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มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนท้องถิ่น   
และพนักงานจ้าง   

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน  าใส  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

ความน า 
 ข้าราชการ  พนักงานส่วนต าบล  พนักงานจ้าง  และลูกจ้างประจ าขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
เป็นผู้ที่มีบทบาทส าคัญและเป็นกลไกหลักของประเทศในการบริการสาธารณะ  เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของประชาชนในท้องถิ่น  ทั้งยังมีหน้าที่ความรับผิดชอบส าคัญในอันที่จะบ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข  และสร้าง
คุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น  โดยสอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล  และท้องถิ่น  ดังนั้น  การที่
ประชาชนในแต่ละท้องถิ่นจะมีความเป็นอยู่ที่ดี  มีความสุขหรือไม่  จึงขึ้นอยู่กับการประพฤติปฏิบัติของ
ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกคน  หากข้าราชการ  พนักงาน  และ
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้คุณธรรม  ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม  เป็นผู้มีจิตส านึกท่ีจะ
ตอบสนองคุณแผ่นดินด้วยการกระท าทุกสิ่ง  เพื่อคุณประโยชน์ของประชาชนและประเทศชาติ  โดยน้อมน า
พระราชจริยวัตร  พระราชกรณียกิจ  และอันเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวใส่เกล้าฯ  
เป็นแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้เกิดผลดีอย่างเต็มก าลังความสามารถแล้ว  ย่อมส่งผลดีสู่ประชาชน
โดยตรง 
  โดยเฉพาะอย่างยิ่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ได้ให้สิทธิ  เสรีภาพ  และการมีส่วน
ร่วมในการปกครองของประชาชน  ตลอดจนเพิ่มอ านาจประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจประชาชนใน
การตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐมากข้ึน  โดยมีบทบัญญัติให้การใช้อ านาจรัฐเป็นไปโดยสุจริตและมีประสิทธิภาพ  
และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชอบธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จึง
ก าหนดบทบัญญัติในมาตรา  279  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ  ทั้งฝุายการเมืองและฝุายประจ าจะต้องปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมกล่าวคือ  “รัฐต้องจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ด ารง
ต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการและพนักงาน  หรือลูกจ้างของรัฐ  เพ่ือปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  
และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่” 
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ  
พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้มีหลักการและแนวทางปฏิบัติตนไปในแนวทางที่
ถูกต้องเหมาะสม  น ามาซึ่งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ความพอใจ  ความผาสุกของประชาชนความ
เจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ปฏิบัติเองทุกคน 

แนวคิด 
1. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร  องค์การบริหารส่วนต าบล  เป็น 

เทียบการประพฤติ  การปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามของบุคลากรในองค์การแต่ละองค์การ  การปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมนั้น  สอดคล้องตามหลักศีลธรรมความโปร่งใส  การให้บริการที่ดี  การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานและการพัฒนาตนเอง 
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2. การก าหนดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของบุคลากร  องค์การบริหาร 

ส่วนต าบล  และปฏิบัติตามแนวทางนั้นย่อมท าให้เกิดคุณภาพทั้งบุคคลและองค์การ  ส่งผลให้เกิดประโยชน์สุข
แก่ประชาชนในพ้ืนที่องค์การบริหารส่วนต าบล 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร  องค์การบริหารส่วนต าบล 
2. พนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้างมีมาตรฐานทางคุณธรรมและ 

จริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลในด้านศีลธรรม  ความโปร่งใส  การให้บริการมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงาน  และการพัฒนาตนเองได้ 

3. เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การ 
บริหารส่วนต าบล  ทั้ง  5  ด้านได้ 

4. เพ่ือให้ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พึงด ารงตน 
ให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  และมีความรับผิดชอบ 

5. เพ่ือให้ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พึงปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ  เอาใจใส่  ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ  อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ 

6. เพ่ือให้ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พึงปฏิบัติตน 
ต่อเพ่ือนร่วมงาน  ด้วยความสุภาพเรียบร้อย  รักษาความสามัคคี  และไม่กระท าการอย่างใดท่ีกลั่นแกล้งกัน 

7. เพ่ือให้ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พึงต้อนรับ 
ให้ความสะดวก  ให้ความเป็นธรรม  และการสงเคราะห์  แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน  
โดยไม่ชักช้าและด้วยความสุภาพเรียบร้อย  ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม  กดข่ีหรือข่มแหงประชาชนผู้มาติดต่อ
ราชการ 

8. เพ่ือให้ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พึงพัฒนา  
ทักษะความรู้  ความสามารถ  และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ  

ขอบข่ายเนื อหา 
  เรื่องท่ี  1  ความหมายและความส าคัญของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบล 
  เรื่องท่ี  2  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
  เรื่องท่ี  3  กรอบแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากร
องค์การบริหารส่วนต าบล 

