนตน ตามข้อมูล
พยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี
2.9 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบ แก้ไขให้ถูกต้อง
และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน
2.10 ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้ าที่ ตรวจสอบตาม
กฎหมายหรื อประชาชนต้ องให้ ความร่ ว มมื อกั บ หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่
ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบโดยให้ข้อมูลที่เป็น
จริงและครบถ้วน เมื่อได้รับคาร้องขอในการตรวจสอบ
2.11 ไม่สั่ งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้ เกิดความ เสี ยหายแก่
ราชการ ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่อง ดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชา
บันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์อักษรตามคาสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป
3. การยึ ดถื อประโยชน์ ของประเทศชาติ 3.1 ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่น ไม่ว่าจะเป็น ญาติพี่น้อง
เหนื อกว่ าประโยชน์ ส่ วนตน และไม่ มี พรรคพวกเพื่อนฝูง หรือผู้มีบุญคุณส่วนตัวมา ประกอบการใช้ดุลพินิจให้เป็น
ผลประโยชน์ทับซ้อน
คุณหรือเป็นโทษแก่บุคคลนั้นหรือปฏิ บัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่น
เพราะชอบหรือชัง
3.2 ไม่ใช้ เวลาราชการ เงิน ทรัพย์สิน บุคลากร บริการ หรือสิ่ง อานวย
ความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่น
เว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบด้วยกฎหมาย
3.3 ไม่กระทาการใด หรือดารงตาแหน่ง หรือปฏิบัติการใดใน ฐานะส่วนตัว
ซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัยว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่
ในความรั บผิ ดชอบของหน้าที่ ในกรณี มีความเคลื อบแคลงหรื อสงสั ยให้
ข้าราชการผู้ นั้นยุติการกระทาดังกล่ าวไว้ก่อนแล้ วแจ้งให้ ผู้ บังคับบัญชา
หั ว หน้ า ส่ ว นราชการ และคณะกรรมการจริ ย ธรรมพิ จ ารณา เมื่ อ
คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยเป็นประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น
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แนวทางปฏิบัติ
3. การยึ ดถื อประโยชน์ ของประเทศชาติ 3.4 ในการปฏิบัติหน้าที่ที่รับผิดชอบในหน่วยงานโดยตรงหรือ หน้าที่อื่นใน
เหนื อกว่ าประโยชน์ ส่ วนตน และไม่ มี ราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชนหรือหน่วยงานของรัฐ ข้าราชการต้อง
ผลประโยชน์ทับซ้อน (ต่อ)
ยึดถือประโยชน์ของทางราชการเป็นหลัก ในกรณีที่มีความขัดแย้งระหว่าง
ประโยชน์ของทางราชการหรือประโยชน์ส่วนรวมกับประโยชน์ส่วนตนหรือ
ส่วนกลุ่มอันจาเป็นต้องวินิจฉัยหรือชี้ขาด ต้องยึดประโยชน์ของทางราชการ
และประโยชน์ส่วนรวมเป็นสาคัญ
3.5 ไม่เรียก รับ หรือยอมจะรับ หรือยอมให้ผู้อื่นเรียก รับ หรือ ยอมจะรับ
ซึ่งของขวัญแทนตนหรือญาติของตน ไม่ว่าก่อนหรือหลังดารงตาแหน่งหรือ
ปฏิบัติหน้าที่ไม่ว่าจะเกี่ยวข้องหรือไม่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่ก็
ตาม เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยา หรือเป็นการให้ตามประเพณีหรือ
ให้แก่บุคคลทั่วไป
3.6 ไม่ใช้ต าแหน่ งหรื อกระทาการที่เป็ นคุณ หรื อเป็ นโทษ แก่บุคคลใด
เพราะมีอคติ
