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ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดทำตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้ าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานใน
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึ ดถือเป็ น หลักการและแนวทางปฏิบั ติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุ คคล และเป็ น เครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่างๆของ องค์การบริห ารส่วนตำบลตูม เพื่ อให้
การดำเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทำให้ เกิ ด รู ป แบบองค์ ก รอัน เป็ น ที่ ย อมรับ เพิ่ ม ความน่ าเชื่ อ ถื อ เกิ ด ความมั่ น ใจแก่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔. ให้ เกิดพั น ธะผู กพั นระหว่ างองค์กรและข้าราชการในทุ กระดับ โดยให้ ฝ่ ายบริห ารใช้
อำนาจในขอบเขต สร้ างระบบความรั บ ผิ ด ชอบของข้ าราชการต่ อ ตนเอง ต่ อ องค์ ก ร ต่ อ ผู้ บั งคั บ บั ญ ชา
ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลำดับ
๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึ งยึดถือเป็ น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการของ องค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม
“ข้าราชการ” หมายถึ ง ข้ าราชการส่ ว นท้ องถิ่ น ข้ าราชการส่ ว นท้ อ งถิ่ น สามั ญ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น
รวมถึงพนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจำ องค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม
ข้อ ๒ ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้

-2หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
สำหรับข้าราชการ ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม
ข้อ ๓ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ทุกคน มีหน้าที่ดำเนินการให้เป็นไป
ตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อำนวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน
(๕) การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ
ตรวจสอบได้
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(๑๐) การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดี
ร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้
สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน

-3ส่วนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้ อ ๔ ข้ า ราชการของ องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลตู ม ต้ อ งจงรั ก ภั ก ดี ต่ อ ชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย์
ข้อ ๕ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลตู ม ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๖ ข้ าราชการของ องค์ การบริห ารส่ ว นตำบลตู ม ต้อ งเป็ น แบบอย่างที่ ดี ในการเป็ น
พลเมืองดี
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๗ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิด
ความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าที่
ข้ อ ๘ ข้ าราชการของ ต้ อ งปฏิ บั ติ อ งค์ ก ารบริห ารส่ ว นตำบลตู ม หน้ า ที่ อ ย่ า งเต็ ม กำลั ง
ความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสำเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
ข้อ ๙ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ต้ องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
ข้อ ๑๐ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ
เรียบร้อย
มีอัธยาศัย
ข้อ ๑๑ ข้าราชการของ องค์ การบริห ารส่ ว นตำบลตูม ต้ องรัก ษาความลั บ ที่ ได้จ ากการ
ปฏิบัติหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทำได้ต่อเมื่อมีอำนาจหน้าที่และ
ได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดเท่านั้น
ข้อ ๑๒ ข้าราชการของ องค์ก ารบริห ารส่ ว นตำบลตูม ต้ องรักษา และเสริมสร้างความ
สามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ข้อ ๑๓ ข้าราชการของ องค์การบริห ารส่ วนตำบลตูม ต้องไม่ใช้ส ถานะหรือตำแหน่งไป
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม
ตลอดจนไม่ รั บ ของขวั ญ ของกำนั ล หรื อ ประโยชน์ อื่ น ใดจากผู้ ร้ อ งเรี ย น หรื อ บุ ค คลที่ เกี่ ย วข้ อ ง
เพื่อประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้
ตามประเพณี
ข้อ ๑๔ ข้าราชการของ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ต้องประพฤติตนให้สามารถทำงาน
ร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มี น้ำใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการปฏิบัติงาน
ของเพื่อนร่วมงาน และไม่นำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน

-4หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๖ ให้ สำนักงานปลัด องค์การบริหารส่วนตำบลตูม มีหน้าที่ควบคุมกำกับการให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้
(๑) ดำเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี
และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ
(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้
นายกองค์การบริห ารส่ วนตำบลตูม หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจ
ดำเนินการตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่
เห็นเองก็ได้
(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่า นายกองค์การบริหารส่วน
ตำบลตูม หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่ อข้าราชการผู้นั้นตามควรอาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้อง
ผ่าน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้
(๔) คุ้ ม ครองข้ าราชการซึ่ งปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ อ ย่ างตรงไปตรงมา
มิ ใ ห้ ถู ก กลั่ น แกล้ ง หรื อ ถู ก ใช้ อ ำนาจโดยไม่ เป็ น ธรรม การดำเนิ น การต่ อ ข้ า ราชการที่ อ ยู่ ร ะหว่ า ง
ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน
ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จ จริงหรื อวินั ย หรือ กระทบต่ อ สิ ทธิหน้ าที่ ของข้าราชการผู้นั้ น จะกระทำมิ ได้
เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
(๕) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖)ดำเนินการอื่นตามที่กำหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดำรงตำแหน่งในสำนักปลัด
ข้อ ๑๗ ให้ นายกองค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลตู ม แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการจริ ย ธรรมขึ้ น
เพื่อควบคุม กำกับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้
เหลือสองคน
(๓) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารใน องค์การ
บริหารส่วนตำบลตูม ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างของ องค์การบริหารส่วนตำบล
ตูม นั้น จำนวนสองคน
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อ
และคัดเลือกให้เหลือสองคน

