ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ
พ.ศ. ๒๕๕๒

องค์การบริหารส่วนตาบลพลงตาเอี่ยม
อาเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง

ประมวลจริยธรรมของข้ าราชการ
ของ องค์การบริหารส่ วนตาบลพลงตาเอีย่ ม จังหวัดระยอง
พ.ศ. ๒๕๕๒
ประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการนี้จดั ทาตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็ นเครื่ องมือกากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่ งใส มีมาตรฐาน ใน
การปฏิบตั ิงานที่ชดั เจนและเป็ นสากล
๒. ยึดถือเป็ นหลักการและแนวทางปฏิบตั ิอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับ
บุคคล และเป็ นเครื่ องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆของ องค์การบริ หารส่ วนตาบลพลงตาเอี่ยม
เพื่อให้การดาเนินงานเป็ นไปตามหลักคุณธรรม จริ ยธรรม มีประสิ ทธิภาพและประสิ ทธิผล
๓. ทาให้เกิดรู ปแบบองค์กรอันเป็ นที่ยอมรับ เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมัน่ ใจแก่
ผูร้ ับบริ การและประชาชนทัว่ ไป ตลอดจนผูม้ ีส่วนได้เสี ย
๔.ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริ หารใช้
อานาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผูบ้ งั คับบัญชา
ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลาดับ
๕. ป้ องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจ
เกิดขึ้น รวมทั้งเสริ มสร้างความโปร่ งใสในการปฏิบตั ิงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใช้เป็ นค่านิยมร่ วมสาหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็ น
แนวทางปฏิบตั ิควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างทัว่ ถึงและมีประสิ ทธิ ภาพ ดังนี้

หมวด ๑
บททัว่ ไป
ข้อ ๑ ในประมวลจริ ยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม ” หมายถึง ประมวลจริ ยธรรมของข้าราชการของ องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลพลงตาเอี่ยม
“ข้ าราชการ ” หมายถึง ข้าราชการส่ วนท้องถิ่น ข้าราชการส่ วนท้องถิ่นสามัญ
ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บญั ญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่ วน
ท้องถิ่น รวมถึงพนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม ” หมายถึง คณะกรรมการจริ ยธรรมประจา องค์การ
บริ หารส่ วนตาบลพลงตาเอี่ยม
ข้อ ๒ ให้ นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลพลงตาเอี่ยม รักษาการตามประมวลจริ ยธรรมนี้

หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่ วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็ นค่ านิยมหลัก
สาหรับข้ าราชการ ของ องค์ การบริหารส่ วนตาบลพลงตาเอีย่ ม
ข้อ ๓ ข้าราชการของ องค์การบริ หารส่ วนตาบลพลงตาเอี่ยม ทุกคน มีหน้าที่ดาเนินการให้
เป็ นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็ นกลางทางการเมือง อานวยความสะดวกและ
ให้บริ การแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมัน่ ในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมัน่ ในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
(๒) การยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริ ยธรรม
(๓) การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทบั ซ้อน
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(๖) การให้บริ การแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ ว มีอธั ยาศัย และไม่เลือกปฏิบตั ิ
(๗) การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริ ง
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่ งใสและตรวจสอบ
ได้
(๙) การยึดมัน่ ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
(๑๐) การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็ นพลเมืองที่ดี
ร่ วมกันพัฒนาชุมชนให้น่าอยูค่ ู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่ งแวดล้อมให้
สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบนั

ส่ วนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององค์ กร
ข้อ ๔ ข้าราชการของ องค์การบริ หารส่ วนตาบลพลงตาเอี่ยม ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริ ย ์
ข้อ ๕ ข้าราชการของ องค์การบริ หารส่ วนตาบลพลงตาเอี่ยม ต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีในการ
รักษาไว้และปฏิบตั ิตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๖ ข้าราชการของ องค์การบริ หารส่ วนตาบลพลงตาเอี่ยม ต้องเป็ นแบบอย่างที่ดีในการ
เป็ นพลเมืองดี เคารพและปฏิบตั ิตามกฎหมายอย่างเคร่ งครัด
ข้อ ๗ ข้าราชการของ องค์การบริ หารส่ วนตาบลพลงตาเอี่ยม ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจ
ก่อให้เกิดความเสื่ อมเสี ยต่อเกียรติภูมิของตาแหน่งหน้าที่
ข้อ ๘ ข้าราชการของ องค์การบริ หารส่ วนตาบลพลงตาเอี่ยม ต้องปฏิบตั ิหน้าที่อย่างเต็ม
กาลังความสามารถด้วยความเสี ยสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู ้ความสามารถ ให้บรรลุผลสาเร็ จและ
มีประสิ ทธิ ภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุ ดแก่ประเทศชาติและ
ประชาชน
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เดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็ นธรรม รวดเร็ ว และมุ่งเสริ มสร้างความเข้าใจอันดีระหว่าง
หน่วยงานและประชาชน
ข้อ ๑๐ ข้าราชการของ องค์การบริ หารส่ วนตาบลพลงตาเอี่ยม ต้องปฏิบตั ิหน้าที่ดว้ ยความ
สุ ภาพ เรี ยบร้อย มีอธั ยาศัย
ข้อ ๑๑ ข้าราชการของ องค์การบริ หารส่ วนตาบลพลงตาเอี่ยม ต้องรักษาความลับที่ได้จาก
การปฏิบตั ิหน้าที่ การเปิ ดเผยข้อมูลที่เป็ นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระทาได้ต่อเมื่อมีอานาจ
หน้าที่และได้รับอนุญาตจากผูบ้ งั คับบัญชา หรื อเป็ นไปตามที่กฎหมายกาหนดเท่านั้น
ข้อ ๑๒ ข้าราชการของ องค์การบริ หารส่ วนตาบลพลงตาเอี่ยม ต้องรักษา และเสริ มสร้าง
ความสามัคคีระหว่างผูร้ ่ วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่ งกันและกันในทางที่ชอบ
ข้อ ๑๓ ข้าราชการของ องค์การบริ หารส่ วนตาบลพลงตาเอี่ยม ต้องไม่ใช้สถานะหรื อ
ตาแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สาหรับตนเองหรื อผูอ้ ื่น ไม่วา่ จะเป็ นประโยชน์ในทาง
ทรัพย์สินหรื อไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของกานัล หรื อประโยชน์อื่นใดจากผูร้ ้องเรี ยน หรื อ
บุคคลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่างๆอันอาจเกิดจากการปฏิบตั ิหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็ นการให้โดย
ธรรมจรรยาหรื อการให้ตามประเพณี
ข้อ ๑๔ ข้าราชการของ องค์การบริ หารส่ วนตาบลพลงตาเอี่ยม ต้องประพฤติตนให้สามารถ
ทางานร่ วมกับผูอ้ ื่นด้วยความสุ ภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อนั ดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จาเป็ นในการ
ปฏิบตั ิงานของเพื่อนร่ วมงาน และไม่นาผลงานของผูอ้ ื่นมาแอบอ้างเป็ นผลงานของตน