3.7 ไม่เสนอ หรืออนุมัติโครงการ การดาเนินการหรือการทานิติกรรมหรือ
สัญญา ซึ่งตนเองหรือบุคคลอื่นจะได้ประโยชน์ อันมิควรได้โดยชอบด้วย
กฎหมายหรือประมวลจริยธรรมนี้
4. การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และ 4.1 ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและ ไม่กระทาการ
ถูกกฎหมาย
เลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีผู้ทักท้วงว่าการกระทาใด
ของข้ าราชการอาจขั ดประมวลจริ ยธรรม ข้าราชการต้ องไม่กระท าการ
ดังกล่าวหรือหากกาลังกระทาการดังกล่าว ต้องหยุดกระทาการและส่งเรื่อง
ให้ คณะกรรมการจริ ยธรรมพิ จารณาวิ นิ จฉั ย ในกรณี ที่ คณะกรรมการ
จริยธรรมวินิจฉัยว่าการกระทานั้นขัดประมวลจริยธรรม ข้าราชการจะกระทา
มิได้
4.2 เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ข้าราชการ มีหน้าที่
ต้องรายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมพยานหลักฐาน (หากมี) ต่อหัวหน้าส่วน
ราชการและหรือคณะกรรมการ จริยธรรมโดยพลันในกรณีที่หัวหน้าส่วน
ราชการเป็นผู้ฝ่าฝืน จริยธรรมต้องรายงานต่อปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
หรือผู้บังคับบัญชาเหนือชั้นขึ้นไปของหัวหน้าส่วนราชการนั้นแล้วแต่กรณี
และหรือคณะกรรมการจริยธรรม
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4. การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และ 4.3 ต้องรายงานการดารงตาแหน่งทั้งที่ได้รับค่าตอบแทนและไม่ได้รับ
ถูกกฎหมาย (ต่อ)
ค่าตอบแทนในนิติบุคคลซึ่งมิใช่ส่วนราชการรัฐวิสาหกิจ องค์การมหาชน
ราชการส่ วนท้องถิ่นหน่วยงานอื่นของรัฐและกิจการที่รัฐถือหุ้ นใหญ่ต่ อ
หั วหน้ าส่ วนราชการและคณะกรรมการจริ ยธรรม ในกรณี ที่ การด ารง
ตาแหน่งนั้น ๆ อาจขัดแย้งกับการปฏิบัติหน้าที่หรืออาจทาให้การปฏิบัติ
หน้าที่เสียหาย ซึ่งให้ใช้บังคับกับการเป็นลูกจ้าง การรับจ้างทาของการเป็น
ตัวแทนการเป็นนายหน้าและการมีนิติสัมพันธ์อื่นในทานองเดียวกันด้วย
4.4 ในกรณี ที่ข้าราชการเข้าร่วมประชุ มและพบว่ามี การกระท า ซึ่งมี
ลักษณะตามข้อ 5.2 ของข้อนี้หรือมีการเสนอเรื่อง ซึ่งมีลักษณะตามข้อ 4.2
ของข้อนี้ผ่านข้าราชการ ข้าราชการมีหน้าที่ต้องคัดค้านการกระทาดังกล่าว
และบั นทึ กการคั ดค้านของตนไว้ ในรายงานการประชุมหรื อในเรื่องนั้ น
แล้วแต่กรณี
4.5 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถและทักษะในการ ดาเนินงาน
ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในความถูกต้องเที่ยงธรรมด้วยความถูกต้องตามหลัก
กฎหมาย ระเบียบ ปฏิบัติ และยึดมั่นรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ
หน่วยงานและส่วนรวมในหลักวิชาการมากกว่าผลประโยชน์ส่วนตน
4.6 ปฏิบั ติ หน้ าที่ โดยยึดมั่ นในระบบคุ ณธรรม เพื่อประโยชน์ สุ ข ของ
ประชาชน รวมทั้งละเว้ นการแสวงหาตาแหน่งบาเหน็จ ความชอบและ
ประโยชน์อื่นใดจากบุคคลอื่นโดยมิชอบ
4.7 ตั ด สิ น ใจและกระท าการใดๆ โดยยึ ด ประโยชน์ ส่ ว นรวมของ
ประเทศชาติ ประชาชนและหน่วยงานมากกว่าประโยชน์ส่วนตน
4.8 ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชาในการ ยึดมั่นความ
ถูกต้อง เที่ยงธรรม และปกป้องผลประโยชน์ ของชาติ
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ รวดเร็ว 5.1 ปฏิบัติหน้าที่ให้ ลุ ล่ วง โดยไม่หลี กเลี่ ยง ละเลย หรือละเว้ น การใช้
มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
อานาจเกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย
5.2 ปฏิบัติหน้าที่ หรือดาเนินการอื่นโดยคานึงถึงศักดิ์ศรีความ เป็นมนุษย์
และสิทธิเสรีภาพของบุคคล ไม่กระทาการให้กระทบสิทธิเสรีภาพของบุคคล
หรือก่อภาระหรือหน้าที่ให้บุคคลโดยไม่มีอานาจตามกฎหมาย
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5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ รวดเร็ว 5.3 ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมี อัธยาศัยที่ดี
มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ (ต่อ)
ปราศจากอคติ และไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมใน
เรื่องถิ่นกาเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ ความพิการ สภาพทางกายหรือ
สุขภาพ สถานะของบุคคล ฐานะทางเศรษฐกิจหรือสั งคม ความเชื่อทาง
ศาสนา การศึ กษา อบรม หรื อความคิ ดเห็ นทางการเมื องอั น ไม่ ขั ดต่ อ
รัฐธรรมนูญ เว้นแต่จะดาเนินการตามมาตรการที่รัฐกาหนดขึ้น เพื่อขจัด
อุปสรรค หรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิและเสรีภาพได้ เช่นเดียวกับ
บุคคลอื่นหรือเป็นการเลือกปฏิบัติที่มีเหตุผล เป็นธรรม และเป็นที่ยอมรับ
กันทั่วไป
5.4 ละเว้นการให้สัมภาษณ์ การอภิปราย การแสดงปาฐกถา การบรรยาย
หรือการวิพากษ์วิจารณ์อันกระทบต่อความเป็นกลางทางการเมือง เว้นแต่
เป็นการแสดงความเห็นทางวิชาการตามหลักวิชา
5.5 ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้องพรรคพวก เพื่อนฝูงหรือผู้มี
บุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด
5.6 ไม่ ลอกหรื อน าผลงานของผู้ อื่ นมาใช้ เป็ นของตนเองโดยมิ ได้ ระบุ
แหล่งที่มา
5.7 ให้บริการด้วยความกระตือรือร้น เอาใจใส่และให้เกียรติ ผู้รับบริการ
5.8 สอดส่องดูแล และให้บริการแก่ผู้รับบริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว
เสมอภาค ยุติธรรม และมีอัธยาศัยไมตรี
5.9 ให้บริการด้วยภาษาถ้อยคาสุภาพ ชัดเจน เข้าใจง่าย หลีกเลี่ยงการใช้
ศัพท์เทคนิค หรือถ้อยคาภาษากฎหมายที่ผู้รับบริการไม่เข้าใจ
5.10 ปฏิบัติงานด้วยความถูกต้อง รอบคอบ รวดเร็ว ระมัดระวัง ไม่ให้เสื่อม
เสียหรือกระทบสิทธิของบุคคลอื่น
5.11 เปิ ดช่ องทางรั บ ฟั งความคิ ดเห็ นของประชาชนผู้ มี ส่ วน ได้ เสี ยใน
สถานที่ให้บริการและนาข้อมูลดังกล่าวมาใช้ในการแก้ไขปัญหา ปรับปรุง
พัฒนาหน่วยงานและการให้บริการประชาชน
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6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่าง 6.1 ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดาเนินงานไปเพื่อการอื่นอันไม่ใช่การปฏิบัติ
ครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
หน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น
6.2 ชี้แจง แสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่กระทา การอัน
กระทบต่อสิทธิและเสรีภาพบุคคลอื่น ไม่อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามคาขอของ
บุคคลหรือเมื่อบุคคลร้องขอตามกฎหมายเว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธี
ปฏิ บั ติ ราชการทางปกครองตามกฎหมายว่ าด้ วยวิ ธี ปฏิ บั ติ ราชการทาง
ปกครองได้กาหนดยกเว้นไว้ ทั้งนี้ จะต้องดาเนินการภายในสิบห้าวันทาการ
นับแต่กระทาการดังกล่าวหรือได้รับการร้องขอ
6.3 เปิดเผยหลักเกณฑ์ ขั้นตอน วิธีปฏิบัติงาน ให้ผู้รับบริการ ได้รับทราบ
รวมถึงให้ข้อมูลข่าวสารแก่ผู้มาร้องขอตามกรอบของระเบียบ กฎหมาย