-5ให้ หั ว หน้ า สำนั ก งานปลั ด องค์ ก ารบริ ห ารส่ ว นตำบลตู ม เป็ น เลขานุ ก าร
คณะกรรมการจริยธรรม และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม
กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กำกับ ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้
ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๒) สอดส่ องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในกรณี ที่ มีข้อสงสั ย หรื อมีข้อร้องเรียนว่ามี การฝ่ าฝื น จริยธรรมหรือ จรรยา หรือ ในกรณี ที่ มีการ
อุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ให้ ค ณะกรรมการจริ ย ธรรมหรื อ ผู้ ที่ ค ณะกรรมการจริ ย ธรรมมอบหมาย
มีอำนาจหน้ าที่ ขอให้ กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้ าง
หุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจง
หรือให้ถ้อยคำเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ ถ้อยคำ
หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ ส่งคำวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริห ารงานบุคคลระดับ
จังหวัดโดยพลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวัน
นับแต่วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม
เป็นที่สุด
(๖) ส่งเรื่องให้ ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณี ที่เห็ นว่าเรื่องนั้นเป็น
เรื่องสำคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา
มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อำนาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(๘) ดำเนิ น การอื่ น ตามประมวลจริ ย ธรรมนี้ หรื อ ตามที่ ผู้ ต รวจการแผ่ น ดิ น
มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใช้บังคับ
ส่วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๙ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลตูม เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ
ข้อ ๒๐ การดำเนิ น การตามข้ อ ๑๙ ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบพิ จ ารณ าดำเนิ น การแต่ ง ตั้ ง
คณะกรรมการจำนวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม

-6ข้อ ๒๑ การประพฤติ ป ฏิบั ติฝ่ าฝื นประมวลจริยธรรมนี้ จะถือ เป็ นการฝ่ าฝื น จริย ธรรม
ร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสำคัญ
และระดับตำแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรนำมาประกอบการพิจารณา
ข้อ ๒๒ หากการดำเนิ นการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ ว ไม่ป รากฏข้อเท็ จจริงว่ามี การ
ฝ่ าฝื น ประมวลจริ ย ธรรม ให้ ผู้ รั บ ผิ ด ชอบพิ จ ารณาดำเนิ น การตามข้ อ ๑๙ สั่ งยุ ติ เรื่ อ ง แต่ ห ากปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณา
ดำเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๕ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดำเนินการ
ทางวินัย
ข้อ ๒๓ การดำเนิ น การสอบสวนทางจริ ย ธรรมและการลงโทษผู้ ฝ่ า ฝื น ตามข้ อ ๑๙
ข้อ ๒๐ และข้อ ๒๒ ให้นำแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย
และการดำเนินการทางวินัย ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้ อ ๒๔ การสั่ ง การของผู้ รั บ ผิ ด ชอบดำเนิ น การตามข้ อ ๒๒ ให้ ด ำเนิ น การตามนั้ น
เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทำให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทาง
วินัยหรือความผิดทางอาญา ให้ดำเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดำเนินการที่ถูกต้อง หรือ
ตั ก เตื อ น หรื อ นำไปประกอบการพิ จ ารณาการแต่ ง ตั้ ง การเข้ า สู่ ต ำแหน่ ง การพ้ น จากตำแหน่ ง
การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรื อการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือ
ได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๖ เมื่อมีการดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒ แล้ว
ให้ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๒๗ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรม
ของ องค์การบริหารส่วนตำบลตูม ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ผู้ ถู ก ลงโทษตามข้ อ ๑๘ (๒) สามารถร้อ งทุ ก ข์ ห รือ อุ ท ธรณ์ ต่ อ คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ข้อ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว

-7บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๙ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดำเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป
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พฤติกรรมที่พึงประสงค์