ความหมายความส าคัญของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  หมายถึง “หลักการหรือแนวทางปฏิบัติ ที่เป็น
เครื่องมือก ากับความประพฤติ การปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การนั้นๆ  เพ่ือให้อยู่ในความถูกต้องดีงาม  
ส านักงาน ก.พ. ได้สรุปความหมายของค าว่า “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” ไว้ว่า หมายถึง “สิ่ง 
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ที่ต้องถือเอาเป็นหลักเทียบทางสภาพคุณงามความดีที่อยู่ภายในโดยรู้ได้เฉพาะตนและใช้เป็นหลักเทียบทาง
ความประพฤติและการปฏิบัติงานหรือแสดงออกทางกิริยาที่ควรประพฤติที่คนในสังคมนั้น  องค์การนั้นหรือ
ส่วนราชการนั้น  ได้ยอมรับนับถือกันมา  หรือได้ก าหนดร่วมกันขึ้นมาใหม่และประพฤติปฏิบัติร่วมกันว่าความ
ประพฤติอะไรเป็นสิ่งที่ดี  อะไรเป็นสิ่งที่ชั่ว  ความประพฤติอะไรถูกอะไรผิด  และอะไรควรท า  อะไรไม่ควรท า  
“สังคมไทยเป็นสังคมที่เปิดรับอิทธิพล  และค่านิยมจากภายนอกประเทศ  ผ่านสื่อต่างๆ  ได้ง่ายโดยขาดการ
กลั่นกรองของบุคคลในการน าไปใช้จึงเป็นเหตุท าให้มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมลดต่ าลง
บุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน เป็นผู้มีบทบาทส าคัญ และเป็นกลไกหลัก 
ของประเทศในการให้บริการสาธารณะสนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น หน้าที่ และความ
รับผิดชอบส าคัญท่ีจะบ าบัดทุกข์  บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ที่สอดคล้อง 
กับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของท้องถิ่นดังนั้น การที่ประชาชนจะมีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุข
หรือไมจ่ึงขึ้นอยู่กับมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล นั่นคือ เป็นผู้มี
คุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม  มีจิตส านึกท่ีจะตอบแทนคุณแผ่นดิน  ด้วยการกระท าทุกสิ่งอย่าง
ถูกต้อง โปร่งใส สะดวกรวดเร็ว มีผลงานเด่น  และพัฒนาตนอย่างสม่ าเสมอ  ปฏิบัติงานเต็มความสามารถ  
เต็มก าลังย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนอย่างแน่นอนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้สิทธิ เสรีภาพ และการมี
ส่วนร่วมในการปกครองของประชาชน  ตลอดจนเพิ่มอ านาจประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐมากขึ้น  
มีบทบัญญัติให้การใช้อ านาจรัฐเป็นไปโดยสุจริตและมีประสิทธิภาพและเพ่ือเป็นการแก้ปัญหาการขาดจิตส านึก
ในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชอบธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จึงบัญญัติในมาตรา 77 ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้ง
ฝุายการเมืองและฝุายประจ าจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมกล่าวคือ “รัฐต้องจัดท า
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการและพนักงาน  หรือลูกจ้าง
ของรัฐ  เพ่ือปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ “มาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรม เป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีเกณฑ์และแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไปในทางที่ถูกต้องเหมาะสม น ามาซึ่ง
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจความผาสุกของประชาชน ความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผล
ให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองอีกด้วยมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบลเป็นความจ าเป็นพื้นฐานของบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นหลักประพฤติตน  
และปฏิบัติหน้าที่การงาน  ให้เกิดผลดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดี  มีความสุขของ
ประชาชนได้อย่าง   
สรุป  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  หมายถึง  “หลักการหรือแนวทางปฏิบัติที่องค์กรประมวลขึ้นให้
สมาชิกได้ยึดถือปฏิบัติ  เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของคนในองค์กรหรืออาชีพเดียวกันให้อยู่ใน
ความถูกต้องดีงาม” 
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
  คณะกรรมการมาตรฐาน  การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ผก.ถ.)  ได้ก าหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น(อบต.) พ.ศ.2546 เพ่ือให้ข้าราชการ  พนักงาน  
ลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ได้ปฏิบัติเป็นมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมครอบคลุมถึง
ผู้บริหารและสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่นด้วย  เพราะบุคคลดังกล่าวย่อมร่วมกันดูแลทุกข์สุขของประชาชนและ 
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พัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้าสาระส าคัญของมาตรฐาน  ทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น  
(อบต.) ประกอบด้วย 5 มาตรฐาน  ดังต่อไปนี้ 
  มาตรฐานที่  1  พึงด ารงตนให้มั่นอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  
เสียสละ  และมีความรับผิดชอบ 
  หมายถึง  การปฏิบัติตนในลักษณะดังนี้ 
  -การปฏิบัติตนยึดมั่นในความจริง  ความถูกต้อง  ความดีงาม  ความเป็นเหตุเป็นผล  ความ
สุจริตใจ 
  -มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา  การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้กับตนเอง
และพวกพ้อง  ให้เชื่อมั่นว่าความซื่อสัตย์สุจริตจะน าพาให้ตนเองครอบครัวและบ้านเมืองอยู่รอด  ดังพระบรม
ราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  พระราชทานแก่  นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยใน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตร  เมื่อ  12  มิถุนายน  2497  ว่า  “........มีคุณธรรมข้อหนึ่งที่ส าคัญ  ซึ่งท่านต้อง 
ปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอยู่เสมอ  คือ  ความซื่อสัตย์สุจริต  ประเทศบ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ก็ย่อมอาศัย
ความซื่อสัตย์สุจริตเป็นพ้ืนฐาน  ท่านทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี  หรือประกอบกิจการงานส่วนตัวก็ดี   
ขอให้มั่นอยู่ในคุณธรรมทั้ง  3  ประการ  คือ  สุจริตต่อบ้านเมือง  สุจริตต่อประชาชน  และสุจริตต่อหน้าที่  
ท่านจึงจะเป็นผู้ที่ควรแก่การสรรเสริญของมวลชนทั่วไป......” 
  -มีความรับผิดชอบต่องานในต าแหน่งหน้าที่  และเสียสละในการปฏิบัติงาน  เพ่ือประชาชน
และท้องถิ่นด้วยการปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างเสียสละเวลา  เสียสละความคิด  และแรงกายเพื่อท างาน  เพ่ือ
การสร้างสรรค์  และมีความรับผิดชอบต่องานนั้น  ๆ  เพ่ือส่วนรวมและประชาชนอย่างจริงจัง  จะท าให้มีผู้รัก
และศรัทธาเชื่อถือ  และนิยมยกย่องอย่างกว้างขวางแน่นอน 
  มาตรฐานที่  2  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผยโปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบได้ 
  หมายถึง  มาตรฐานการปฏิบัติงานตามหน้าที่  ดังนี้ 
  -มีข้ันตอนการปฏิบัติงานแผนการท างาน  มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน  โดยสามารถแจ้ง
ล าดับขั้นตอนการปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานและระยะเวลาให้แก่ผู้มาติดต่อราชการได้ทราบ  เพ่ือให้สามารถ
ตรวจสอบและติดตามได้ 
  -มีการแต่งตั้งคณะท างาน  หรือกรรมการที่ประกอบด้วย  ภาครัฐ  ภาคเอกชน  และภาค
ประชาชน  เพื่อตรวจสอบการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน  มีการสรุปผลรายงาน  การตรวจสอบ
การปฏิบัติงานให้ประชาชนรับรู้ 
  -มีการเปิดเผยข้อมูล  ข่าวสาร  ที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาท่ีชัดเจนและ
เข้าใจง่าย  ด้วยวิธีการหลากหลาย  เช่น  เอกสารประกาศ  ประชาสัมพันธ์  ฯลฯ  การปฏิบัติตามมาตรฐานข้อ
นี้  จะส่งผลให้เกิดความเชื่อมั่น  ศรัทธา  และความเข้าใจอันดีต่อประชาชนและบุคคลทั่วไป  และจะท าให้การ
ปฏิบัติหน้าที่ได้รับความร่วมมืออย่างเต็มท่ีจากบุคคลที่เกี่ยวข้อง  โดยเฉพาะประชาชน 
  มาตรฐานที่  3  พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว  มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึด
ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก 
  หมายถึง  มาตรฐานของการปฏิบัติของบุคลากรส่วนท้องถิ่น  อบต.  ที่ยึดประโยชน์ของ
ประชาชนเป็นหลัก  ดังนี้ 
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  -มีสติ  ตั้งใจ  หนักแน่น  มั่นคง  เพราะการใช้ก าลังสติ  คือรู้ก าลังท าอะไรให้กับใคร  รู้ตัวว่า
อยู่ที่ไหน  อย่างไร  หากใช้ก าลังสติ  หนักแน่นมั่นคงแล้ว  จะท าให้เห็นช่องทาง  วิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
รวดเร็ว  เกิดความส าเร็จของงานและความเจริญแห่งตนเองได้ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัวซึ่งได้พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง  ณ  อาคารสวน
อัมพร  เมื่อวันที่  11  ธันวาคม  2552  ว่า  “.......ก าลังสติ  หรือก าลังแห่งความระลึกรู้  การท างานนั้นถึงแม้
ท างานด้วยความศรัทธา  ด้วยความหมั่นขยันไม่ทอดทิ้งก็ยังมีช่องทางที่อาจจะเสียหายบกพร่องได้ในขณะเมื่อมี
ความประมาทเผลอพลั้งเกิดขึ้นนักปฏิบัติงานจึงต้องระมัดระวัง  ควบคุมสติให้ดีอยู่เสมอเพ่ือให้รู้เท่าทัน
เหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา.....  ก าลังความตั้งใจหมายถึงความสามารถควบคุมสติจิตใจให้สงบและหนักแน่นมั่นคง  
ควบคุมความคิดให้อยู่ในระเบียบ  ให้คิดอ่านอยู่แต่ในเรื่องหรือภารกิจที่ต้องการจะท าให้เสร็จ  ไม่ปล่อยให้คิด
ฟูุงซ่านไปในเรื่องต่าง  ๆ  นอกจุดหมายอันพึงประสงค์  ก าลังความตั้งใจนี้ช่วยให้รู้เข้าใจเรื่องราวและปัญหา
ต่าง  ๆ  ได้กระจ่าง  ให้คิดเห็นช่องทางและวิธีการปฏิบัติงานให้แจ่มแจ้ง  ชัดเจน  และรวดเร็ว.....” 
  -การให้บริการที่มีมาตรฐานเดียวกันอย่างเสมอภาค  ทั่วถึงและเป็นธรรม 
  -การให้บริการด้วยความสะดวก  รวดเร็ว  และตรงต่อเวลา 
  -การให้บริการด้วยความเต็มใจ  ยิ้มแย้มแจ่มใส  ประทับใจ  และรักษาประโยชน์ให้แก่
ผู้รับบริการทุกคน 
  มาตรฐานที่  4  พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
  หมายถึง  มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่การงานที่มุ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่เกิดประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล  อย่างคุ้มค่าซึ่งจะต้องมีหลักในการปฏิบัติ  ดังนี้ 
  -ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้  ความคิดท่ีให้เกิดผลของงานที่ดี  มีคุณค่าต่อประชาชน  ต่อ
ส่วนรวม  ทั้งนี้ต้องยึดถือว่า  ความรู้วิชาการรู้ปฏิบัติการและความรู้คิด  จะท าให้เกิดผลดีต่อการท าหน้าที่  ดัง
พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  ที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือน
เนื่องในโอกาสวันข้าราชการพลเรือน  เมื่อวันที่  1  เมษายน  2530  ว่า  “ข้าราชการที่สามารถต้องมีความรู้
ครบสามส่วน  คือความรู้วิชาการ  ความรู้ปฏิบัติการ  และความรู้คิดอ่านตามเหตุ  ตามความเป็นจริง  ต้องมี
ความจริงใจ  และความบริสุทธิ์ใจในงาน  ในผู้ร่วมงาน  ในการรักษาระเบียบ  แบบแผน  ความดีงาม  ความ
ถูกต้องทุกอย่างในแผ่นดินมีความสงบและหนักแน่นทั้งในกาย  ในใจ  ในค าพูด  ต้องส ารวจดูความบกพร่อง
ของตนเองอยู่สม่ าเสมอ  และปฏิบัติแก้ไขเสียโดยเร็ว......” 
  -การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ  ค านึงถึงผลลัพธ์และผู้มารับบริการ  โดยยึดความ
ถูกต้องของระเบียบกฎหมาย 
  -การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด  มีประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลและคุ้มค่า  ทั้งในส่วนของการ
ใช้เงิน  และใช้เวลา 
  -การปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จ  ตามก าหนด  และบรรลุเปูาหมายตามที่วางไว้  และตรงตาม
นโยบาย 
  มาตรฐานที่  5  พึงพัฒนาทักษะความรู้  ความสามารถ  ของตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

หมายถึง  การพัฒนาตนเอง  ดังนี้ 
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-การศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัย  ที่เป็นการพัฒนาทางวิชาการ  เพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน  และ 
สร้างประสิทธิภาพให้กับตนเอง  เช่น  ความรู้ในเรื่องคอมพิวเตอร์  การสื่อสาร  การเก็บรวบรวมข้อมูล  การ
วางแผน  การวิเคราะห์  การน าข้อมูลไปใช้  เป็นต้น 
  -การพัฒนาจิตใจของตนเอง  เพ่ือให้มีสมาธิหนักแน่นมั่นคง  สุขุมรอบคอบ  ท าให้ภาวะจิตใจ
สามารถที่จะต่อสู้  และปฏิบัติงานในรูปแบบต่าง  ๆ  ได้ 
  -พัฒนาตนเอง  และการปฏิบัติงาน  ตลอดถึงการหาความรู้  และการพัฒนาจิตใจ  จะกระท า
ได้โดยการเข้าร่วมอบรม  ประชุม  สัมมนา  และศึกษาด้วยตนเอง  จากแหล่งความรู้ต่าง  ๆ  ก็ได้ทั้งนี้  การ
พัฒนา  ทักษะ  ความรู้  ความสามารถ  ของตนเองจะส่งผลให้เกิดการพัฒนางาน  เกิดความม่ันคงต่อองค์กร  
และความเจริญต่อท้องถิ่นและประเทศชาติ  อย่างแน่นอน  ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว  พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ณ  จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย  เมื่อวันที่  10  กรกฎาคม  2535  ว่า  “.......ความเจริญนั้นจะเกิดข้ึนได้ด้วยอาศัยปัจจัยส าคัญ
ประกอบพร้อมกัน  4  อย่าง  อย่างที่หนึ่ง  ต้องมีคนดี  มีปัญญา  มีความรับผิดชอบ  เป็นผู้ประกอบการ  
อย่างที่สอง  ต้องมีวิทยาการที่ดีเป็นเครื่องใช้ประกอบการ  อย่างที่สามผู้ประกอบการต้องมีความวิริยะอุตสาหะ  
และความเพ่งพินิจอย่างละเอียดรอบคอบในการท างาน  อย่างที่สี่  ต้องรู้จักท างานให้พอเหมาะ  พอดี  และ
พอควรแก่งานและแก่ประโยชน์ที่พึงประสงค์  ปัจจัยแห่งความเจริญดังกล่าวนี้  จะประกอบพร้อมกันข้ึนมิได้  
หากบุคคลไม่พยายามศึกษาอบรมตนเองด้วยตนเองอยู่เป็นนิตย์  บัณฑิตแต่ละคนจึงควรอย่างยิ่งที่จะได้ตั้งใจ
ฝึกฝนตนเองให้มีปัญญาความสามารถพร้อมทั้งพยายามใช้ศิลปะวิทยาการที่มีอยู่  ประกอบกิจการงานด้วย
ความเพ่งพินิจ  ด้วยความฉลาดรอบคอบให้พอเหมาะแก่งานแต่ละชิ้นแต่ละอย่างความเจริญวัฒนาของงานของ
ตัวเอง  และของประเทศชาติจะได้เกิดขึ้น  ตามที่ตั้งใจปรารถนา......” 
 