6.4 ใช้ข้อมูลข่าวสารของทางราชการในทางที่เป็นประโยชน์ ถูกต้องด้วย
ความระมัดระวัง ไม่เปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นความลับของทางราชการ
6.5 ปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลอันไม่ควรเปิดเผยที่อยู่ในความ รับผิดชอบของ
หน่วยงาน
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มี 7.1 ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานให้ เกิดผลดี
คุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
ที่สุดจนเต็มกาลังความสามารถ
7.2 ใช้งบประมาณ ทรัพย์สิน สิทธิและประโยชน์ที่ทางราชการ จัดให้ ด้วย
ความประหยัดคุ้มค่า ไม่ฟุ่มเฟือย
7.3 ใช้ความรู้ความสามารถ ความระมัดระวังในการปฏิบัติ หน้ าที่ ตาม
คุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพโดยเคร่งครัด
7.4 อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความรอบคอบ ระมัดระวัง
และเต็มกาลังความสามารถที่มีอยู่ ในกรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐ
ด้วย จะต้องไม่ทาให้งานในหน้าที่เสียหาย
7.5 ละเว้นจากการกระทาทั้งปวงที่จะก่อให้เกิดความเสียหาย ต่อตาแหน่ง
หน้าที่ของตนหรือของข้าราชการอื่น ไม่ก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติ
หน้าที่ของข้าราชการอื่นโดยมิชอบ
7.6 ใช้ดุลพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ ความสามารถ
เยี่ยงที่ปฏิบั ติในวิชาชีพ ตรงไปตรงมาปราศจากอคติส่ วนตน ตามข้อมูล
พยานหลักฐานและความเหมาะสมของแต่ละกรณี
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7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มี 7.7 เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ ต้องรีบ แก้ไขให้ถูกต้อง
คุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ (ต่อ)
และแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดยพลัน
7.8 ไม่ ขั ดขวางการตรวจสอบของหน่ วยงานที่ มี หน้ าที่ ตรวจสอบ ตาม
กฎหมายหรื อประชาชนต้ องให้ ความร่ ว มมื อกั บ หน่ ว ยงานที่ มี ห น้ า ที่
ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนในการตรวจสอบโดยให้ข้อมูลที่เป็น
จริงและครบถ้วน เมื่อได้รับคาร้องขอในการตรวจสอบ
7.9 ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความ เสียหายแก่ราชการ
ในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่อง ดังกล่าว ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึก
เรื่องเป็นลายลักษณ์ อักษรตามคาสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป
7.10 ปฏิบั ติงานด้วยความเอาใจใส่ มานะพยายาม มุ่งมั่ นและ ติ ดตาม
ปฏิบัติหน้าที่เสร็จสมบูรณ์ภายในเวลาที่กาหนดงานในความรับผิ ดชอบให้
บรรลุผลสาเร็จตามเป้าหมายภายในเวลาได้ผลลัพธ์ตามเป้าหมาย คุ้มค่าด้วย
วิธีการที่ถูกต้องที่กาหนด โดยวิธีการ กระบวนการ ที่ถูกต้องชอบธรรม เกิด
ประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติ ประชาชน
7.11 ปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ โดยใช้ทักษะ ความรู้ ความสามารถและ
หน่วยงานโดยใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดและอย่างเต็มที่ด้วยความถูกต้อง
รอบคอบ ระมัดระวังเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวมอย่างเต็มความสามารถ
7.12 พัฒนาตนเองให้ เป็ นผู้ มีความรอบรู้ และมีความรู้ ความสามารถ
ทักษะ ในการปฏิบัติงานในหน้าที่