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม

- เพื่อป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบ
1. มีความซื่อสัตย์
1. พึงดำรงตนให้ตั้งมั่นอยู่
2. มีความสุจริต
ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่
3. การใช้ อำนาจและหน้าที่ในทาง ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต
ที่ถูกต้อง
เสียสละ และมีความ
4. มีความพร้อมและยินดี
รับผิดชอบ
ให้มีการตรวจสอบ
5. มีความโปร่งใส

ความหมาย

- มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรง
ไปตรงมา โดยคำนึงถึง
ประโยชน์สุขประชาชน
- การไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่หา
ผลประโยชน์
- มีความรับผิดชอบต่อตำแหน่ง
หน้าที่

แนวทางปฏิบัติ

ตัวชี้วัดขั้นต้นเพื่อการประเมินผล

1. การปฏิบัติหน้าที่โดยยึดถือ
ระเบียบ กฎหมาย หนังสือสั่งการ
มติ ค.ร.ม.หรือวิชาชีพ
2. การไม่ใช้ตำแหน่งหน้าที่
แสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ
3. การปฏิบัติงานโดยยึดหลักตาม
พระบรมราโชวาทเป็นตัวอย่าง
4. ผู้บังคับบัญชาต้องปฏิบัติตน
5. ควบคุมอุปกรณ์เครื่องใช้ไม่นำ
ของราชการไปใช้เป็นทรัพย์สิน
ส่วนตัว

1. จำนวนข้อทักท้วงร้องเรียนของ
บุคคลภายนอกว่าไม่ปฏิบัติตาม
ระเบียบกฎหมาย ค.ร.ม. ฯลฯ
2. จำนวนเรื่องที่ถูกร้องเรียนว่า
ทุจริตและประพฤติมิชอบ
3. จำนวนข้าราชการที่ถูกลงโทษ
4. ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความ
พึงพอใจต่อการให้บริการของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
5. จำนวนข้อร้องเรียนของ
ประชาชนผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้นหรือ
ลดลง
6. จำนวนผู้ปฏิบัติงานที่ถูก
ตรวจสอบว่าร่ำรวยผิดปกติ
7. ร้อยละของผู้ปฏิบัติโดยยึดหลัก
พระบรมราโชวาท
8. จำนวนผู้ร้องเกีย่ วกับพฤติกรรม
การทุจริตของผู้บังคับบัญชา

-2กรอบแนวทางการเสริมสร้างมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตำบลตูม
พฤติกรรมที่พึงประสงค์

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
2. พึงปฏิบัติหน้าที่อย่าง
เปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้
ตรวจสอบ

ความหมาย

แนวทางปฏิบัติ

ตัวชี้วัดขั้นต้นเพื่อการประเมินผล

- มีขั้นตอนการปฏิบัติงานแผน
การทำงาน และการมอบหมาย
งานที่ชัดเจน โดยสามารถแจ้ง
ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติงาน ผู้
ปฏิบัติงานและระยะเวลาแล้ว
เสร็จให้แก่ผู้มาติดต่อราชการได้
ทราบ เพื่อสามารถตรวจสอบ
และติดตามได้
- มีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่
เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมา
ด้วยภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย

1. ประชาชนมีส่วนร่วมในการ
กำหนดนโยบายแผนงานโครงการ
2. การเปิดเผยข้อมูลข่าวสารและ
การปฏิบัติตาม พ.ร.บ.ข้อมูล
ข่าวสาร
3. มีคู่มือการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่และคู่มือการติดต่อของ
ประชาชน
4. ประชาสัมพันธ์การปฏิบัติงาน
ให้ประชาชนทราบทุกขั้นตอน
5. มีขั้นตอนการปฏิบัติงาน
แผนการทำงานมอบหมายหน้าที่
ชัดเจนและมีการจัดทำหนังสือ
แนะนำการติดต่อราชการ
6. กำหนดระยะเวลาในการ
ปฏิบัติงานให้ชัดเจนและแจ้งให้
ประชาชนทราบ
7. มีการสรุปผลงานประจำปี
8. ผู้บังคับบัญชาต้องติดตามการ
ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง

1. จำนวนประชาชนที่มีส่วนร่วมใน
การตัดสินใจ
2. จำนวนสื่อที่ใช้ในการเผยแพร่
เช่น วารสาร หอกระจายข่าว ฯลฯ
3.ร้อยละของจำนวนข้อมูลข่าวสาร
ที่ประชาชนควรทราบที่ได้มีการ
ประกาศในที่สาธารณะ
4. จำนวนคู่มือการปฏิบัติงานและ
ติดต่องานที่ได้มีการจัดทำขึ้นในแต่
ละงาน
5. ร้อยละของข้อเรียกร้องที่มีต่อ
การปฏิบัติงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น
6. อัตราร้อยละที่เพิ่มขึ้นของความ
พึงพอใจของผู้ใช้บริการ
7. ความถี่ในการติดตามของ
ผู้บังคับบัญชา
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มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม

- เพื่อเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติ
1. ปฏิบัติงานด้วยความเสมอภาค 3. พึงให้บริการด้วยความ
และเป็นธรรมต่อพนักงานและ เสมอภาค สะดวก รวดเร็ว
ประชาชน
มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึด
2. การปฏิบัติงานต้องคำนึงถึง ประโยชน์ของประชาชนเป็นหลัก
ความพึงพอใจของประชนชน
ผู้รับบริการ
3. มีความกระตือรือร้นในการ
ปฏิบัติงาน
4. มีอัธยาศัยไมตรีต่อผู้มารับ
บริการ
5. มีความรอบรู้และความ
เชี่ยวชาญในงานที่ทำ
6. มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ในการปฏิบัติงาน
7. ปฏิบัติงานด้วยการใช้ทรัพยากร
อย่างประหยัดเพื่อให้เกิดผล
สัมฤทธิ์

ความหมาย

แนวทางปฏิบัติ

ตัวชี้วัดขั้นต้นเพื่อการประเมินผล

- การให้บริการที่เป็นมาตรฐาน
เดียวกันอย่างเสมอภาคทั่วถึงเป็น
ธรรม
- ให้การบริการด้วยความสะดวก
รวดเร็ว และตรงต่อเวลา
- การให้บริการด้วยความเต็มใจ
ยิ้มแย้ม แจ่มใส และรักษา
ผลประโยชน์แก่ผู้มารับบริการ
ทุกคน

1. กำหนดหลักเกณฑ์และ
มาตรฐานในการปฏิบัติงานให้
ชัดเจน และประกาศให้ประชาชน
ทราบ
2. นำระบบ ONE STOP
SERVICE มาใช้
3. ลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน
4. การกระจายอำนาจการ
ตัดสินใจ
5. การให้บริการนอกสถานที่ใน
บางลักษณะงาน
6. จัดระบบการรับบริการ
ก่อน- หลัง
7. จัดเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
และบริการหรือตรวจสอบเบื้องต้น
8. นำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้
9. สร้างมาตรฐานการจูงใจในการ
ตรงต่อเวลา

1. ร้อยละของผลงานที่สำเร็จตาม
ระยะเวลามาตรฐาน
2. ร้อยละของผู้รับบริการที่มีความ
พึงพอใจต่อการปฏิบัติงาน
3. จำนวนระยะเวลาในการ
ให้บริการที่เร็วขึ้นกว่าเดิม
4. ร้อยละของผู้บริการที่มีความพึง
พอใจต่อการปฏิบัติงานของ
เจ้าหน้าที่
5. ร้อยละของระบบบริการที่มีการ
ใช้บัตรคิว
6. จำนวนชุดให้บริการตรวจ
เอกสารก่อนหรือแจกเอกสาร แผ่น
พับ แต่ผู้รับบริการที่เพิ่มขึ้น
7. ร้อยละของบุคลากรที่มี
ความสามารถปฏิบัติงานกับ
อุปกรณ์/เทคโนโลยีสมัยใหม่ได้
8. จำนวนผู้ได้รับรางวัลที่เพิ่มขึ้น
ในการตรงต่อเวลา
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มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม

ความหมาย

8. เปิดโอกาสให้ประชาชนมีส่วน 4. พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึด
- การปฏิบัติงานให้แล้วเสร็จ
ร่วมรับรู้ ร่วมคิดและร่วมทำให้ ผลสัมฤทธิ์ของงานและความคุ้มค่า ตามกำหนดและบรรลุเป้าหมาย
บุคคลผู้มีส่วนร่วมได้เสียหรือส่วน
ที่วางไว้
เกี่ยวข้องเกิดการยอมรับก่อนและ
- การปฏิบัตินาที่โดยคำนึงถึง
หลังดำเนินการที่มีผลกระทบต่อ
ผลลัพธ์และผู้มารับบริการโดย
ส่วนร่วม
อยู่ภายใต้ขอบเขตของระเบียบ
9. รักษา/ภูมิใจในเกียรติและ
กฎหมาย
ศักดิ์ศรีของการเป็นข้าราชการหรือ
- การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
พนักงานส่วนท้องถิ่น
มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล
และคุ้มค่าทั้งในส่วนของการใช้
เงิน และใช้เวลา

