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องค์การบริหารส่วนตาบลทุง่ พระ
อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ

คานา
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๖๐ มีสาระสาคัญ
ประการหนึ่งที่มุ่งแก้ไขปัญหาการผูกขาดอานาจรัฐและการใช้อานาจอย่างไม่เป็นธรรม รวมทั้งการ
ดาเนินการทางการเมืองที่ขาดความโปร่งใส ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม และระบบการตรวจสอบการใช้
อานาจที่ล้มเหลว จึงมีบทบัญญัติที่มุ่งเน้นการทาให้บ้านเมืองมีความโปร่งใส มีคุณธรรมและจริยธรรม
โดยกาหนดในหมวด ๖ แนว นโยบายแห่งรัฐ มาตรา 76 วรรคสาม เป็นบทบัญญัติเกี่ยวกับ
จริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ โดยมีกลไกและระบบคือ ให้มีการจัดทาประมวลจริยธรรมเพื่อเป็น
มาตรฐานทางจริยธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้นๆ เพื่อให้การบังคับใช้มาตรการทาง
จริยธรรมของ เจ้าหน้าที่ของรัฐ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ องค์การบริหารส่วนตา บลทุ่งพระ จึงได้
จัดทาประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบ ลทุ่งพระ ขึ้น เพื่อให้ ข้าราชการ พนักงาน ทุกคน
ยึดถือปฏิบัติดารงตน เป็นแบบอย่างที่ดีงาม เสียสละอุทิศตนปฏิบัติงาน ดารงตนเป็นแบบอย่างที่ดีงาม
ทรงไว้ซึ่งเกียรติและศักดิ์ศรี เสียสละและอุทิศตน ปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใส ซื่อสัตย์ สุจริต บรรลุ
เป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด

องค์การบริหารส่วนตาบลทุง่ พระ
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ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ
เรื่องมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของ ข้าราชการหรือพนักงาน
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ
************************
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการจัดทาตามเจตนารมณ์ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ
1.เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและ
เป็นสากล
2.ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล และเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ เพื่อให้การ
ดาเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
3.ทาให้เกิดรูปแบบองค์กรเป็นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดวามมั่นใจแก่ผู้บริหารและประชาชน
ทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
4.ทาให้เกิดความผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ
5.ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมสาหรับองค์กรและข้าราชการทุกคนพึงยึดถือแนวทางปฏิบัติควบคู่ไป
กับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
หมวดที่ 1
บททั่วไป
ข้อ 1 ประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ
“ข้าราชการ”หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู และบุคลากร
ทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้าง
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจาองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ
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มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ 1
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักสาหรับข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ
ข้อ 3 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระทุกคน มีหน้าที่ดาเนินการเป็นไปตามกฎหมาย
เพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล
โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการ ดังนี้
(1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
(2)การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(3)การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
(๕) การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกต้องตามกฎหมาย
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย ไม่เลือกปฏิบัติ
(7)การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
(8) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(10)การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยู่
คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
ส่วนที่2
จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ 4 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ ต้องจงรักภักดี ต่อชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย์
ข้อ 5 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติ
ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ 6 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และปฏิบัติ
ตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ 7ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อม
เสียต่อเกียรติภูมิของตาแหน่งหน้าที่

-3ข้อ 8 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลังความสามารถ
ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพ ตาม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดผลประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
ข้อ 9 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ ต้องมุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานกับ
ประชาชน
ข้อ 10 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพเรียบร้อย
อัธยาศัยดี
ข้อ 11 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทาได้ต่อเมื่อมีอานาจหน้าที่และได้รับ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น
ข้อ 12 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ ต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ข้อ 13 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ ต้องรักษา ต้องไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งไป
แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ สาหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม
ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกานัลหรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อ
ประโยชน์ต่างๆ อันเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการโดยธรรม จรรยาหรือการให้ตาม
ประเพณี
ข้อ 14 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ ต้องประพฤติตนให้สามารถทางานร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของ
เพื่อนร่วมงาน และไม่นาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นของตน
หมวดที่3
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ 1
กลไกบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ 15 ให้สานักงานปลัดมีหน้าที่ควบคุมกากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึง
และเคร่งครัด โดยมีอานาจหน้าที่
(1) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตามสอดส่องการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
(2)สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานให้นายกองค์การบริหารส่วน