สรุป 
  มาตรฐานทั้ง  5  มาตรฐานจึงเป็นสาระส าคัญอย่างยิ่ง  ที่บุคลากรทุกคนในองค์การบริหาร
ส่วนต าบลวังทอง  พึงได้ศึกษายึดถือปฏิบัติให้ถูกต้อง  เพราะจะส่งผลให้ตัวเอง  องค์การบริหารส่วนต าบล  
และประชาชน  ได้รับผลประโยชน์สร้างความภูมิใจเกิดขึ้นกับท้องถิ่น  น าความเจริญความม่ันคงและความเป็น
ศักดิ์ศรีมาให้สังคมท้องถิ่น  องค์การบริหารส่วนต าบล  ของเราและเป็นที่ยอมรับ  ชื่นชม  และกล่าวขวัญที่ดี
ตลอดไปการปฏิบัติตามมาตรฐานข้างต้นนั้นไม่ใช่เรื่องยากเย็นและซ่อนเร้นแต่อย่างใดเพียงแต่ให้มีศรัทธา  
บริหารจัดการให้ถูกต้องอย่างสม่ าเสมอ  คงเส้นคงวา  ก็จะบรรลุเปูาหมายได้แน่นอน 
 



 
 
 
 

ค าสั่งองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
ที่    551 /2561 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานเพื่อจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ประจ าปี งบประมาณ 2561 
--------------------------------------------------- 

  อาศัยอ านาจในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 279 บัญญัติให้รัฐจัดท ามาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ  เพ่ือปูองกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ  เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่ 
  ดังนั้น  เพ่ือให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้าง
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง
แท้จริง  จึงแต่งตั้งคณะท างานเพื่อจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  ดังนี้ 
  คณะกรรมการฝุายอ านวยการ  มีหน้าที่ควบคุมดูแลอ านวยความสะดวก  ให้ค าปรึกษา
แนะน าการด าเนินงานให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  บรรลุวัตถุประสงค์  ประกอบด้วย 
  1.นายอริยะ  ไชยแสง  ปลัด  อบต.หนองน้ าใส ประธานกรรมการ 
  2.นายบัณฑิต  ผลาหาญ  ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
  3.นางชญาชล  ค าเพ็ง  ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
  4.นางสาววรรณลักษณ์  อัครเมธารัตน์  หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ 
  5.นางเนาวรัตน์  มากสวาสดิ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ  กรรมการ 
   6.นายครคิด  ถาวรกุล  นักทรัพยากรบุคคล ฯ กรรมการ/เลขานุการ 
  คณะกรรมการด าเนินงานเพ่ือก าหนดมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม  มีหน้าที่  จัดท า
แนวทางมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม  และมาตรการที่จะน าไปสู่การปฏิบัติจริง  ประกอบด้วย 
   1.นายอริยะ  ไชยแสง  ปลัด  อบต.หนองน้ าใส ประธานกรรมการ 
  2.นายบัณฑิต  ผลาหาญ  ผู้อ านวยการกองช่าง  กรรมการ 
  3.นางชญาชล  ค าเพ็ง  ผู้อ านวยการกองคลัง กรรมการ 
  4.นางสาววรรณลักษณ์  อัครเมธารัตน์  หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ 
  5.นางเนาวรัตน์  มากสวาสดิ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ  กรรมการ 
   6.นายครคิด  ถาวรกุล  นักทรัพยากรบุคคล ฯ กรรมการ/เลขานุการ 
ฝุายจัดท าเอกสาร  มีหน้าที่  จัดเตรียมเอกสาร  จัดพิมพ์เอกสาร  ที่ใช้ในการประชุมจัดท า 
รูปเล่มแบบคุณธรรมและจริยธรรม  ประกอบด้วย 
  1.นางสาววรรณลักษณ์  อัครเมธารัตน์  หัวหน้าส านักปลัด  หัวหน้า 
  2.นางสาวณัฐสุดา  มีอาษา ผู้ข่วยนักวิเคราะห์ ฯ  ผู้ช่วย 
  ฝุายประเมินผล  มีหน้าที่  ประเมินผลความส าเร็จและประเมินสถานภาพการปฏิบัติงานของ
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้าง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ประกอบด้วย 

1.นายอริยะ  ไชยแสง  ปลัด  อบต.หนองน้ าใส  หัวหน้า 
  2.นายบัณฑิต  ผลาหาญ  ผู้อ านวยการกองช่าง  ผู้ช่วย 
  3.นางชญาชล  ค าเพ็ง  ผู้อ านวยการกองคลัง  ผู้ช่วย 
  4.นางสาววรรณลักษณ์  อัครเมธารัตน์  หัวหน้าส านักปลัด  ผู้ช่วย 
   5.นางเนาวรัตน์  มากสวาสดิ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษา ฯ       ผู้ช่วย 
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   6.นายครคิด  ถาวรกุล  นักทรัพยากรบุคคล ฯ  ผู้ช่วย   
  7.นางสาวณัฐสุดา  มีอาษา ผู้ข่วยนักวิเคราะห์ ฯ  ผู้ช่วย 
  ฝุายประชาสัมพันธ์  มีหน้าที่  เผยแพร่ความรู้  ความเข้าใจ  กระจายข่าวในรูปแบบของสื่อ
ต่างๆ  อย่างสม่ าเสมอ  เพ่ือให้เจ้าหน้าที่ในองค์กร  ผู้รับบริการ  ประชาชน  ได้รับทราบมาตรฐานคุณธรรม
และจริยธรรม  ประกอบด้วย 

1.นางสาวกัญวัฒน์  ชะนะชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน หัวหน้า 
2.นางสาวณัฐสุดา  มีอาษา ผู้ข่วยนักวิเคราะห์ ฯ  ผู้ช่วย  

  ฝุายอาคารสถานที่  มีหน้าที่  เตรียมความพร้อมในเรื่องของสถานที่  การจัดห้องประชุม  
ประกอบด้วย 
  1.นายสมชาย  กุ่มงาม  คนงานทั่วไป   หัวหน้า 
  2.นายพิทักษ์  สว่างชื่น  คนงานทั่วไป   ผู้ช่วย 
   

  ให้ผู้มีรายชื่อดังกล่าวมีหน้าที่ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสมอบหมาย 

   ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่  28  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป 

     สั่ง ณ วันที่    28  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.2560 

 
         (ลงชื่อ) 
 

                                                (นายอริยะ  ไชยแสง) 
                                     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ปฏิบัติหน้าที่ 
                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 

 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
บันทึกรายงานการประชุมคณะท างานจัดท ามาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 

ประจ าปี  พ.ศ.2561 
วันที่ 28 เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2561 

ณ  หอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
--------------------------------------------------------- 

ผู้มาประชุม 
ล าดับ

ที ่
ชื่อ  -  นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายอริยะ  ไชยแสง ปลัด อบต.หนองน้ าใส ปฏิบัติ
หนา้ที่  นายก อบต.หนองน้ าใส 

อริยะ  ไชยแสง ประธาน 

2 นายบัณฑิต  ผลาหาญ ผู้อ านวยการช่าง บัณฑิต  ผลาหาญ กรรมการ 
3 นางชญาชล  ค าเพ็ง ผู้อ านวยการคลัง ชญาชล  ค าเพ็ง กรรมการ 
4 นางสาววรรณลักษณ์   

อัครเมธารัตน์ 
หัวหน้าส านักปลัด วรรณลักษณ์  อัครเมธารัตน์ กรรมการ 

5 นางเนาวรัตน์  มากสวาสดิ์ ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ เนาวรัตน์  มากสวาสดิ์ กรรมการ 
6 นายครคิด  ถาวรกุล นักทรัพยากรบุคคล ฯ ครคิด  ถาวรกุล กรรมการ 
 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

ล าดับ
ที ่

ชื่อ  -  นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นางนุชรี  พรมทิพย์ นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ นุชรี  พรมทิพย์  
2 นายเหล็ก  เสาทอง เจ้าพนักงานพัสดุ ช านาญงาน เหล็ก  เสาทอง  
3 นางสาววิมล  ทองค า เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีช านาญงาน วิมล  ทองค า  
4 นางสาวกัญวัฒน์ ชะนะชัย เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน กัญวัฒน์ ชะนะชัย  
5 นางจารุมาลย์  งามจั่นศรี เจ้าพนักงานธุรการ จารุมาลย์  งามจั่นศรี  
6 นางสาวณัฐสุดา  มีอาษา ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ ณัฐสุดา  มีอาษา  
7 นางสาววิลาวัณย์  ทองชื่น ผู้ช่วย จพง.การเงินและการบัญชี วิลาวัณย์  ทองชื่น  
8 นายสุเทพ  เรือนใจมั่น ผู้ช่วยนายช่างโยธา สุเทพ  เรือนใจมั่น  
9 นายปรีชา  ถาวรสุข ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า ปรีชา  ถาวรสุข  
10 นางเพียงอัมพร แสงสิทธิ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เพียงอัมพร แสงสิทธิ์  
11 นายฉลวย  เชียงสากุล พนักงานขับเครื่องกลขนาดเบา ฉลวย  เชียงสากุล  
12 นางสาวศิริลักษ์  กลมงาม ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ศิริลักษ์  กลมงาม  
13 นายจามิกร  อ่อนวรรณะ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ จามิกร  อ่อนวรรณะ  
14 นายสมชาย  กุ่มงาม คนงาน สมชาย  กุ่มงาม  
15 นายพิทักษ์  สว่างชื่น คนงาน พิทักษ์  สว่างชื่น  
16 น.ส.กรรณิการ์ สายทอง ผู้ดูแลเด็ก กรรณิการ์ สายทอง  
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ล าดับ
ที ่

ชื่อ  -  นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

17 น.ส.สุนีย ์น้ าเย็น ผู้ดูแลเด็ก สุนีย์ น้ าเย็น  
18 นางปาริชาติ ถาวรสุข ผู้ดูแลเด็ก ปาริชาติ ถาวรสุข  
19 น.ส.วิไลวลัย ์ถาวรกุล ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก วิไลวัลย ์ถาวรกุล  
20     
21     
22     
23     

 
 

เริ่มประชุมเวลา  10.00  น. 
  เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายอริยะ ไชยแสง  ต าแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ า
ใส  ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ได้กล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระดังนี้   

ระเบียบวาระท่ี  1  เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
นายอริยะ  ไชยแสง   วันนี้เป็นการเชิญทุกท่านร่วมหารือในการจัดท ามาตรฐาน 
ปลัด อบต.หนองน้ าใส  คุณธรรมจริยธรรม  ตามอาศัยอ านาจในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร 
    ไทย มาตรา 279 บัญญัติให้รัฐจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและ 
    จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือ 
    ปูองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการ 
    ปฏิบัติหน้าที่ ดังนั้น เพ่ือให้มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ 
    ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็น 
    มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอย่าง 
    แท้จริง จึงแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและ 
    จริยธรรม  ว่าเราจะพิจารณาไปในแนวทางใดบ้าง  โดยในระเบียบวาระท่ี 

3 เรื่องท่ีต้องพิจารณา โดยขอมอบหมายให้หัวหน้าส านักปลัด  องค์การ 
บริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสเป็นผู้ชี้แจง 

นางสาววรรณลักษณ์    รับทราบ 
อัครเมธารัตน์   
หัวหน้าส านักปลัด 

ระเบียบวาระท่ี  2  เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั งที่แล้ว 
     -ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  3  เรื่องเสนอที่ประชุมทราบและพิจารณาอนุมัติ 
นางสาววรรณลักษณ์    วันนี้เราจะมาพิจารณากันเรื่องการจัดท าจริยธรรมของบุคลากร 
หัวหน้าส านักปลัด  ส่วนท้องถิ่นว่าจะเอาอย่างไรบ้าง  โดยขอชี้แจงรายละเอียดว่า 

รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้ให้สิทธิ เสรีภาพ และการมีส่วน 
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ร่วมในการปกครองของประชาชน ตลอดจนเพิ่มอ านาจประชาชนในการ 
ตรวจสอบการใช้อ านาจประชาชนในการตรวจสอบการใช้อ านาจรัฐมาก 
ขึ้น โดยมีบทบัญญัติให้การใช้อ านาจรัฐเป็นไปโดยสุจริตและมี 
ประสิทธิภาพ และเพ่ือเป็นการแก้ไขปัญหาการขาดจิตส านึกในการ 
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชอบธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ  จึงก าหนด 
บทบัญญัติในมาตรา 279  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งฝุายการเมืองและฝุาย 
ประจ าจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมกล่าวคือ 
“รัฐต้องจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่ง 
ทางการเมือง ข้าราชการ และพนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐ เพ่ือปูองกัน 
การทุจริตและประพฤติมิชอบ และเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติ 
หน้าที่” มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งที่จะ
ช่วยให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ได้มีหลักการและแนวทางปฏิบัติตนไปในแนวทางที่ถูกต้อง 
เหมาะสม น ามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจ ความผาสุก 
ของประชาชนความเจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติและส่งผลให้เกิด 
ความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองทุกคน 

นางชญาชล  ค าเพ็ง  ถ้าเช่นนั้นเราจะต้องก าหนดหลักการหรือแนวทางปฏิบัติ อบต. 
ผู้อ านวยการกองคลัง  ของเรายึดถือปฏิบัติใช่หรือไม่ 
นางสาววรรณลักษณ์  ใช่แล้วค่ะ ดังนั้น จึงขอให้ทุกๆ ท่านช่วยกันพิจารณาร่าง 
หัวหน้าส านักปลัด  มาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีได้ชี้แจงต่อไปนี้ 
     วัตถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 

ซึ่งมีผลต่อข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น ดังนี้ 

1. เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรับผิดชอบ 

2. เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครอง 
    ส่วนท้องถิ่น พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ 
    ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ  อย่างเต็มก าลังความสามารถ 

3. เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พึงปฏิบัติตนต่อเพ่ือนร่วมงาน ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย  
รักษาความสามัคคี และไม่กระท าการอย่างใดท่ีกลั่นแกล้งกัน 

4. เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พึงต้อนรับ ให้ความสะดวก ให้ความเป็นธรรม และการ
สงเคราะห์ แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน โดยไม่
ชักช้าและด้วยความสุภาพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยามกดข่ีหรือข่มเหง
ประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 
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5. เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครอง 
ส่วนท้องถิ่น พึงพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่
เสมอ 

นายอริยะ  ไชยแสง   เป็นร่างมาตรฐานที่ดีมากเหมาะส าหรับน ามาใช้ในการด าเนิน 
ปลัด อบต.หนองน้ าใส  ปฏิบัติราชการและการบริการประชาชน 
 
นางสาววรรณลักษณ์   จากการที่ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลไดแ้สดงความคิดเห็นและ  
หัวหน้าส านักปลัด   เสนอร่างมาตรฐานคุณธรรมของผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานทุกคน 
    ในการปฏิบัติราชการและบริการประชาชน ขอมติจากท่ีประชุมด้วยค่ะ 
     
มติที่ประชุม    เห็นด้วยรับร่างมาตรฐานดังกล่าว  ด้วยมติเป็นเอกฉันท์ 
นายอริยะ  ไชยแสง   มีกรรมการท่านใดมีความเห็นเพ่ิมเติมอีกบ้างครับ  ถ้าไม่มีผมขอ 
ปลัด อบต.หนองน้ าใส  สรุปว่าให้ด าเนินการจัดท าและใช้มาตรฐานดังกล่าวได้เลย  โดยจัดท าตั้ง 
    ทีมงานในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานทุกคนในองค์กรทราบ 

และถือปฏิบัติต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี  4  เรื่องอ่ืน  ๆ 
นายอริยะ  ไชยแสง  ขอฝากส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลด าเนินการรวบรวม 
ปลัด อบต.หนองน้ าใส  รายละเอียด จัดท ารูปเล่มมาตรฐานจริยธรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.   
    2562 เสนอให้ผมพิจารณาและอนุมัติการใช้ต่อไป 
นางสาววรรณลักษณ์   รับทราบ 
หัวหน้าส านักปลัด   
นายอริยะ  ไชยแสง   มีกรรมการท่านใดมีข้อสงสัยจะซักถามหรือไม่  ถ้าไม่มีผมขอปิด 
ปลัด อบต.หนองน้ าใส  การประชุม 

ปิดประชุมเวลา  12.10  น. 
 

(ลงชื่อ)     ครคิด  ถาวรกุล       ผู้จดรายงานการประชุม 
          (นายครคิด  ถาวรกุล) 
           เลขานุการกรรมการ 

 
(ลงชื่อ      อริยะ  ไชยแสง        ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
           (นายอริยะ  ไชยแสง) 

                                                      ประธานกรรมการ   
 
 
 
 
 



 
บันทึกข้อความ 

ส่วนราชการ  ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

ที ่ สป    /2561  วันที ่   28   ธันวาคม  2560                  

เรื่อง  รายงานผลการจัดท ามาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ประจ าปี งบประมาณ 2561    

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
เรียน  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
  เรื่องเดิม 
  ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ได้แต่งตั้งคณะท างานจัดท ามาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามระเบียบวาระ
การประชุมเมื่อวันที่ 28   ธันวาคม  2561 โดยก าหนดให้องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  จัดท า
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ เพ่ือปูองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่  จึงต้องมีการพิจารณาร่างมาตรฐานฯ  
ดังกล่าวนี้ขึ้น และด าเนินการสรุปการประชุมและจัดท าเป็นมาตรฐานเสนอให้ผู้บริหารพิจารณา และบรรจุใน
แผนอัตราก าลังพนักงานส่วนต าบล พนักงานจ้าง ประจ าปีต่อไป นั้น 
  ข้อเท็จจริง 
  บัดนี้  คณะกรรมการฯ  ได้ด าเนินการสรุปรายละเอียดเพื่อเสนอผู้บริหารเรียบร้อยแล้ว  โดย
วัตถุประสงค์ของการจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  มีผลต่อข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้ 

1. เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พึงด ารงตน 
ให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต และมีความรับผิดชอบ 

2. เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พึงปฏิบัติ 
หน้าที่ราชการด้วยความอุตสาหะ เอาใจใส่ ระมัดระวังรักษาประโยชน์ของทางราชการ อย่างเต็มก าลัง
ความสามารถ 

3. เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พึงปฏิบัติ 
ตนต่อเพ่ือนร่วมงาน ด้วยความสุภาพเรียบร้อย รักษาความสามัคคี และไม่กระท าการอย่างใดท่ีกลั่นแกล้งกัน 

4. เพ่ือให้ข้าราชการ พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พึงต้อนรับ 
ให้ความสะดวก  ให้ความเป็นธรรม และการสงเคราะห์ แก่ประชาชนผู้มาติดต่อราชการเกี่ยวกับหน้าที่ของตน  
โดยไม่ชักช้าและด้วยความสุภาพเรียบร้อย ไม่ดูหมิ่นเหยียดหยาม กดขี่หรือข่มแหงประชาชนผู้มาติดต่อราชการ 

5. เพ่ือให้ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พึงพัฒนา 
ทักษะความรู้ ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีการพัฒนาพนักงานส่วนต าบลให้มีประสิทธิภาพ
ต่อไป 
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  ข้อเสนอแนะ 
   เห็นควรพิจารณาเห็นชอบอนุมัติมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองน้ าใส ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561 เพ่ือจะได้ด าเนินการจัดท าตั้งทีมงานในการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์  ให้พนักงานทุกคนในองค์กรมีจิตส านึกในการบริการประชาชน และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ  
แล้วให้ด าเนินการจัดกิจกรรมที่ส่งเสริมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 
   1.  การติดประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมในส านักงานเพื่อให้พนักงานหรือ
ประชาชนที่มาติดต่อราชการทราบ และเห็นได้อย่างชัดเจน 
   2.  การติดประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมบนท างานของบุคลากรในองค์การ
บริหารส่วนต าบล 
   3.  การประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ขององค์การบริหารส่วนต าบล 
   และด าเนินการติดตามประเมินผลและสรุปผลการด าเนินกิจกรรมดังกล่าว เพื่อน ามา
พิจารณาเพ่ือปรับปรุงแก้ไข เสนอแนะให้ผู้บริหารทราบต่อไป 
 

  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาเพ่ือได้ด าเนินการต่อไป 

      
     (ลงชื่อ)              
            (นางสาววรรณลักษณ์  อัครเมธารัตน์) 
                                                             หวัหน้าส านักปลัด  

 
    (ลงชื่อ)                
                        (นายอริยะ  ไชยแสง) 
                                                   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
 
( )   อนุมัติ 
(     )   ไม่อนุมัติ                   
 

(ลงชื่อ)             
                                                     (นายอริยะ  ไชยแสง) 
                               ปลดัองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                        นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
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กรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน  าใส 

  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
มาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจรยิธรรม 
ความหมาย 

ตัวอย่าง 
แนวทางปฏิบัต ิ

ตัวอย่างตัวช้ีวัดขั้นต้น 
เพื่อการประเมินผล 

-เพื่อปูองกันการทุจริตและประพฤติมิ
ชอบ 
1.มีความซื่อสตัย ์
2.มีความสุจริต 
3.การใช้อ านาจและหน้าที่ในทางที่
ถูกต้อง 
4.มีความโปร่งใส 
5.มีความพร้อมและยินดีให้มีการ
ตรวจสอบ 

 
 
1.พึงปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความซื่อสตัย์  
สุจรติ  และมคีวามรับผิดชอบ 

 
 
-มีการปฏิบตัิหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา 
โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการ
และประชาชน 
-การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หา
ผลประโยชน์ 

 
 
1.การปฏิบัติหนา้ที่โดยยึดถือระเบยีบ
กฎหมาย หนังสือสั่งการมติ ครม. หรือ
วิชาชีพ 
2.การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่แสวงหา
ผลประโยชน์โดยมิชอบ 
3.การปฏิบัติงานโดยยดึหลักตามพระ
บรมราโชวาท 
4.ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบตัิตนเป็น
ตัวอย่างในความซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 
5.ควบคุมอุปกรณเ์ครื่องใช้ไม่น าของ
ราชการไปใช้เป็นทรัพย์สินส่วนตัว 

 
 