แนวทางปฏิบัติ

ตัวชี้วัดขั้นต้นเพื่อการประเมินผล

1. ปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จตาม
กำหนดและบรรลุเป้าหมาย
2. ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน
3. พัฒนาบุคลากรให้เปลี่ยน
ทัศนคติในการปฏิบัติงาน
4. การประเมินผลโครงการทั้ง
ก่อนและหลังการทำโครงการ
5. ปฏิบัติงานโดยคำนึงถึงผลลัพธ์
ภายใต้ระเบียบกฎหมาย
6. กำหนดเป้าหมายและ
วัตถุประสงค์ในการปฏิบัติงานให้
ชัดเจน
7. กำหนดรางวัลและ/หรือ
ค่าตอบแทนตามผลงานประหยัดมี
ประสิทธิภาพ
8. การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด
มีประสิทธิภาพ
9. มีการประเมินผลเป็นระยะ ๆ
โดยการตั้งในรูปคณะกรรมการ
ชุมชน
10. มีการส่งเสริมให้รางวัลแก่
พนักงานที่ปฏิบัติหน้าที่ได้สัมฤทธิ์
ผลตามเป้าประสงค์

1. ร้อยละของผลผลผลติ/ผลลัพธ์
ที่บรรลุวัตถุประสงค์หรือพันธะกิจ
2. ร้อยละของค่าใช้จ่ายที่ลดลง
โดยได้รับปริมาณงานและคุณภาพ
เท่าเดิมหรือเพิ่มขึ้น
3. ร้อยละของบุคลากรที่ได้รับการ
พัฒนาในหลักสูตรการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติ
4. จำนวนโครงการที่บรรลุ
วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ
โครงการ
5. จำนวนงานที่ปฏิบัติสำเร็จ
ภายใต้
ระเบียบกฎหมาย
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มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
5. พึงพัฒนาทักษะความรู้
ความสามารถและตนเองให้
ทันสมัยอยู่เสมอ

ความหมาย

แนวทางปฏิบัติ

ตัวชี้วัดขั้นต้นเพื่อการประเมินผล

- การศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัยที่
เป็นการพัฒนาทางวิชาการและ
พัฒนาจิตใจของตนเองอยู่เสมอ
ด้วยวิธีการพัฒนารูปแบบต่าง ๆ
เช่น การเข้าร่วมอบรม ประชุม
สัมมนาและการศึกษาด้วยตนเอง
เป็นต้น

1. เปิดโอกาสให้พนักงานรับการ
ฝึกอบรม
2. กำหนดแผนงานการเข้ารับการ
ฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดู
งาน
3. ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
4. มุ่งเน้นเทคนิคการฝึกอบรมให้
เกิดความรู้และความตระหนัก
5. เปิดโอกาสให้พนักงานไป
ศึกษาดูงาน
6. เจ้าหน้าที่มีการศึกษาหาความรู้
ด้วยตนเอง
7. หมุนเวียนการปฏิบัติหน้าที่เพื่อ
เพิ่มพูนประสิทธิภาพ

1. จำนวนบุคลากรที่ผ่านการ
ฝึกอบรมหลักสูตรที่เกี่ยวข้องกับ
หลักศีลธรรมและการปฏิบัติใน
หน้าที่
2. จำนวนครั้งเฉลี่ยในการ
ฝึกอบรม
ต่อคนต่อปี
3. จำนวนคนที่ผ่านการอบรม
4. จำนวนครั้งที่ศึกษาดูงาน
5. จำนวนเจ้าหน้าที่ศึกษาหา
ความรู้ด้วยตนเอง
6. ความพึงพอใจของพนักงานและ
ผู้รับบริการ
7. จำนวนค่าใช้จ่ายใจการ
บริหารงานบุคคลลดลง
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พฤติกรรมที่พึงประสงค์

มาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรม
1. รักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์และปกป้อง
สถาบัน

ความหมาย

แนวทางปฏิบัติ

ตัวชี้วัดขั้นต้นเพื่อการประเมินผล

- แสดงออกซึ่งการรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ การปกป้อง
สถาบัน เช่น การเข้าร่วมกิจกรรม
ต่างๆ ที่แสดงออกถึงการรักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์และการ
ปกป้องสถาบันด้วยตนเองเป็นต้น