7.13 พัฒนาระบบการทางานให้ ได้ผลงานที่ดี มีคุ ณภาพ ประสิ ทธิภาพ
ประสิทธิผล และเป็นแบบอย่างได้
7.14 จัดระบบการจัดเก็บเอกสาร ข้อมู ล รวมทั้ งสถานที่ ให้ เป็นระบบ
ระเบียบ เอื้ออานวยต่อการทางานให้สาเร็จตามเป้าหมาย
7.15 ดู แลรั กษาและใช้ ทรั พย์ สิ นของทางราชการอย่ างประหยั ดคุ้ มค่ า
เหมาะสม ด้วยความระมัดระวัง มิ ให้ เสี ยหายหรือสิ้ นเปลื องเสมือนเป็ น
ทรัพย์สินของตนเอง
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แนวทางปฏิบัตติ ามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองป่าก่อ
อําเภอดอยหลวง จังหวัดเชียงราย พ.ศ. 2559
ประจําปี พ.ศ.2559
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

แนวทางปฏิบัติ
8.1 ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็ น ประมุ ข หรื อ สนั บ สนุ น ให้ น าการปกครองในระบอบอื่ น ที่ ไ ม่ มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข มาใช้ในประเทศไทย
8.2 จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์ และไม่ละเมิด องค์พระมหากษัตริย์ พระ
ราชินี และพระรัชทายาทไม่ว่าทางกาย หรือทางวาจา

9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 9.1 จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
9.2 เป็ น แบบอย่ า งที่ ดี ใ นการรั ก ษาไว้ แ ละปฏิ บั ติ ต ามรั ฐ ธรรมนู ญ แห่ ง
ราชอาณาจักรไทยทุกประการไม่ละเมิดรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติ
คณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วยกฎหมายในกรณีมีข้อสงสัย หรือมีข้อทักท้วงว่าการกระทา
ไม่ชอบด้วยรัฐธรรมนูญ กฎหมาย กฎ ข้อบังคับหรือมติคณะรัฐมนตรีที่ชอบด้วย
กฎหมายข้าราชการต้องแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการและคณะ กรรมการจริยธรรม
พิจารณา และจะดาเนินการต่อไปได้ต่อเมื่ อได้ข้อยุติจากหน่วยงานที่มีอานาจ
หน้าที่แล้ว
9.3 เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติ ตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด
9.4 ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตาแหน่ง
หน้าที่ รักศักดิ์ศรีของตนเอง โดยประพฤติตนให้เหมาะสมกับการประพฤติปฏิบัติ
ตนให้เหมาะสมกั บการเป็นข้ าราชการ ข้ าราชการที่ดีต้องอยู่ในระเบียบ วินัย
กฎหมาย และเป็นผู้มีคุณธรรมที่ดี เสริมสร้างภาพลักษณ์ของกรมที่ดินให้เป็นที่
เชื่อถือจริยธรรม ศีลธรรมอันดี เพื่อให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาและไว้วางใจศรัทธา และ
ไว้วางใจของประชาชน
9.5 ปฏิ บั ติ หน้ าที่ อย่ างเต็ มก าลั งความสามารถ ด้ วยความ เสี ยสละ ทุ่ มเท
สติ ปั ญ ญาความรู้ ความสามารถให้ บรรลุ ผลส าเร็ จและมี ประสิ ทธิ ภาพตาม
ภาระหน้าที่ ที่ได้รั บมอบหมายเพื่ อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ ประเทศชาติและ
ประชาชน
9.6 มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่ง
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง หน่วยงานและประชาชน
9.7 ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อย มีอัธยาศัย
9.8 รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดย
ข้าราชการ/พนักงานจะกระทาได้ต่อเมื่อมีอานาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจาก
ผู้บังคับบัญชาหรือเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น
-10-