1.จ านวนข้อทักท้วงร้องเรียนของ
บุคคลภายนอกว่าไม่ปฏิบัตติามระเบียบ 
กฎหมาย มติ ครม.ฯลฯ 
2.จ านวนเรื่องที่ถูกร้องเรียนว่าทุจริต
และประพฤติมิชอบ 
3.จ านวนข้าราชการที่ถูกลงโทษ
ด าเนินการทางวินัย 
4.ร้อยละของผูร้ับบริการที่มีความพึง
พอใจต่อการให้บริการของ อปท. 
5.จ านวนข้อร้องเรียนของประชาชน
ผู้รับบริการที่เพ่ิมขึ้นหรือลดลง 
6.จ านวนผู้ปฏิบตัิงานท่ีถูกตรวจสอบว่า
ร่ ารวยผิดปกต ิ
7.ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานโดยยดึหลัก
พระบรมราโชวาท 
8.จ านวนผู้ร้องเกี่ยวกับพฤติกรรมการ
ทุจริตของผู้บังคับบัญชา 
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พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
มาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจรยิธรรม 
ความหมาย 

ตัวอย่าง 
แนวทางปฏิบัต ิ

ตัวอย่างตัวช้ีวัดขั้นต้น 
เพื่อการประเมินผล 

 1.พึงปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเปิดเผยโปร่งใส  
พร้อมให้ตรวจสอบ 

-มีขั้นตอนการปฏิบตัิงาน แผนการ
ท างาน และการมอบหมายที่ชัดเจน 
โดยสามารถแจ้งล าดับขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน ผู้ปฏิบัติงาน   และ
ระยะเวลาแล้วเสร็จให้แกผู่้มาติดตอ่
ราชการได้ทราบ เพื่อสามารถตรวจสอบ
และตดิตามได ้
-มีการตั้งคณะท างานหรือ
คณะกรรมการที่ประกอบด้วยภาครัฐ 
ภาคเอกชน และภาคประชาชน ในการ
ตรวจสอบการด าเนินงานของเจ้าหน้าท่ี
และหน่วยงาน 
-มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็น
ประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษา
ที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย 

1.ประชาชนมีส่วนร่วมในการก าหนด
นโยบาย แผนงาน โครงการ 
2.การเปิดเผยข้อมลูข่าวสารและการ
ปฏิบัติตาม พ.ร.บ. ข้อมลูข่าวสาร 
3.มีคู่มือการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่
และคู่มือการตดิต่องานของประชาชน 
4.ประชาสัมพันธ์การปฏิบตัิงานให้
ประชาชนทราบทุกข้ันตอน 
5.มีขั้นตอนการปฏิบตัิงาน แผนการ
ท างานมอบหน้าที่ชัดเจน และมีการ
จัดท าหนังสือแนะน าการตดิต่อราชการ 
6.ก าหนดระยะเวลาในการปฏิบัติงานให้
ชัดเจนและแจ้งให้ประชาชนทราบ 
7.มีการสรุปผลงานประจ าป ี
8.ผู้บังคับบัญชาต้องติดตามการปฏิบัติ
อย่างต่อเนื่อง 

1.จ านวนประชาชนท่ีมีส่วนร่วมในการ
ตัดสินใจ 
2.จ านวนสื่อท่ีใช้ในการเผยแพร่ เช่น 
วารสาร, หอกระจายข่าว, ฯลฯ 
3.ร้อยละของจ านวนข้อมลูข่าวสารที่
ประชาชนควรทราบทีไ่ด้มีการประกาศ
ในที่สาธารณะ 
4.จ านวนคู่มือการปฏิบตัิงานและการ
ติดต่องานท่ีได้มีการจัดท าขึ้นในแต่ละ
งาน 
5.ร้อยละของข้อเรียกร้องที่มีต่อการ
ปฏิบัติงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 
6.อัตราร้อยละที่เพิ่มขึ้นของความพึง
พอใจของผู้ใช้บริการ 
7.ความถี่ในการติดตามของ
ผู้บังคับบัญชา 
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พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
มาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจรยิธรรม 
ความหมาย 

ตัวอย่าง 
แนวทางปฏิบัต ิ

ตัวอย่างตัวช้ีวัดขั้นต้น 
เพื่อการประเมินผล 

-เพ่ือเสริมสร้างประสิทธิภาพในการ
ปฏิบัติงาน 
1.ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาคและ
เป็นธรรมต่อพนักงานและประชาชน 
2.การปฏิบัติงานต้องค านึงถึงความพึง
พอใจของประชาชนผู้รับบริการ 
3.มีความกระตือรือร้นในการปฏิบตัิงาน 
4.มีอัธยาศัยไมตรตี่อผูม้ารับบริการ 
5.มีความรอบรูแ้ละความเชี่ยวชาญใน
งานท่ีท า 
6.มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการ
ปฏิบัติงาน 
7.ปฏิบัติงานด้วยการใช้ทรัพยากรอย่าง
ประหยดัเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธ์ิ 

 
 
3.พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค 
สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี และ
ตรงต่อเวลา 

 
 
-การให้บริการที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน
อย่างเสมอภาคทั่วถึงเป็นธรรม 
-การให้บริการด้วยความสะดวก 
รวดเร็ว และตรงต่อเวลา 
 
 
-การให้บริการด้วยความเต็มใจ  ยิม้แย้ม  
แจ่มใส  และรักษาประโยชน์แก่ผูม้ารับ
บริการทุกคน 

 
 
1.ก าหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานให้ชัดเจน และประกาศ
ให้ประชาชนรับทราบ 
2.น าระบบ one stop  มาใช้ 
3.ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน 
4.กระจายอ านาจการตดัสินใจ 
5.การให้บริการนอกสถานท่ีในบาง
ลักษณะงาน 
6.จัดระบบการรับบริการก่อน-หลงั 
7.จัดเจ้าหน้าท่ีประชาสมัพันธ์และ
บริการหรือตรวจสอบเบื้องต้น 
8.น าเทคโนโลยีสมัยใหมม่าใช้ 
9.สร้างมาตรการจูงใจในการตรงตอ่
เวลา 

 
 
1.ร้อยละของผลงานท่ีส าเร็จตาม
ระยะเวลามาตรฐาน 
2.ร้อยละของผูร้ับบริการที่มีความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหนา้ที่ 
3.จ านวนระยะเวลาในการให้บริการที่
เร็วข้ึนกว่าเดมิ 
4.ร้อยละของผู้บริหารที่มีความพึงพอใจ
ต่อการปฏิบตัิงานของเจ้าหน้าท่ี 
5.ร้อยละของระบบบริการที่มีการใช้
บัตรคิว 
6.จ านวนจุดให้บริการตรวจเอกสารก่อน
หรือแจกเอกสาร แผ่นพับแก่
ผู้รับบริการที่เพ่ิมขึ้น 
7.ร้อยละของบุคลากรที่มีความสามารถ
ปฏิบัติงานกับอุปกรณ์/เทคโนโลยี
สมัยใหมไ่ด ้
8.จ านวนผู้ได้รับรางวัลที่เพิ่มขึ้นในการ
ตรงต่อเวลา 
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พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
มาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจรยิธรรม 
ความหมาย 

ตัวอย่าง 
แนวทางปฏิบัต ิ

ตัวอย่างตัวช้ีวัดขั้นต้น 
เพื่อการประเมินผล 

8.เปิดโอกาสให้ประชาชนมสี่วนร่วมรับรู ้
ร่วมคิด และร่วมท าให้บุคคลผู้มสี่วนได้
เสียหรือส่วนเกีย่วข้องเกิดการยอมรับ
ก่อนและหลังด าเนินการทีม่ีผลกระทบ
ต่อส่วนร่วม 
9.รักษา/ภมูิใจในเกียรติและศักดิ์ศรีของ
การเป็นข้าราชการหรือพนักงานสว่น
ท้องถิ่น 

4.พึงปฏิบัติหน้าท่ีโดยมุ่งผลสัมฤทธิ์ของ
งานและความคุม้ค่า 

-การปฏิบัติหนา้ที่ให้แล้วเสร็จตาม
ก าหนดและบรรลุเปาูหมายที่วางไว้ 
-การปฏิบัติหนา้ที่โดยค านึงถึงผลลพัธ์
และผูม้ารับบริการ  โดยอยูภ่ายใต้
ขอบเขตของระเบียบกฎหมาย 
-การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดมี
ประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  และคุ้มค่า
ทั้งในส่วนของการใช้เงินและใช้เวลา 

1.การปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จตาม
ก าหนดและบรรลุเปาูหมาย 
2.ปรับปรุงวิธีการปฏบิัติงาน 
3.พัฒนาบุคลากรให้เปลี่ยนทัศนคติใน
การปฏิบัติงาน 
4.การประเมินผลโครงการทั้งก่อนและ
หลังการท าโครงการ 
5.ปฏิบัติงานโดยค านึงถึงผลลัพธ์ภายใต้
ระเบียบกฎหมาย 
6.ก าหนดเปูาหมายและวัตถุประสงค์ใน
การปฏิบัติงานให้ชัดเจน 
7.ก าหนดรางวัลและ/หรือค่าตอบแทน
ตามผลงาน 
8.การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัดมี
ประสิทธิภาพ 
9.มีการประเมินผลเป็นระยะๆ  โดยการ
ตั้งในรูปคณะกรรมการชุมชน 
10.มีการส่งเสริมใหร้างวัลแก่พนักงานท่ี
ปฏิบัติหน้าท่ีไดส้ัมฤทธ์ิผลตาม
เปูาประสงค ์
 

1.ร้อยละของผลผลิต/ผลลัพธ์ที่บรรลุ
วัตถุประสงค์หรือพันธกิจ 
2.ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ลดลงโดยได้รับ
ปริมาณงานและคณุภาพงานเท่าเดิม
หรือเพิ่มข้ึน 
3.ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการพัฒนา
ในหลักสูตรการปรับเปลี่ยนทัศนคติ 
4.จ านวนโครงการที่บรรลุวัตถุประสงค์
และเปูาหมายของโครงการ 
5.จ านวนงานท่ีปฏิบัติส าเร็จภายใต้
ระเบียบกฎหมาย 
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พฤติกรรมที่พึงประสงค ์
มาตรฐานทาง 

คุณธรรมและจรยิธรรม 
ความหมาย 

ตัวอย่าง 
แนวทางปฏิบัต ิ

ตัวอย่างตัวช้ีวัดขั้นต้น 
เพื่อการประเมินผล 

 5.พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นในศีลธรรม และ
พัฒนาทักษะความรู้  ความสามารถ  
และตนเองงให้ทันสมัยอยู่เสมอ 

-การศึกษาหาความรู้ที่ทันสมยัที่เป็น
การพัฒนาทางวิชาการและพัฒนาจิตใจ
ของตนเองอยู่เสมอด้วยวิธีการพัฒนา
รูปแบบต่าง  ๆ  เช่น  การเข้าร่วม
อบรม  ประชุม  สมัมนา  และ
การศึกษาด้วยตนเอง  เป็นต้น 

1.เปิดโอกาสให้พนักงานได้รับการ
ฝึกอบรมพัฒนาดา้นจิตใจ  ความรูแ้ละ
ทักษะ 
2.ก าหนดแผนงานการเข้ารับการ  
ฝึกอบรม  สมัมนา  และศึกษาดูงาน 
3.ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู ้
4.มุ้งเน้นเทคนิคการฝึกอบรมใหเ้กดิ
ความรู้และความตระหนัก 
5.เปิดโอกาสให้พนักงานไปศึกษาดูงาน 
6.เจ้าหน้าท่ีมีการศึกษาหาความรูด้้วย
ตนเอง 
7.หมุนเวียนการปฏิบัติหนา้ที่เพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพ 