1. จัดกิจกรรมส่งเสริมการรักชาติ
ศาสนา พระมหากษัตริย์ การ
ปกป้องสถาบัน
2. สนับสนุนการเข้าร่วมกิจกรรม
2. กำหนดเรื่องไว้ในแผนงานการ
เข้ารับการฝึกอบรม สัมมนา และ
ศึกษาดูงาน
3. ต้องพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้
4. มุ่งเน้นเทคนิคการฝึกอบรมให้
เกิดความรู้และความตระหนัก

1. จำนวนบุคลากรที่เข้าร่วม
กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับแสดงออก
ถึงการรักชาติ ศาสนา
พระมหากษัตริย์ การปกป้อง
สถาบัน
2. จำนวนครั้งเฉลี่ยในการเข้าร่วม
กิจกรรมต่อคนต่อปี
3. จำนวนครั้งทีจ่ ัดกิจกรรม
4. จำนวนเจ้าหน้าที่เข้าร่วม
กิจกรรม

ภาคผนวก

องค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม
คณะกรรมการจริยธรรมประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุม และกำกับให้มีการ
ปฏิ บั ติ ต ามประมวลจริ ย ธรรมนี้ และเพื่ อ ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทุ ก แห่ ง มี อ งค์ ป ระกอบของ
คณะกรรมการจริ ย ธรรมให้ เป็ น มาตรฐานเดี ยวกัน คณะทำงานจัดทำร่างประมวลจริย ธรรมขององค์ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจึงได้กำหนดองค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม และอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการ
ขึ้น รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด ๓ ส่วนที่ ๑ ข้อ ๑๗ และ ๑๘
แผนผังคณะกรรมการจริยธรรม
ประธานกรรมการ
ปลัด / รองปลัด (๑ คน)

กรรมการ
ข้าราชการซึ่ง
ดารงตาแหน่ง
สายงาน
ผูบ้ ริหาร
(๒ คน)

กรรมการ
ข้าราชการ
ซึ่งไม่ได้ดารง
ตาแหน่ง
สายงาน
ผูบ้ ริหาร
(๒ คน)

กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอก
(๒ คน)
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แต่งตัง้ คณะทางานฯ

คณะทางานฯ
จัดทาประมวลจริยธรรม

คณะทางานมีหน้าที่
๑. จัดทาประมวลจริยธรรม (และ
มาตรการที่จะนาไปสู่การปฏิบตั ิ)
๒. รับฟั งความคิดเห็น / ระดมสมอง
จากข้าราชการ และลูกจ้าง
ประชาชน ตลอดจนผูเ้ กี่ยวข้อง
๓. เสนอประมวลฯต่อผูบ้ ริหาร
๔. ผลักดันประมวลฯสูค่ วามสาเร็จ

เสนอ
ผูบ้ ริหารพิจารณา

เห็นชอบ

ลงนามประกาศ/
แจ้งทุกคนทราบ
ติดประกาศ

เห็นเป็ นอย่างอื่น

คณะทางานฯ
นามาแก้ไขปรับปรุง

คณะกรรมการข้าราชการ
ส่วนท้องถิ่น
ช่วยเหลือ ให้คาปรึกษา แนะนา

-3รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๗๙ มาตรฐานทางจริ ย ธรรมของผู้ ด ำรงตำแหน่ ง ทางการเมื อ ง ข้ า ราชการ
หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่กำหนดขึ้น
มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีกลไกและระบบในการดำเนินงานเพื่อให้การบังคับ
ใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งกำหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทำ
การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระทำผิดทาง
วินัย ในกรณีที่ผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรายงานต่อรัฐสภา
คณะรัฐมนตรี หรือสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และหากเป็นการกระทำผิดร้ายแรงให้ส่งเรื่องให้
คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาดำเนินการ โดยให้ถือเป็นเหตุที่ จะถูกถอด
ถอนจากตำแหน่งตามมาตรา ๒๗๐
การพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งบุคคลใด เข้าสู่ตำแหน่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้
อำนาจรัฐ รวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อนตำแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคลนั้น จะต้อง
เป็นไปตามระบบคุณธรรมและคำนึงถึงพฤติกรรมทางจริยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย
มาตรา ๒๘ เพื่อประโยชน์ ในการดำเนินการตามหมวดนี้ ให้ ผู้ตรวจการแผ่ นดินมีอำนาจหน้าที่
เสนอแนะหรือให้คำแนะนำในการจัดทำหรือ ปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง และ
ส่งเสริมให้ผู้ ดำรงตำแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสำนึกในด้านจริยธรรม
รวมทั้งมีหน้าที่รายงานการกระทำที่มีการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมเพื่อให้ผู้ที่รับผิดชอบใน การบังคับการให้
เป็นไปตามประมวลจริยธรรมดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม
ในกรณีที่การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีลักษณะร้ายแรงหรือมีเหตุอันควรเชื่อ
ได้ว่าการดำเนิ นการของผู้ รับ ผิดชอบจะไม่เป็นไปด้วยความเป็นธรรม ผู้ตรวจการแผ่ นดินจะไต่ส วนและ
เปิดเผยผลการไต่สวนต่อสาธารณะก็ได้
มาตรา ๓๐๔ ให้ดำเนินการจัดทำประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ ให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งปี
นับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
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ค่านิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรม
สำหรับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ
-----------------------------------๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒. การมีจิตสำนึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
๔. การยืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