แนวทางปฏิบัตติ ามประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตําบลหนองป่าก่อ
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แนวทางปฏิบัติ
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 9.9 รั กษาและเสริมสร้ างความสามั คคี ระหว่างผู้ ร่วมงานพร้อม กั บให้ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบเคารพต่อความเชื่อ และค่านิยมของ
(ต่อ)
บุคคลหรือเพื่อนร่วมงาน ยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่าง และบริหารจัดการความ
ขัดแย้งอย่างมีเหตุผล ไม่ผูกขาดการปฏิบัติงานหรือเกี่ยงงานอันอาจทาให้เกิดการ
แตกความสามัคคีในหน่วยงาน ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องด้วยการรักษา
สัมพันธภาพในการปฏิบัติงาน
9.10 ไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ สาหรับตนเอง
หรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดคนไม่รับ
ของขวั ญหรื อประโยชน์ อื่ นใดจากผู้ ร้ องเรี ยน หรื อบุ คคลที่ เกี่ ยวข้ องเพื่ อ
ประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดย
ธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี
9.11 ประพฤติตนให้สามารถทางานร่ วมกับผู้อื่นด้วยความ สุภาพ มีน้าใจ
มี มนุ ษยสั มพั นธ์ อั นดี ต้ องไม่ ปิ ดบั งข้ อมู ลที่ จ าเป็ นในการปฏิ บั ติ งานของ
เพื่อนร่วมงาน และไม่นาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน
10. การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนใน ท้องถิ่น
ประพฤติ ตนเป็ นพลเมื องที่ ดี ร่ วมกั นพั ฒนา
ชุ ม ชนให้ น่ า อยู่ คู่ คุ ณ ธรรมและดู แลสภาพ
สิ่ งแวดล้ อมให้ ส อดคล้ องรั ฐ ธรรมนู ญฉบั บ
ปัจจุบัน

10.1 ปลู กฝั งจิ ตใจให้ ประชาชนมี ความรั บผิ ดชอบต่ อตนเองและ สั งคม
สร้างคุณธรรมจริยธรรม รู้จักเสียสละ ร่วมแรงร่วมใจ มีความร่วมมือในการทา
ประโยชน์เพื่อส่วนรวมช่วยลดปัญหา ที่เกิดขึ้นในสังคม ช่วยกันพัฒนาคุณภาพ
ชีวิต เพื่อเป็นหลักการในการดาเนินชีวิต ช่วยแก้ปัญหาและสร้างสรรค์ให้เกิด
ประโยชน์สุขแก่สังคม
10.2 สร้างจิตสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อตนเองและสังคม
- สร้างวินัยในตนเอง ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมในระบบ ประชาธิปไตย รู้ถึง
ขอบเขตของสิทธิ เสรีภาพ หน้าที่ความรับผิดชอบ ต่อตนเองและสังคม
- ให้ความสาคัญต่อสิ่งแวดล้อม ตระหนักเสมอว่าตนเองคือ ส่วนหนึ่งของสังคม
ต้องมีความรับผิดชอบในการรักษาสิ่งแวดล้อมซึ่งเป็นเรื่องของส่วนรวม ทั้งต่อ
ประเทศชาติ
- ตระหนักถึงปัญหาและผลกระทบที่เกิดขึ้นกับสังคม ให้ถือว่าเป็นปัญหาของ
ตนเอง เช่นกันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องช่วยกันแก้ไข
- ยึดหลักธรรมในการดาเนินชีวิต เพราะหลักธรรมหรือคาสั่งสอนในทุกศาสนาที่
นับถือ สอนให้คนทาความดี
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10. การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนใน ท้องถิ่น
ประพฤติ ตนเป็ น พลเมื องที่ ดี ร่ ว มกั น พั ฒ นา
ชุ ม ชนให้ น่ า อยู่ คู่ คุ ณ ธรรมและดู แ ลสภาพ
สิ่ ง แวดล้ อ มให้ ส อดคล้ อ งรั ฐ ธรรมนู ญ ฉบั บ
ปัจจุบัน (ต่อ)

แนวทางปฏิบัติ
10.3 การด ารงชี วิ ตตามหลั กปรั ชญาเศรษฐกิ จพอเพี ยง ด าเนิ นชี วิ ตบน
สายกลาง โดยยึดหลักความพอประมาณ ความมี ภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เงื่อนไข
ความรู้และคุณธรรม
- ยึดหลักความพอประมาณ โดยดารงชีวิตเหมาะสมกับ ฐานะของตนเอง