-4ตาบลทุ่งพระ หรือคณะกรรมการพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดาเนินการตามที่นายก
องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย
(3) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูก
กลั่นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ
หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามสมควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้อง
ผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้
(4) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูก
ใช้อานาจอย่างไม่เป็นธรรม การดาเนินการต่อราชการที่อยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริง
หรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
(5) ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(6) ดาเนินการอื่นที่กาหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรม หรือปลัด
มอบหมายทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดารงตาแหน่งในสานักงานปลัด
(7)อื่นๆตามที่เห็นสมควร
ข้อ 16 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมนั้น เพื่อควบคุม
กากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรมประกอบด้วย
(1) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้มอบหมาย เป็นประธานกรรมการ
(2) กรรมการจากข้าราชการซึ่งดารงตาแหน่งสายงายผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน
(3) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ดารงตาแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่ง
พระ ที่ได้รับการเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระนั้น จานวนสอง
คน
(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (1) –(3) ร่วมกันเสนอชื่อและคัดเลือกให้เหลือ
สองคนให้หัวหน้าสานักปลัด เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม และอาจแต่งตั้ง ผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสมกรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน
ข้อ17 คณะกรรมการจริยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(1)ควบคุมกากับ ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(2)สอดส่องดูแลการให้ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่มีข้อสงสัย
หรือมีข้อเรียกร้องว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์การลงโทษฝ่าฝืนตาม
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(3) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอานาจหน้าที่ขอให้
กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจง
ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคา
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน ถ้าคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
(6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยเป็นกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสาคัญ หรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(7) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้
อานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(8) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรม ให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองมาใช้
บังคับ
ส่วนที่2
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ 18 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมให้
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
ข้อ 19 การดาเนินการตามข้อ 18 ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตั้งคณะกรรมการจานวนไม่น้อย
กว่าสามคน เป็นผู้ดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ข้อ 20 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ให้
พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาคัญและระดับ
ตาแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา
ข้อ 21 หากดาเนินการสอบสวนตามข้อ 19 แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็น
ความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ 18 สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริง
ว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบ
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ข้อ 22 การดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 18 ข้อ 19 และข้อ 21
ให้นาแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ดาเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ 23 การสั่งการของผู้รับผิดชอบดาเนินการตามข้อ 21 ให้ดาเนินการตามนั้นเว้นแต่จะปรากฏ
ข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทาให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวดที่ 4
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ 24 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือดาเนินการที่ถูกต้องหรือ
ตักเตือน หรือนาไปประกอบการพิจาณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การเลื่อน
ขั้นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการ
พัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ 25 เมื่อมีการดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ 21 แล้ว ให้องค์การ
บริหารส่วนตาบลทุ่งพระดาเนินการให้เป็นไปตามคาสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อ 26 ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 24 สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนตาบลทุ่งพระภายในสามสิบวันนับแต่วันได้รับทราบการลงโทษ
ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 17 (2) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัด ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ
ข้อ 27 เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว
บทเฉพาะกาล
ข้อ 28 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดาเนินการปรับปรุงแก้ไข
ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และ
ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป
**********