●●●●●●●●●●●●●●●
สำนักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม
สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
โทร. ๐๒ ๒๙๙๓๕๙๘
โทรสาร ๐๒ ๓๕๗๑๗๔๙
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จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
๑. พระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๔๒ คือ
(๑) คุณธรรม ได้แก่ สุจริต เที่ยงตรง เสียสละ อดทน ฝึกตน มีระเบียบ
(๒) หลักการทำงาน ได้แก่ เพียบพร้อมความรู้กุศโลบาย ขยายสัมพันธ์ประสาน
(๓) คุ ณ ค่ า ได้ แ ก่ รั บ ผิ ด ชอบ ทำหน้ าที่ เพื่ อ หน้ าที่ ให้ ส ำเร็ จ ทั น การณ์ ปฏิ บั ติ งานยึ ด มั่ น ใน
ผลประโยชน์ของแผ่นดินและความถูกต้อง เป็นธรรม
๒. ทศพิธราชธรรม คือ การให้รักษาความประพฤติให้สงบเรียบร้อย เสียสละ ซื่อตรง อ่อนโยน ความ
เพียร ไม่โกรธ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น อดทน การปฏิบัติไม่ให้ผิดจากที่ถูกที่ควร
๓. ปรัชญาในการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้แก่
(๑) การใช้อำนาจรัฐต้องคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพ
(๒) บุคคลเสมอกันในกฎหมาย
(๓) การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลจะกระทำมิได้
(๔) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น
(๕) บุคคลมีสิทธิได้รับทราบข้อมูลของหน่วยราชการ
(๖) บุคคลมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
(๗) ทำงานตามกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
(๘) ส่ งเสริ ม / สนั บ สนุ น การมี ส่ ว นร่ ว มของประชาชนในการกำหนดนโยบาย การตั ด สิ น ใจ
การเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐ
๔. วิสัยทัศน์ของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ได้แก่
(๑) เป็นระบบที่สร้างประโยชน์ให้ประชาชนและประเทศชาติ
(๒) เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน
(๓) เป็นระบบที่มีความรับผิดชอบและเป็นที่พึ่งของประชาชน
(๔) เป็ น ระบบที่ เข้ ม แข็ ง ทนทานต่ อ อุ ป สรรค กล้ า หาญต่ อ สู้ เพื่ อ คุ ณ ธรรม มี เกี ย รติ ภู มิ
และมีศักดิ์ศรี
(๕) เป็นระบบที่ทันสมัย ทันโลก ทันการณ์
(๖) เป็นระบบที่มีวัฒนธรรมที่มุ่งความเป็นเลิศของงาน
๕. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้แก่
(๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
(๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ
(๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
(๔) ไม่มีขั้นตอนการปฏิบัติงานเกินความจำเป็น
(๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์
(๖) ประชาชนได้รับการอำนวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
(๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ำเสมอ