และสังคม พัฒนาตนเองให้มีความอุตสาหะ ขยันหมั่นเพียร ประหยัด และดีขึ้น
เป็นลาดับ
- ยึดหลักความมีเหตุผล โดยถือปฏิบัติตนและปฏิบัติงาน อย่างมีระบบ
มีเหตุผล ถูกต้อง โปร่งใส เป็นธรรม ก่อนตัดสินใจดาเนินการใด ๆ ต้องคานึงถึง
ผลที่คาดว่าจะเกิด ขึ้นทั้งต่อส่วนรวมและต่อตนเอง
- ยึดหลักการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการมีภูมิคุ้มกันที่ดี ด้วยการดาเนินชีวิต
และปฏิบัติงาน โดยมีเป้าหมาย มีการวางแผนและดาเนินการไปสู่เป้าหมาย
ด้วยความรอบคอบประหยัด อดทน อดออม บนพื้นฐานความรู้และคุณธรรม
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย
- ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีในการน้อมนาปรัชญาของเศรษฐกิจ
พอเพียงสู่การปฏิบัติ

(ลงชื่อ)
(นายอภิชัย ดาแดงดี)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลหนองป่าก่อ

ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนตําบลหนองป่าก่อ
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******************************
โดยที่องค์การบริ หารส่วนตาบลหนองป่าก่อ เป็นหน่วยงานในระดับท้องถิ่นที่ใกล้ชิด
กับประชาชนมากที่สุด มีบทบาทสาคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของท้องถิ่น มีหน้าที่ในการจัดทา
แผนพั ฒ นาท้ องถิ่ น การดาเนิ น การด้า นการเงิ น การคลั ง งบประมาณ การพั ส ดุ การจัด เก็บ รายได้
การพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารงาน พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของชุมชน วางมาตรฐาน
การดาเนินงาน จัดการบริการสาธารณะ การศึกษาของท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร
รวมทั้งส่งเสริมให้ประชาชน ได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการดาเนินงานขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และการปฏิบัติงานของสานักองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งผลกระทบต่อสังคม
และประชาชนทุ ก ระดั บ ดั งนั้ น จึ ง มี ค วามจาเป็ น อย่ า งยิ่ง ที่ จ ะต้ อ งก าหนดแนวทาง และหลั ก ปฏิ บั ติ
ให้พนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง ยึดถือเป็นอุดมการณ์ในการทางานโดยกาหนดเป็นข้อพึงปฏิบัติ
และข้อควรละเว้นดังต่อไปนี้
1. จรรยาต่อตนเอง
1.1 ปฏิบัติตนอยู่ ในศีลธรรมคุณธรรมและจริยธรรมอันดีงานม ละเว้นจากอบายมุข ความชั่ว
ทั้งปวง
1.2 มีความอดทนขยันหมั่นเพียรที่จะปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารุด้วย ความเสียสละ
ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ ความคิด ให้บรรลุผลสาเร็จตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
1.3 ปฏิบัติตนอยู่ในระเบียบวินัยตรงต่อเวลารวมทั้งสารวจแก้ไขข้อบกพร่องของตนเองเพื่อ
พัฒนาการทางานให้ดีมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
1.4 ปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ละเว้นการแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบให้กับตนเอง
และ/หรือพวกพ้องหมู่คณะ จากหน่วยงานหรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง
1.5 ต้องเป็นผู้ใฝ่รูในวิทยาการใหม่ๆ เพื่อเพิ่มพูนความรู้ ทักษะในการทางาน มีความคิดริเริ่ม
สร้างสรรค์ มีวิสัยทัศน์กว้างไกล พร้อมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
2. จรรยาต่อหน่วยงาน