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ
ที่ 183/2563
เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ
..........................
ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพ.ศ. 2560มาตรา 76 บัญญัติให้มีประมวลจริยธรรมเพื่อ
กาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละ
ประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงกาหนดขั้นตอนการลงโทษ
ตามความร้ายแรงแห่งการกระทา ทั้งนี้การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามาตรฐานจริยธรรมดังกล่าวให้ถือว่า
เป็นการกระทาผิดทางวินัย
เพือ่ ให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา
76 องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบริหารส่วนตาบล
ทุ่งพระ ดังนี้
1.จ่าเอกนพดลกรุมรัมย์ ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ
ประธานกรรมการ
2.นางรัตนาภรณ์ ประภาษี ผู้ทรงคุณวุฒิ กรรมการ
3.นายสมปอง ภู่สูงเนิน ผู้ทรงคุณวุฒิ
กรรมการ
4.นางจันทร์นภาเพ็ญ ทินราชผู้อานวยกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
กรรมการ
5.นางสาววิไลพร ปลื้มใจผู้อานวยกองการสวัสดิการสังคม กรรมการ6.นายสุรชาติ ฤทธิ์สิงห์ นักจัดการ
งานทั่วไปกรรมการ
7.นายนพดล ประสงค์ศิลป์ นายช่างโยธา
กรรมการ
7.นางโชติรส ตราเงิน หัวหน้าสานักปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล กรรมการ/เลขานุการ
8.นางสาวทัศนีย์ ลบไพรินทร์ นักทรัพยากรบุคคล
ผู้ช่วยเลขานุการ
มีหน้าที่
(1) ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้ตาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น
(2)สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่มีข้อ
ร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และคาวินิจฉัยโดยเร็ว
(3)ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการ มอบหมายมีอานาจหน้าที่ ขอให้กระทรวง กรม
/ หน่วยงานราชการ…… .
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เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให้ถ้อยคากับเรื่องที่สอบสวน
(4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือถ้อยคาหรือส่งให้เอกสารและหลักฐาน
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคาวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน ถ้า
คณะกรรมการบริหารบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็น
ที่สุด
(6)ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้
อานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น
(8)ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย
ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 22 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2563

อ ร่าม เท่าธุรี
(นายอร่าม เท่าธุร)ี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุง่ พระ

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ/หรือพนักงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
พุทธศักราช 2564
_______________
เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 มาตรา 76 บัญญัติให้มีประมวล
จริยธรรมเพื่อกาหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ดารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ หรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้ง
กาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทา ทั้งนี้ การฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว ให้ถือว่า เป็นการกระทาผิดทางวินัยเพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560มาตรา 76 องค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ จึง
จัดทาเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ ประจาปี 2563 เพื่อเป็น
เครื่องกากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัดตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563

ลงชือ่
(นายอร่าม เท่าธุร)ี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุง่ พระ

อร่าม เท่าธุรี

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ
เรื่อง มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ ข้าราชการ/หรือพนักงาน
ขององค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ อาเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ
ประจาปี พุทธศักราช 2564
*************************
อนุสนธิจากคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนหนึ่ง (ก.ถ.) ได้กาหนดมาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งได้
ประมวลขึ้นจากข้อเสนอแนะของผู้บริหารท้องถิ่น สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการหรือพนักงานส่วน
ท้องถิ่น ลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนผู้บริการจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
โดยวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไป
ยึดถือเป็นหลักการและแนวปฏิบัติ เพื่อเป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของตน ได้แก่
1.พึงดารงตนให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมีความ
รับผิดชอบ
2.พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบ
3.พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวกรวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยึดประโยชน์ของประชาชนเป็น
หลัก
4.พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า
5.พึงพัฒนาทักษะ ความรู้ความสามารถ และตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ
องค์การบริหารส่วนตาบลทุง่ พระ ขอประกาศใช้มาตรฐานทั้ง 5 ประการดังกล่าว
ข้างต้น เป็นมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ข้าราชการหรือพนักงาน ขององค์การบริหารส่วน
ตาบลทุ่งพระ”
ประกาศ ณ วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ.2563

ลงชือ่
อร่าม เท่าธุรี
(นายอร่าม เท่าธุร)ี
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลทุ่งพระ