-6๖. ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจรรยาข้าราชการตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้าราชการพลเรือน
พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ ค่านิยมที่พึงประสงค์สำหรับการยึดถือปฏิบัติในการทำงานของเจ้าหน้าที่ ของรัฐในปัจจุบัน
๕ ประการ ได้แก่
(๑) กล้ายืนหยัดทำในสิ่งที่ถูกต้อง หมายถึง
- ยึดมั่นในความถูกต้อง ความชอบธรรม
- เสียสละ
- ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ
- ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใด
(๒) ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ หมายถึง
- ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
- แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อประชาชน ต่อการปฏิบัติงาน ต่ อองค์กร และต่อการ
พัฒนาปรับปรุงระบบราชการ
(๓) โปร่งใส ตรวจสอบได้ หมายถึง
- ปรับปรุงกลไกการทำงานขององค์กรให้มีความโปร่งใส
- ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้
- เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย
(๔) ไม่เลือกปฏิบัติ หมายถึง
- บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เน้นความสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกต้อง
- ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง
- เน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย
(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง
- ทำงานให้แล้วเสร็จตามกำหนด เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม
- ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง
- เน้นการทำงานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย
๗. หลักธรรมหรือคำสอนตามศาสนาหรือความเชื่อที่มุ่งให้คนประพฤติตนเป็นคนดี
๘. พฤติกรรมที่พึงประสงค์สำหรับการกระทำผิดและไม่ผิดกฎหมาย
พฤติกรรมการใช้อำนาจหน้าที่ในทางมิชอบหรือผิดทำนองคลองธรรมตามทรรศนะของนักวิชาการ
เช่น
๑. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้กระทำสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่กฎหมายระบุไว้ (Nonfeasance)
๒. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำน้อยกว่าสิ่งที่กฎหมายระบุไว้หรือกระทำการที่ก่อให้เกิดความ
บกพร่อง สูญเสีย หรือเสียหายแก่ทางราชการ (Malfeasance)
๓. การที่ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ กระทำการในสิ่ ง ที่ ท ำเกิ น ขอบเขตอำนาจหน้ า ที่ ก ฎหมายระบุ ไว้
(Overfeasance)
๔. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทำการตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย แต่ใช้วิธีการที่ผิดกฎหมาย
(Misfeasance)

-7๕. การที่ เจ้ า หน้ า ที่ ข องรั ฐ กระทำการที่ อ าจจะไม่ ผิ ด กฎหมาย แต่ ผิ ด จรรยาบรรณวิ ช าชี พ
หรือเป็นทีร่ ู้จักกันในอีกนัยหนึ่งว่า Conflict of interest / Gray area
๙. ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๗
จรรยาบรรณต่อตนเอง
ข้อ ๑ ข้าราชการพลเรือนพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับ การ
เป็นข้าราชการ
ข้อ ๒ ข้าราชการพลเรือนพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์ และ
ไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกำหนดไว้ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพ
นั้นด้วย
ข้อ ๓ ข้าราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมและจริ ยธรรม
รวมทั้งเพิ่มพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการทำงานเพื่อให้ปฏิ บัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภ าพ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น
จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
ข้อ ๔ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาค

และ

ปราศจากอคติ
ข้อ ๕ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มกำลังความสามารถ รอบคอบ
รวดเร็ ว ขยั น หมั่ น เพี ย ร ถู ก ต้ อ งสมเหตุ ผ ล โดยคำนึ งถึ งประโยชน์ ข องทางราชการ
และ
ประชาชนเป็นสำคัญ
ข้อ ๖ ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนเป็น ผู้ ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการให้ เป็ น
ประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่
ข้อ ๗ ข้าราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สิ นของทางราชการอย่างประหยัด
คุ้มค่า โดยระมัดระวังมิให้เสียหาย หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง
จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
ข้อ ๘ ข้ าราชการพลเรือ นพึ งมี ค วามรับ ผิ ด ชอบในการปฏิ บั ติ งานการให้ ค วามร่ว มมื อ
ช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่ วยทำงาน และการแก้ปัญหาร่วมกัน รวมทั้ง
การเสนอแนะในสิ่งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย
ข้อ ๙ ข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา ทั้งใน
ด้านการปฏิบัติงาน ขวัญกำลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตลอดจน
ปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทำนองคลองธรรม
ข้อ ๑๐ ข้าราชการพลเรือนพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุน
ให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ข้อ ๑๑ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ
มีน้ำใจ และมนุษยสัมพันธ์อันดี
ข้อ ๑๒ ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นจากการนำผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน

-8จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม
ข้อ ๑๓ ข้าราชการพลเรือนพึงให้บริการประชาชนอย่างเต็มกำลังความสามารถ ด้วยความ
เป็ น ธรรม เอื้อเฟื้ อ มีน้ ำใจ และใช้กิริ ยาวาจาที่ สุ ภ าพอ่อ นโยน เมื่อเห็ น ว่าเรื่อ งใดไม่ส ามารถปฏิ บั ติได้
หรือไม่อยู่ในอำนาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะนำให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคคล
ซึ่งตนทราบว่ามีอำนาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ต่อไป
ข้อ ๑๔ ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป
ข้อ ๑๕ ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดซึ่งมีมูลค่าเกิน
ปกติวิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติด ต่อราชการ หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จาก การปฏิบัติ
หน้าที่ราชการนั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อื่นใดที่รับไว้ มีมูลค่าเกิน
ปกติวิสัยก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพื่อดำเนินการตามสมควรแก่กรณี