2.1 ยึดมั่น รักษาในเกียรติภูมิขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น ไม่ประพฤติปฏิบัติในทางที่ ให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเสื่อมเสียชื่อเสียง
2.2 รักษา เสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงานในหน่วยงานและหมู่คณะ พร้อมกับให้ความ
ช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ

2.3 หลีกเลี่ยงการนาข้อมูลหรือเรื่องราวของเจ้าหน้าที่ทั้งในเรื่องที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานเรื่อง
ส่วนตัว และ/หรือเรื่องความเป็นไป ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกไปเปิดเผยหรือวิจารณ์ในลักษณะที่
จะก่อให้เกิดความเสียหายแก่เจ้าหน้าที่และ ภาพลักษณ์โดยรวมขององค์กร
2.4 ดูแลทรัพย์สินและการใช้ทรัพย์สินของหน่วยงาน ให้เป็นไปอย่างประหยัด คุ้มค่าและด้วย
ความระมัดระวัง ไม่ให้เกิดความเสียหายหรือ สิ้นเปลือง
3. จรรยาต่อผู้บังคับบัญชา – ผู้ใต้บังคับบัญชา - ผู้ร่วมงาน
3.1 ร่วมมือในการปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย ตลอดจนร่วมกันคิดศึกษากับเพื่อนร่วมงาน เพื่อ
วิเคราะห์หาแนวทางในการแก้ไขและพัฒนาปรับปรุงงานให้มีคุณภาพ
3.2 ปฏิ บั ติ ต่ อ ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชาด้ ว ยความเมตตาและยุ ติ ธ รรม ดู แ ลเอาใจใส่ แ ละพั ฒ นา
ผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความก้าวหน้าในหน้าที่การงาน โดยสนับสนุนให้ได้รับการอบรมและเพิ่มพูนความรู้
ประสบการณ์อยู่เสมอ
3.3 รั บ ฟังความคิดเห็ น หรือข้อเสนอแนะของผู้ใต้บัญชาเกี่ยวกับงานในหน้าที่และพิจารณา
นาไปใช้ในทางที่เป็นประโยชน์ต่อราชการ
3.4 รับฟังคาแนะนาและยอมรับในการสั่งการของผู้บังคับบัญชาในสิ่งที่ถูกที่ควร หลีกเบี่ยงการ
ปฏิบัติงานที่ข้ามขั้นตอนการบังคับบัญชา
3.5 ปรับตนให้สามารถทางานร่วมกับบุคคลอื่นด้วยความสุภาพ มีน้าใจและมีมนุษย์สัม พันธ์อันดี
ไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของ ผู้ร่วมงาน และไม่นาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงาน
ของตน
4. จรรยาต่อหน่วยงานอื่น ประชาชนและสังคม
4.1 ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อประเทศชาติและประชาชน
ด้วยความเสมอภาค โปร่งในและเป็นธรรม
4.2 รักษาไว้ซึ่งความเป็นอิสระเที่ยงธรรมและความเที่ยงตรงในการปฏิบัติงาน โดยปราศจาก
อคติ และไม่ตกอยู่ภายใต้อิทธิพลใดๆ
4.3 ไม่แสดงอาการใช้อานาจหรือดูถูกหน่วยงานอื่น ในลักษณะที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมี
อานาจเหนือกว่า
4.4 ให้ เ กี ย รติ ข้ า ราชการหน่ ว ยงานอื่ น โดยใช้ ถ้ อ ยค าที่ สุ ภ าพเรี ย บร้ อ ย ชี้ แ จง อธิ บ ายให้
ข้าราชการหน่วยงานอื่นซึ่งต้องประสานงานด้วยให้เข้าใจเหตุผล
4.5 ไม่ใช้อานาจหน้าที่ของตนในการหาประโยชน์จากข้าราชการของหน่วยงานอื่นในลักษณะ
ของการต้อนรับหรือการให้บริการจนเกินขอบเขต
ให้พนักงานส่ว นตาบลและพนักงานจ้าง ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการดังกล่าวข้างต้น
อย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่ความผิดทางวินัยให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน
และนาไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือสั่งให้ผู้นั้นได้รับการพัฒนาตนเอง
ประกาศ ณ วันที่ 7 เดือน มกราคม พ.ศ. 2559
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