1.จ านวนบุคลากรทีผ่่านการฝึกอบรม
หลักสตูรที่เกี่ยวข้องกับหลักศีลธรรม
และการปฏิบัติในหน้าท่ี 
2.จ านวนครั้งเฉลี่ยในการฝึกอบรมต่อ
คนต่อป ี
3.จ านวนคนที่ผ่านการอบรม 
4.จ านวนครั้งที่ศึกษาดูงาน 
5.จ านวนเจ้าหน้าท่ีศึกษาหาความรู้ด้วย
ตนเอง 
6.ความพึงพอใจของพนักงานและ
ผู้รับบริการ 
7.จ านวนค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน
บุคคลลดลง 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
เรื่อง  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ  และพนักงานจ้าง 

ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส ประจ าปี งบประมาณ 2561 
--------------------------------------------------- 

  อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น(ก.ถ.) ได้ก าหนดมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้ประมวลขึ้น
จากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น  สมาชิกสภาท้องถิ่น  ข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น  ลูกจ้างในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้รับบริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือให้ข้าราชการ  
พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปใช้ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติ  เพื่อเป็น
เครื่องก ากับความประพฤติของตน  ได้แก่ 

1. พึงด ารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ  และมี 
ความรับผิดชอบ 

2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย  โปร่งใส  พร้อมให้ตรวจสอบ 
3. พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค  สะดวก  รวดเร็ว  มีอัธยาศัยไมตรี  โดยยึดประโยชน์ของ 

ประชาชนเป็นหลัก 
4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
5. พึงพัฒนาทักษะ  ความรู้  ความสามารถ  และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ขอประกาศใช้มาตรฐานทั้ง  5  ประการ  ดังกล่าว  ข้างต 

เป็น  “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  ลูกจ้าง  และพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองน้ าใส”  เพ่ือยึดถือเป็นแนวทางส าหรับปฏิบัติตนและเป็นหลักในการปฏิบัติงาน  และได้เพ่ิม
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมอีกดังนี้ 

1. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยค านึงถึงหลักนิติธรรม  หลักคุณธรรม  หลักความโปร่งใส  หลักการมี 
ส่วนร่วม  หลีกความรับผิดชอบและหลักความคุ้มค่า 

2. พึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มความสามารถ  รอบคอบ  รวดเร็ว  ขยันหมั่นเพียรถูกต้อง 
สมเหตุสมผล  โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 

3. พึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการให้เป็นประโยชน์ต่อทางราชการอย่าง 
เต็มที่ 

4. พึงดูแลรักษาการใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด  คุ้มค่า  โดยระมัดระวังมิให้ 
เสียหาย  สิ้นเปลือง  เยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 

5. พึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการให้ความร่วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนเอง 
ทั้งในการให้ความคิดเห็น  การช่วยท างาน  และการแก้ไขปัญหาร่วมกัน  รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่งที่จะมีประโยชน์
ต่อการพัฒนาการในความรับผิดชอบด้วย 
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6. พึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงานตลอดจนผู้ที่เก่ียวข้องด้วยความสุภาพ  มีน้ าใจ  และมีมนุษยสัมพันธ์ 
ที่ด ี

7. พึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กัน 
โดยจากผู้ที่มาติดต่อราชการ  หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่ราชการนั้น 

8. พึงปฏิบัติงานโดยค านึงถึงเกียรติและศักดิ์ศรีของตนเองและรักษาชื่อเสียงภาพพจน์เกียรติยศ 
ของหน่วยงาน 

9. พึงละเว้นการกระท าสิ่งผิดกฎหมาย  หรือจรรยาบรรณวิชาชีพ 
10. พึงรักษาความลับของทางราชการและความลับที่ไม่ควรเปิดเผย 
11. พึงวางตัวเป็นกลางในการปฏิบัติหน้าที่ 
12. ให้บริการประชาชนผู้มาติดต่อราชการโดยไม่หวังสิ่งใดตอบแทน 
13. พึงปฏิบัติงานเต็มที่และควรปฏิบัติงานด้วยความจริงใจ  และตั้งใจโดยเต็มก าลังความสามารถ 
14. พร้อมรับการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่  28  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ. 2560 

 

(ลงชื่อ)     
                                              (นายอริยะ  ไชยแสง) 
                                    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรม 

ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร 
ประจ าป ีงบประมาณ 2561 

 
 
 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน  าใส 
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
 
 
 

ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายบริหาร 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน  าใส  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว 

ประจ าปี งบประมาณ 2561 
--------------------- 

  ประมวลจริยธรรมนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  
2550 มาตรา 279 โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการการเมืองฝุายบริหารขององค์การ 
บริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐาน  ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบ 
การท างานด้านต่างๆ  ทั้งในองค์กรและระดับบุคคล  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม  มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับ 
บริการและประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝุายบริหารใช้ 
อ านาจในขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อ  ตนเอง  ต่อองค์กร  ต่อผู้บังคับบัญชาต่อ
ประชาชน  และต่อสังคม  ตามล าดับ 

5. ปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิด 
ขึ้น  รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
  ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน  พึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ  อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ   

อาศัยอ านาจตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล  พ.ศ.2537 
แก้ไขเพ่ิมเติมถึง  (ฉบับที่  6)  พ.ศ.2552 ข้อ 59  (องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส)  จึงออกระเบียบไว้
ดังต่อไปนี้ 

หมวด  1 
บททั่วไป 

 
  ข้อ  1  ระเบียบนี้  เรียกว่า  “ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น
ฝุายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ประจ าปี งบประมาณ  2562” 
  ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
  ข้อ  3  ในระเบียบนี้ 
   “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ  ข้าราชการ
การเมืองท้องถิ่นฝุายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
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   “ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น”  หมายถึง  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  
รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ร่วมทั้ง
บุคคลที่ฝุายบริหารแต่งตั้งตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติที่จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
   “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรม  ของข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่นฝุายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส   
  ข้อ  4  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 

หมวด  2 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่  1 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

  ข้อ  5  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่น  มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย  เพื่อรักษา
ประโยชน์ส่วนรวมเป็นกลางทางการเมืองอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดย
จะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 9 ประการ  ดังนี้ 

(1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(3) การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
(4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน  และไม่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(5) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
(6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
(7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 
(8) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  

ส่วนที่  2 
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 

  ข้อ  6  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อ  ชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  
ตลอดจนแบบอย่างที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
  ข้อ  7  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่น  ต้อง  เป็นแบบอย่างที่ดีในการ  รักษาไว้และปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
  ข้อ  8  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี  เคารพและปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  ข้อ  9  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม  คุณธรรมและศีลธรรม  
ทั้งโดยส่วนตัวและโดยหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน  ทั้งต้องวางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
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  ข้อ  10  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่น  ต้องเคารพสิทธิ  เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่แสดง
กริยา  หรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ  อาฆาตมาดร้าย  หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด 
  ข้อ  11  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่น  ต้องมีอุดมการณ์ในการท างานเพ่ือประเทศชาติและต้อง
ถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด 
  ข้อ  12  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่น  ต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยความ
รับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ  เป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ  และปราศจากอคติ 
  ข้อ  13  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่น  ต้องสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็น
พลเมืองที่ดี  ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม  และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ 
  ข้อ  14  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่น  ต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานะหรือต าแหน่งการ
เป็นข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์  ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  ไม่ว่าจะ
เป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม 
  ข้อ  15  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่น  ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่ง  การเป็นข้าราชการ
การเมืองเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุ  แต่งตั้ง  ย้าย  โอน  เลื่อนต าแหน่ง  และเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเงินเดือนประจ า  และมิใช่ข้าราชการการเมือง  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่  หรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้บุคคลดังกล่าวพ้น
จากต าแหน่ง  ทั้งนี้  เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
  ข้อ  16  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่น  ต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส  ญาติสนิทบุคคลในครอบครัว
หรือผู้ใกล้ชิดก้าวก่าย  หรือแทรกแซงการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือของผู้อ่ืนและต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้
อ านาจของตนโดยมิชอบ 
  ข้อ  17  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่นต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ  อาชีพหรือการงาน
อ่ืนใดของคู่สมรส  ญาติสนิท  หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
  ข้อ  18  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่นต้องรักษาความลับของทางราชการเว้นแต่เป็นการปฏิบัติ
ตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
  ข้อ  19  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่น  ต้องยึดมั่นในกฎหมายและค านึงถึงระบบคุณธรรมในการ
แต่งตั้งผู้สมควรด ารงต าแหน่งต่างๆ 
  ข้อ  20  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่น  เมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้ว  ต้องไม่น าข้อมูลข่าวสารอันเป็น
ความลับของทางราชการซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในต าแหน่งไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่องค์กรเอกชน  ทั้งนี้  ภายใน
ก าหนดระยะเวลาสองปี  นับจากวันที่พ้นจากต าแหน่ง 
  ข้อ  21  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่น  ต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต  การใช้อ านาจในทางที่ผิด  
การฉ้อฉล  หลอกลวง  หรือกระท าการอื่นใดที่ท าให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
  ข้อ  22  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่น  ต้องไม่เรียกร้องของขวัญ  ของก านัล  หรือประโยชน์อื่นใด
จากบุคคลอ่ืน  เพื่อประโยชน์ต่างๆ  อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน  และจะต้องดูแลให้คู่สมรส  ญาติสนิท  
หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย 
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  ข้อ  23  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่น  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่
ติดต่อท าธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐตามระเบียบ  และขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  ข้อ  24  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่น  พึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างสม่ าเสมอเอาใจใส่ทุกข์
สุข  และรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน  และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอย่างเท่าเทียมกัน  โดยไม่
เลือกปฏิบัติ 
  ข้อ  25  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่น  ต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการ  เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจผิด  หรือเพ่ือผลประโยชน์ส าหรับตนเองและผู้อ่ืน 
  ข้อ  26  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่น  ต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆ  เท่านั้น 
  ข้อ  27  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่น  ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ
เกียรติภูมิของชาติ 
  ข้อ  28  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่น  ต้องไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิด
กฎหมาย  หรือผู้ที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย  เช่น  ผู้เปิดบ่อนการพนัน  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  อัน
อาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
  ข้อ  29  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่น  ต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณี  เมื่อปฏิบัติ
หน้าที่บกพร่องหรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด 
 

หมวด  3 
กลไกและระบบบงัคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ส่วนที่  1 

กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 
  ข้อ  30  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  มีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

1) ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้าราชการการเมืองท้องถิ่นที่ 
เป็นแบบอย่างที่ดี  และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 

2) ให้ความช่วยเหลือ  ดูแล  และคุ้มครองข้าราชการการเมืองท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติ 
ตามตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม 

3) การด าเนินการต่อข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ 
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อันมีผลกระทบต่อสิทธิ  หน้าที่ของผู้นั้นจะกระท ามิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

4) ด าเนินการอ่ืนตามท่ีก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้ 
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ข้อ  31  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมของ 
ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุายบริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใสขึ้น  เพ่ือควบคุมก ากับให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ประกอบด้วย 

1) นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นประธานคณะกรรมการ 
2) ตัวแทนฝุายบริหารที่นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  แต่งตั้งจ านวน 1 คน 

เป็นกรรมการ 
3) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  จ านวน 3 คน เป็นผู้ก ากับดูแลตาม 

พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  เป็นผู้เลือก  เป็นคณะกรรมการ 
4) หัวหน้าส านักปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นเลขานุการคณะกรรมการ  ทั้งนี้   

หัวหน้าส านักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังกล่าวต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน  หากเคยถูกลงโทษ
ทางวินัยมาก่อนให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการจากต าแหน่งในฝุายบริหารที่
เหมาะสม 
  ข้อ  32  คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

1) ควบคุม  ก ากับ  ส่งเสริม  และให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

2) สอดส่อง  ดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้ 

3) ขอความร่วมมือให้กระทรวง  กรม  หน่วยราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง   
หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา  หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง  หรือให้ถ้อยค า 
หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

5) พิจารณาวินิจฉัย  ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ 
6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่อง 

ส าคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
7) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

มอบหมาย 
   ในการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีการปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 

ส่วนที่  2 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

  ข้อ  33  กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมให้นายก
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ  โดย
จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง  สืบสวนหาข้อเท็จจริง  หรือสอบสวน  การฝุาฝืนจริยธรรมนี้  และให้มีค าวินิจฉัยโดยเร็ว  
และให้คณะกรรมการการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  มีค าสั่งลงโทษ
ผู้ฝุาฝืนประมวลจริยธรรม 
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   กรณีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ปฏิบัติ
ฝุาฝืนประมวลจริยธรรม  ให้คณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการและให้เลือกกันเองเป็น
ประธานคณะกรรมการ  โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง  สืบสวนหาข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝุาฝืนจริยธรรมนี้  
และให้มีค าวินิจฉัยโดยเร็ว  และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยให้ผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้ง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  มีค าสั่งลงโทษผู้ฝุาฝืนประมวลจริยธรรม 
  ข้อ  34  หากการด าเนินการไต่สวน  สืบสวน  สอบสวนตามข้อ 33 แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามี
การฝุาฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่งยุติเรื่อง  แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรม  ให้สั่ง
ลงโทษผู้ฝุาฝืนตามข้อ  37 
  ข้อ  35  การด าเนินการไต่สวน  สืบสวน  สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝุาฝืนตามส่วนที่  
2  นี้  ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการรักษาวินัยและการด าเนินการทาง
วินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
  ข้อ  36  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นที่สุด  เว้นแต่ 

1) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของค าวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
2) กรณีผู้ถูกลงโทษตามข้อ  37  เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมให้สามารถ 

ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ภายใน  30  วัน  นับแต่วันที่รับทราบค าสั่งการลงโทษ 
 

หมวด  4 
ขั นตอนการลงโทษ 

 
  ข้อ  37  การปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณี  เพื่อให้มีการแก้ไข
หรือด าเนินการที่ถูกต้อง  หรือตักเตือน  หรือน าไปประกอบการพิจารณาในการเข้าสู่ต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง  
หรือการสั่งให้ผู้ฝุาฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง  หรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
  ข้อ  38  การปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเป็นการฝุาฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่  ให้
พิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ฝุาฝืน  ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ  ความส าคัญ  และระดับต าแหน่ง  
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝุาฝืน  อายุ  ประวัติ  และความประพฤติในอดีต  สภาพแวดล้อมแห่งกรณี  
ผลร้ายอันเกิดจากการฝุาฝืนและเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 
  ข้อ  39  ให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลวินิจฉัยให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  
หรือผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  แล้วแต่กรณีมีค าสั่งลงโทษผู้ฝุาฝืน
ประมวลจริยธรรมนี้ตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมและเม่ือมีค าสั่งลงโทษแล้วให้  นายกองค์การบริหาร
ส่วนต าบลหนองน้ าใส  หรือผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  แล้วแต่กรณี  
แจ้งคณะกรรมการจริยธรรม  เพื่อรายงานให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 
  ข้อ  40  กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
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  ข้อ  41  ให้คณะกรรมการจริยธรรม  พิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความ
เหมาะสม  โดยจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ  1  ปี  หรือให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสมตามค าแนะน าของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ ณ วันที่  28  เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.2560 
 
 

(ลงชื่อ)     
                                               (นายอริยะ  ไชยแสง) 
                                    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน  าใส 
เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายบริหาร   

ประจ าปี งบประมาณ 2561 
--------------------- 

  เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  มาตรา 279  บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรมเพื่อก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองข้าราชการ  หรือ  เจ้าหน้าที่
ของรัฐแต่ละประเภท  โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั่งก าหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า  ทั้งนี้  การฝุาฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  ให้
ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย 

  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส จัดท าเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุายบริหารของ
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุายบริหาร
ในสังกัด ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม  พ.ศ.2560  

 

(ลงชื่อ)     
                                               (นายอริยะ  ไชยแสง) 
                                    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของ 

ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น 
ประจ าป ีงบประมาณ  2561 

 
 
 
 

 
 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน  าใส 
อ าเภอวัฒนานคร จังหวัดสระแก้ว 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

ระเบียบว่าด้วยประมวลจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน  าใส  อ าเภอวัฒนานคร  จังหวัดสระแก้ว  

ประจ าปี งบประมาณ 2561 
--------------------- 

  ประมวลจริยธรรมนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  
2550 มาตรา 279  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

1. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการการเมืองฝุายสภาท้องถิ่นองค์การ 
บริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐาน ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบ 
การท างานด้านต่างๆ  ทั้งในองค์กรและระดับบุคคล  เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรมจริยธรรม  มี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

3. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับ 
บริการและประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

4. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝุายบริหารใช้ 
อ านาจในขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อ ตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชน  
และต่อสังคม ตามล าดับ 

5. ปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิด 
ขึ้น  รวมทัง้เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
  ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและบุคคล  พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไป
กับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืนๆ  อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ   
  อาศัยอ านาจตามระเบียบว่าด้วยการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 ลงวันที่ 17 เดือนกันยายน  
พ.ศ.2547 ข้อ 16  องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  จึงออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้ 
 

หมวด  1 
บททั่วไป 

 
  ข้อ  1  ระเบียบนี้  เรียกว่า  “ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุายสภาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  งบประมาณ 2561” 
  ข้อ  2  ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ วันถัดจากวันประกาศในระเบียบเป็นต้นไป 
  ข้อ  3  ในระเบียบนี้ 
   “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุาย
สภาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
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   “ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น”  หมายถึง  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุายสภาท้องถิ่น  
(ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส   
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  สมาชิกสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ) 
รวมทั้งบุคคลที่ฝุายสภาท้องถิ่นแต่งตั้ง  ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติที่จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น 
   “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรม  ของข้าราชการการเมือง
ท้องถิ่นฝุายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลวังทอง 
  ข้อ  4  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ 
 

หมวด  2 
มาตรฐานจริยธรรม 

 
ส่วนที่  1 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
 
  ข้อ  5  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่น มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษา
ประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  
โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 9 ประการ ดังนี้ 

(10) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(11) การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
(12) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(13) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
(14) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(15) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(16) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
(17) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  
(18) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
 

ส่วนที่  2 
มาตรฐานทางจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่น 

 
  ข้อ  6  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่นต้องจงรักภักดีต่อ  ชาติ  ศาสนา  และพระมหากษัตริย์  
ตลอดจนแบบอย่างที่ดีในการเคารพและรักษาระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
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  ข้อ  7  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่น  ต้อง  เป็นแบบอย่างที่ดีในการ  รักษาไว้และปฏิบัติตาม
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
  ข้อ  8  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี  เคารพและปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 
  ข้อ  9  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม  คุณธรรมและศีลธรรม  
ทั้งโดยส่วนตัวและโดยหน้าที่รับผิดชอบต่อสาธารณชน  ทั้งต้องวางตนให้เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
  ข้อ  10  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่น  ต้องเคารพสิทธิ  เสรีภาพส่วนบุคคลของผู้อื่นโดยไม่แสดง
กริยา  หรือใช้วาจาอันไม่สุภาพ  อาฆาตมาดร้าย  หรือใส่ร้ายหรือเสียดสีบุคคลใด 
  ข้อ  11  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่น  ต้องมีอุดมการณ์ในการท างานเพ่ือประเทศชาติและต้อง
ถือเอาผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นสิ่งสูงสุด 
  ข้อ  12  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่น  ต้องรับใช้ประชาชนอย่างเต็มความสามารถด้วยความ
รับผิดชอบ  ซื่อสัตย์  สุจริต  เสียสละ  เป็นธรรม  ไม่เลือกปฏิบัติ  และปราศจากอคติ 
  ข้อ  13  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่น  ต้องสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็น
พลเมืองที่ดี  ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรม  และดูแลรักษาสภาพสิ่งแวดล้อมในพื้นที่รับผิดชอบ 
  ข้อ  14  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่น  ต้องไม่ใช้หรือยินยอมให้ผู้อื่นใช้สถานะหรือต าแหน่งการ
เป็นข้าราชการการเมืองไปแสวงหาผลประโยชน์  ที่มิควรได้โดยชอบด้วยกฎหมาย  ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น  ไม่ว่าจะ
เป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม 
  ข้อ  15  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่น  ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่ง  การเป็นข้าราชการ
การเมืองเข้าไปก้าวก่ายหรือแทรกแซงการบรรจุ  แต่งตั้ง  ย้าย  โอน  เลื่อนต าแหน่ง  และเลื่อนขั้นเงินเดือนของ
ข้าราชการซึ่งมีต าแหน่งหรือเงินเงินเดือนประจ า  และมิใช่ข้าราชการการเมือง  พนักงาน  หรือลูกจ้างของหน่วย
ราชการ  หน่วยงานของรัฐ  รัฐวิสาหกิจ  กิจการที่รัฐถือหุ้นใหญ่  หรือราชการส่วนท้องถิ่นหรือให้บุคคลดังกล่าวพ้น
จากต าแหน่ง  ทั้งนี้  เว้นแต่เป็นการปฏิบัติตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
  ข้อ  16  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่น  ต้องไม่ยินยอมให้คู่สมรส  ญาติสนิทบุคคลในครอบครัว
หรือผู้ใกล้ชิดก้าวก่าย  หรือแทรกแซงการปฏิบัติการปฏิบัติหน้าที่ของตนหรือของผู้อ่ืนและต้องไม่ยินยอมให้ผู้อื่นใช้
อ านาจของตนโดยมิชอบ 
  ข้อ  17  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่นต้องระมัดระวังมิให้การประกอบวิชาชีพ  อาชีพหรือการงาน
อ่ืนใดของคู่สมรส  ญาติสนิท  หรือบุคคลในครอบครัวของตนที่มีลักษณะเป็นการกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือ
ศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
  ข้อ  18  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่นต้องรักษาความลับของทางราชการเว้นแต่เป็นการปฏิบัติ
ตามอ านาจหน้าที่ตามกฎหมาย 
  ข้อ  19  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่น  ต้องยึดมั่นในกฎหมายและค านึงถึงระบบคุณธรรมในการ
แต่งตั้งผู้สมควรด ารงต าแหน่งต่างๆ 
  ข้อ  20  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่น  เมื่อพ้นจากต าแหน่งแล้ว  ต้องไม่น าข้อมูลข่าวสารอันเป็น
ความลับของทางราชการซึ่งตนได้มาในระหว่างอยู่ในต าแหน่งไปใช้เพื่อเกิดประโยชน์แก่องค์กรเอกชน  ทั้งนี้  ภายใน
ก าหนดระยะเวลาสองปี  นับจากวันที่พ้นจากต าแหน่ง 
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  ข้อ  21  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่น  ต้องเปิดเผยข้อมูลการทุจริต  การใช้อ านาจในทางที่ผิด  
การฉ้อฉล  หลอกลวง  หรือกระท าการอื่นใดที่ท าให้ราชการเสียหายต่อเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบ 
  ข้อ  22  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่น  ต้องไม่เรียกร้องของขวัญ  ของก านัล  หรือประโยชน์อื่นใด
จากบุคคลอ่ืน  เพื่อประโยชน์ต่างๆ  อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน  และจะต้องดูแลให้คู่สมรส  ญาติสนิท  
หรือบุคคลในครอบครัวของตนปฏิบัติเช่นเดียวกันด้วย 
  ข้อ  23  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่น  ข้าราชการการเมืองท้องถิ่นต้องปฏิบัติต่อองค์กรธุรกิจที่
ติดต่อท าธุรกิจกับหน่วยงานของรัฐตามระเบียบ  และขั้นตอนอย่างเท่าเทียมกันโดยไม่เลือกปฏิบัติ 
  ข้อ  24  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่น  พึงพบปะเยี่ยมเยียนประชาชนอย่างสม่ าเสมอเอาใจใส่ทุกข์
สุข  และรับฟังเรื่องราวร้องทุกข์ของประชาชน  และรีบหาทางช่วยเหลืออย่างเร่งด่วนอย่างเท่าเทียมกัน  โดยไม่
เลือกปฏิบัติ 
  ข้อ  25  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่น  ต้องไม่ใช้หรือบิดเบือนข้อมูลข่าวสารของราชการ  เพ่ือให้
เกิดความเข้าใจผิด  หรือเพ่ือผลประโยชน์ส าหรับตนเองและผู้อ่ืน 
  ข้อ  26  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่น  ต้องรักษาทรัพย์สินของทางราชการและใช้ทรัพย์สินของ
ทางราชการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์นั้นๆ  เท่านั้น 
  ข้อ  27  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่น  ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อ
เกียรติภูมิของชาติ 
  ข้อ  28  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่น  ต้องไม่คบหาหรือให้การสนับสนุนแก่ผู้ประพฤติผิด
กฎหมาย  หรือผู้ที่มีความประพฤติในทางเสื่อมเสีย  เช่น  ผู้เปิดบ่อนการพนัน  หรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับยาเสพติด  อัน
อาจกระทบกระเทือนต่อความเชื่อถือศรัทธาของประชาชนในการปฏิบัติหน้าที่ของตน 
  ข้อ  29  ข้าราชการ  การเมืองท้องถิ่น  ต้องแสดงความรับผิดชอบตามควรแก่กรณี  เมื่อปฏิบัติ
หน้าที่บกพร่องหรือปฏิบัติหน้าที่ผิดพลาด 
 

หมวด  3 
กลไกและระบบบงัคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ส่วนที่  1 

กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 
  ข้อ  30  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  มีหน้าที่ก ากับดูแลให้มีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 

5) ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้าราชการการเมืองท้องถิ่นที่ 
เป็นแบบอย่างที่ดี  และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 

6) ให้ความช่วยเหลือ  ดูแล  และคุ้มครองข้าราชการการเมืองท้องถิ่นซึ่งปฏิบัติ 
ตามตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม 
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7) การด าเนินการต่อข้าราชการการเมืองท้องถิ่น  ที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ 
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อันมีผลกระทบต่อสิทธิ  หน้าที่ของผู้นั้นจะกระท ามิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

8) ด าเนินการอ่ืนตามท่ีก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้ 
ข้อ  31  ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม 

ของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุายสภาท้องถิ่นองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ขึ้น  เพื่อควบคุมก ากับให้มี
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  ประกอบด้วย 

5) ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล  เป็นประธานคณะกรรมการ 
6) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก  แต่งตั้งจ านวน  2  คน 

เป็นคณะกรรมการ 
7) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  จ านวน 6 คน  เป็นผู้ก ากับดูแลตาม 

พระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  เป็นผู้เลือก  เป็นคณะกรรมการ 
8) หัวหน้าส านักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  เป็นเลขานุการ 

คณะกรรมการ  ทั้งนี้  หัวหน้าส านักงานปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ดังกล่าวต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมา
ก่อน  หากเคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อนให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  พิจารณาแต่งตั้งข้าราชการจากต าแหน่ง
ในฝุายบริหารที่เหมาะสม 
  ข้อ  32  คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 

8) ควบคุม  ก ากับ  ส่งเสริม  และให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ 
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

9) สอดส่อง  ดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน 
ท้องถิ่น  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรมเห็นเองก็ได้ 

10) ขอความร่วมมือให้กระทรวง  กรม  หน่วยราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง   
หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

11) เรียกผู้ถูกกล่าวหา  หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง  หรือให้ถ้อยค า 
หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

12) พิจารณาวินิจฉัย  ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ 
13) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่อง 

ส าคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
14) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน 

มอบหมาย 
   การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีการปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใช้บังคับโดยอนุโลม 
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ส่วนที่  2 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
  ข้อ  33  กรณีมีการ้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีการปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมให้ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ส่งเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ  โดย
จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง  สืบสวนหาข้อเท็จจริง  หรือสอบสวน  การฝุาฝืนจริยธรรมนี้  และให้มีค าวินิจฉัยโดยเร็ว  
และให้คณะกรรมการการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  มีค าสั่ง
ลงโทษผู้ฝุาฝืนประมวลจริยธรรม 
   กรณีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่า ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  
ปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรม  ให้คณะกรรมการจริยธรรมที่เหลืออยู่เป็นผู้รับผิดชอบด าเนินการและให้เลือกกันเอง
เป็นประธานคณะกรรมการ  โดยจะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง  สืบสวนหาข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝุาฝืนจริยธรรม
นี้  และให้มีค าวินิจฉัยโดยเร็ว  และให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลค าวินิจฉัยให้ผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติ
จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  มีค าสั่งลงโทษผู้ฝุาฝืนประมวลจริยธรรม 
  ข้อ  34  หากการด าเนินการไต่สวน  สืบสวน  สอบสวนตามข้อ 33 แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามี
การฝุาฝืนประมวลจริยธรรมให้สั่งยุติเรื่อง  แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝุาฝืนประมวลจริยธรรม  ให้สั่ง
ลงโทษผู้ฝุาฝืนตามข้อ  37 
  ข้อ  35  การด าเนินการไต่สวน  สืบสวน  สอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝุาฝืนตามส่วนที่  
2  นี้  ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการรักษาวินัยและการด าเนินการทาง
วินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 
  ข้อ  36  ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมให้ถือเป็นที่สุด  เว้นแต่ 

3) ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของค าวินิจฉัยนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
4) กรณีผู้ถูกลงโทษตามข้อ 37 เห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรมให้สามารถ 

ร้องเรียนต่อผู้ตรวจการแผ่นดินได้ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่รับทราบค าสั่งการลงโทษ 
 

หมวด  4 
ขั นตอนการลงโทษ 

 
  ข้อ  37  การปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณี  เพื่อให้มีการแก้ไข
หรือด าเนินการที่ถูกต้อง  หรือตักเตือน  หรือน าไปประกอบการพิจารณาในการเข้าสู่ต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง  
หรือการสั่งให้ผู้ฝุาฝืนนั้นปรับปรุงตนเอง  หรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
  ข้อ  38  การปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเป็นการฝุาฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่  ให้
พิจารณาจากพฤติกรรมของผู้ฝุาฝืน  ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ  ความส าคัญ  และระดับต าแหน่ง  
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝุาฝืน  อายุ  ประวัติ  และความประพฤติในอดีต  สภาพแวดล้อมแห่งกรณี  
ผลร้ายอันเกิดจากการฝุาฝืนและเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 
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  ข้อ  39  ให้คณะกรรมการจริยธรรมส่งผลวินิจฉัยให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบล   
หนองน้ าใส  หรือผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  แล้วแต่กรณีมีค าสั่งลงโทษ
ผู้ฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ตามค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมและเมื่อมีค าสั่งลงโทษแล้วให้  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  หรือผู้ก ากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นๆ  
แล้วแต่กรณี  แจ้งคณะกรรมการจริยธรรม  เพื่อรายงานให้ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 
  ข้อ  40  กรณีเกิดปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาด 
  ข้อ  41  ให้คณะกรรมการจริยธรรม  พิจารณาปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความ
เหมาะสม  โดยจัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุกๆ 1 ปี หรือให้ด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสมตามค าแนะน าของผู้ตรวจการแผ่นดินต่อไป 
 
  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ  วันที่ 28 เดือน  ธันวาคม  พ.ศ.2560 
 
 
 

(ลงชื่อ)     
                                               (นายอริยะ  ไชยแสง) 
                                    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน  าใส 
เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝ่ายสภาท้องถิ่น   

ประจ าปี งบประมาณ 2561 
--------------------- 

  เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2550  มาตรา 279  บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรมเพื่อก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองข้าราชการ หรือ เจ้าหน้าที่
ของรัฐแต่ละประเภท  โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ  รวมทั่งก าหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า  ทั้งนี้  การฝุาฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  ให้
ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย 

  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279  
องค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  จัดท าเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุายสภาท้องถิ่น
ขององค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของข้าราชการการเมืองท้องถิ่นฝุาย
สภาท้องถิ่นในสังกัด  ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

   ประกาศ ณ วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2560 

 

(ลงชื่อ)     
                                               (นายอริยะ  ไชยแสง) 
                                    ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส  ปฏิบัติหน้าที่ 
                                             นายกองค์การบริหารส่วนต าบลหนองน้ าใส 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