ส่ วนที่ ๓
จรรยาวิชาชีพ
ข้อ ๑๕ บทบัญญัติจรรยาบรรณทางวิชาชีพ เพื่อใช้บงั คับเพิม่ เติมสาหรับบุคลากรที่เป็ นผู ้
ประกอบวิชาชีพดังกล่าวในองค์กรจรรยาบรรณวิชาชีพข้าราชการ
*ความหมาย จรรยาบรรณวิชาชีพเป็ นมาตรฐานความประพฤติและวิจารญาณทางศีลธรรม
และวิชาชีพ
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เรื อน พ.ศ. ๒๕๓๗ ประกอบไปด้วย ๔ ด้าน ๑๕ ประการดังนี้
๑. จรรยาบรรณต่อตนเอง
๑) มีศีลธรรม และประพฤติตนเหมาะสมกับการเป็ นข้าราชการ
๒) ใช้วชิ าชีพในการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์
๓) มีทศั นคติที่ดีและพัฒนาตนเอง
๒. จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน
๔) ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการด้วยความสุ จริ ตเสมอภาคและปราศจากอคติ
๕) ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการอย่างเต็มความสามารถ รวดเร็ ว ขยันหมัน่ เพียรและ
ถูกต้อง
๖) ตรงต่อเวลา ใช้เวลาราชการให้เป็ นประโยชน์ต่อทางราชการ
๗) ดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด คุม้ ค่า
๓. จรรยาบรรณต่อผูบ้ งั คับบัญชา ผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาและผูร้ ่ วมงาน
๘) มีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงาน
๙) ผูบ้ งั คับบัญชาพึงพอใจ เอาใจใส่ ผใู ้ ต้บงั คับบัญชาในด้านการปฏิบตั ิงาน ขวัญ
กาลังใจสวัสดิการ และรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา
๑๐) ช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ
๑๑) ปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมงานด้วยความสุ ภาพ มีน้ าใจและมนุษยสัมพันธ์อนั ดี
๑๒) ละเว้นจากการนาผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน
๔. จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม
๑๓) ให้ความเป็ นธรรม เอื้อเฟื้ อ มีน้ าใจ สุ ภาพ อ่อนโยน
๑๔) ประพฤติตนให้เป็ นที่เชื่อถือของบุคคลทัว่ ไป
๑๕) ละเว้นการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดซึ่ งมีมูลค่าเกินปกติวสิ ัยที่
วิญญูชนจะให้กนั โดยเสน่หาจากผูม้ าติดต่อราชการ หรื อผูซ้ ่ ึ งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบตั ิ
หน้าที่ราชการนั้น
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หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ ประมวลจริยธรรม
ส่ วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๖ ให้ ปลัดองค์การบริ หารส่ วนตาบลพลงตาเอี่ยม มีหน้าที่ควบคุมกากับการให้มีการ
ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้อย่างทัว่ ถึงและเคร่ งครัด โดยมีอานาจหน้าที่ดงั นี้
(๑) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่ งเสริ ม ยกย่องข้าราชการที่เป็ นแบบอย่างที่
และติดตามสอดส่ องการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
(๒) สื บสวนหาข้อเท็จจริ ง หรื อสอบสวนการฝ่ าฝื นจริ ยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้
นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลพลงตาเอี่ยม หรื อกรรมการจริ ยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผรู ้ ้องขอหรื อ
อาจดาเนินการตามที่ นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบล พลงตาเอี่ยม หรื อคณะกรรมการจริ ยธรรม
มอบหมาย หรื อตามที่เห็นเองก็ได้
(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่ งปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลัน่ แกล้งหรื อถูกใช้อานาจโดยไม่เป็ นธรรม ในกรณี ที่เห็นว่า นายกองค์การบริ หาร
ส่ วนตาบลพลงตาเอี่ยม หรื อคณะกรรมการจริ ยธรรมไม่ให้ความคุม้ ครองต่อข้าราชการผูน้ ้ นั ตามควร อาจยืน่
เรื่ องโดยไม่ตอ้ งผ่าน นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลพลงตาเอี่ยม หรื อคณะกรรมการจริ ยธรรม
ไปยัง
ผูต้ รวจการแผ่นดินก็ได้
(๔) คุม้ ครองข้าราชการซึ่ งปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา
มิให้ถูกกลัน่ แกล้งหรื อถูกใช้อานาจโดยไม่เป็ นธรรม การดาเนินการต่อข้าราชการที่อยูร่ ะหว่าง ถูกกล่าวหา
ว่าไม่ปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการ
สอบสวนข้อเท็จจริ งหรื อวินยั หรื อกระทบต่อ สิ ทธิ หน้าที่ของข้าราชการผูน้ ้ นั จะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้รับ
ความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริ ยธรรม
แล้ว
(๕) ทาหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริ ยธรรมขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(๖) ดาเนินการอื่นตามที่กาหนดในประมวลจริ ยธรรมนี้ หรื อตามที่คณะกรรมการ
จริ ยธรรมหรื อปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็ นอิสระของผูด้ ารงตาแหน่งในสานักปลัด
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ข้อ ๑๗ ให้นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลพลงตาเอี่ยม แต่งตั้งคณะกรรมการจริ ยธรรมขึ้น
เพื่อควบคุม กากับ ให้มีการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้

คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้ วย
(๑) ปลัดหรื อรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็ นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่ งดารงตาแหน่งสายงานผูบ้ ริ หาร เลือกกันเองให้
เหลือสองคน
(๓) กรรมการ ซึ่ งเป็ นข้าราชการที่ไม่ได้ดารงตาแหน่งสายงานผูบ้ ริ หารใน
องค์การบริ หารส่ วนตาบลพลงตาเอี่ยม ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การ
บริ หารส่ วนตาบลพลงตาเอี่ยม นั้น จานวนสองคน
(๔) กรรมการผูท้ รงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่ วมกันเสนอชื่อ
และคัดเลือกให้เหลือสองคน
ให้ หัวหน้าสานักปลัด เป็ นเลขานุการคณะกรรมการจริ ยธรรม และอาจแต่งตั้ง
ผูช้ ่วยเลขานุการคณะกรรมการจริ ยธรรมได้ตามความเหมาะสม
กรรมการจริ ยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินยั มาก่อน
ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจริ ยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กากับ ส่ งเสริ มและให้คาแนะนาในการใช้บงั คับประมวลจริ ยธรรมนี้
ในองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(๒) สอดส่ องดูแลให้มีการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมในองค์กรปกครองส่ วน
ท้องถิ่น ในกรณี ที่มีขอ้ สงสัยหรื อมีขอ้ ร้องเรี ยนว่ามีการฝ่ าฝื นจริ ยธรรมหรื อจรรยา หรื อในกรณี ที่มีการ
อุทธรณ์ การลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นตามประมวลจริ ยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริ ง และมีคาวินิจฉัยโดยเร็ ว
(๓) ให้คณะกรรมการจริ ยธรรมหรื อผูท้ ี่คณะกรรมการจริ ยธรรมมอบหมาย มี
อานาจหน้าที่ ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรื อห้างหุ น้ ส่ วน
บริ ษทั ชี้แจงข้อเท็จจริ ง ส่ งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่ งผูแ้ ทนหรื อบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรื อให้
ถ้อยคาเกี่ยวกับเรื่ องที่สอบสวน
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หรื อให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่ องที่สอบสวน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปั ญหาอันเกิดจากการใช้บงั คับประมวลจริ ยธรรมนี้ใน
องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น เมื่อได้วนิ ิจฉัยแล้วให้ส่งคาวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลระดับ
จังหวัดโดยพลัน ถ้าคณะกรรมการบริ หารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วนิ ิจฉัยเป็ นอย่างอื่นภายในเก้าสิ บวัน
นับแต่วนั ที่คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่ อง ให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริ ยธรรม
เป็ นที่สุด
(๖) ส่ งเรื่ องให้ผตู ้ รวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณี ที่เห็นว่าเรื่ องนั้นเป็ น
เรื่ องสาคัญหรื อมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น
(๗) คุม้ ครองข้าราชการซึ่ งปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิ
ให้ผบู ้ งั คับบัญชาใช้อานาจ โดยไม่เป็ นธรรมต่อข้าราชการผูน้ ้ นั
(๘) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริ ยธรรมนี้ หรื อตามที่ผตู ้ รวจการแผ่นดิน
มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริ ยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบตั ิราชการทางปกครองมา
ใช้บงั คับ

ส่ วนที่ ๒
ระบบบังคับใช้ ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๙ กรณี มีการร้องเรี ยนหรื อปรากฏเหตุวา่ มีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบตั ิฝ่าฝื นประมวล
จริ ยธรรม ให้ นายกองค์การบริ หารส่ วนตาบลพลงตาเอี่ยม เป็ นผูร้ ับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
ข้อ ๒๐ การดาเนินการตามข้อ ๑๙ ให้ผรู ้ ับผิดชอบพิจารณาดาเนินการแต่งตั้ง
คณะกรรมการจานวนไม่นอ้ ยกว่าสามคน เป็ นผูด้ าเนินการสอบสวนทางจริ ยธรรม
ข้อ ๒๑ การประพฤติปฏิบตั ิฝ่าฝื นประมวลจริ ยธรรมนี้ จะถือเป็ นการฝ่ าฝื นจริ ยธรรม
ร้ายแรงหรื อไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่ าฝื น ความจงใจหรื อเจตนา มูลเหตุจูงใจ
ความสาคัญและระดับตาแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผูฝ้ ่ าฝื น อายุ ประวัติ และความ
ประพฤติ ในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่ าฝื น และเหตุอื่นอันควรนามา
ประกอบการพิจารณา

-8ข้อ ๒๒ หากการดาเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริ งว่ามีการ
ฝ่ าฝื นประมวลจริ ยธรรม ให้ผรู้ ับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่ อง แต่หากปรากฏ
ข้อเท็จจริ งว่าเป็ นการฝ่ าฝื นประมวลจริ ยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็ นความผิดทางวินยั ให้ผรู ้ ับผิดชอบ
พิจารณาดาเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นตามข้อ ๒๕ แต่หากปรากฏว่าเป็ นความผิดทางวินยั ให้
ดาเนินการทางวินยั
ข้อ ๒๓ การดาเนินการสอบสวนทางจริ ยธรรมและการลงโทษผูฝ้ ่ าฝื นตามข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐
และข้อ ๒๒ ให้นาแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทัว่ ไปเกี่ยวกับวินยั และการรักษาวินยั
และการดาเนินการทางวินยั ขององค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น มาบังคับใช้โดยอนุโลม
ข้อ ๒๔ การสั่งการของผูร้ ับผิดชอบดาเนินการตามข้อ ๒๒ ให้ดาเนินการตามนั้น เว้นแต่
จะปรากฏข้อเท็จจริ งในภายหลังที่อาจทาให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป

หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ข้อ ๒๕ การประพฤติปฏิบตั ิฝ่าฝื นประมวลจริ ยธรรมนี้ ในกรณี อนั มิใช่เป็ นความผิดทาง
วินยั หรื อความผิดทางอาญา ให้ดาเนินการตามควรแก่กรณี เพื่อให้มีการแก้ไขหรื อดาเนินการที่ถูกต้อง
หรื อตักเตือน หรื อนาไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง การเข้าสู่ ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การ
เลื่อนขั้นเงินเดือน หรื อการพิจารณาความดีความชอบ หรื อการสั่งให้ผฝู ้ ่ าฝื นนั้นปรับปรุ งตนเองหรื อ
ได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี
ข้อ ๒๖ เมื่อมีการดาเนินการสอบสวนทางจริ ยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒
แล้ว ให้ องค์การบริ หารส่ วนตาบลพลงตาเอี่ยม ดาเนินการให้เป็ นไปตามคาสั่งดังกล่าวโดยไม่ชกั ช้า
ข้อ ๒๗ ผูถ้ ูกลงโทษตามข้อ ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรื ออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
จริ ยธรรมของ องค์การบริ หารส่ วนตาบลพลงตาเอี่ยม ภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ได้ทราบการลงโทษ
ผูถ้ ูกลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกข์หรื ออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
บริ หารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิ บวัน นับแต่วนั ได้ทราบการลงโทษ
ข้อ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเป็ นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผูต้ รวจการแผ่นดินโดยเร็ ว
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บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒๙ จัดให้มีการประเมินการปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้ พร้อมดาเนินการปรับปรุ ง
แก้ไขประมวลจริ ยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริ หารงานบุคคลระดับ
จังหวัด คณะกรรมการข้าราชการส่ วนท้องถิ่น ซึ่ งเป็ นองค์กรกลางการบริ หารงานบุคคลส่ วนท้องถิ่น
และผูต้ รวจการแผ่นดินทราบต่อไป

ภาคผนวก
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องค์ ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม
คณะกรรมการจริ ยธรรมประจาองค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นเพื่อควบคุม และกากับให้มี
การปฏิบตั ิตามประมวลจริ ยธรรมนี้ และเพื่อให้องค์กรปกครองส่ วนท้องถิ่นทุกแห่ง มีองค์ประกอบของ
คณะกรรมการจริ ยธรรมให้เป็ นมาตรฐานเดียวกัน คณะทางานจัดทาร่ างประมวลจริ ยธรรมขององค์กร
ปกครองส่ วนท้องถิ่นจึงได้กาหนดองค์ประกอบคณะกรรมการจริ ยธรรม และอานาจหน้าที่ของ
คณะกรรมการขึ้น รายละเอียดปรากฏอยูใ่ นหมวด ๓ ส่ วนที่ ๑ ข้อ ๑๗ และ ๑๘

แผนผังคณะกรรมการจริยธรรม
ประธานกรรมการ
ปลัด / รองปลัด (๑ คน)

กรรมการ
ข้าราชการซึ่ง
ดารงตาแหน่ง
สายงาน
ผูบ้ ริ หาร
(๒ คน)

กรรมการ
ข้าราชการ
ซึ่ งไม่ได้ดารง
ตาแหน่ง
สายงาน
ผูบ้ ริ หาร
(๒ คน)

กรรมการ
ผูท้ รงคุณวุฒิ
ภายนอก
(๒ คน)
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แผนภาพขั้นตอนการจัดทาประมวลจริยธรรม

แต่งตั้งคณะทางานฯ

คณะทางานฯ
จัดทาประมวลจริ ยธรรม

คณะทางานมีหน้าที่
๑. จัดทาประมวลจริ ยธรรม (และ
มาตรการที่จะนาไปสู่ การปฏิบตั ิ)
๒. รับฟังความคิดเห็น / ระดมสมอง
จากข้าราชการ
และลูกจ้าง
ประชาชน ตลอดจนผูเ้ กี่ยวข้อง
๓. เสนอประมวลฯต่อผูบ้ ริ หาร
๔. ผลักดันประมวลฯสู่ ความสาเร็ จ

เสนอ
ผูบ้ ริ หารพิจารณา

เห็นชอบ

ลงนามประกาศ/
แจ้งทุกคนทราบ
ติดประกาศ

เห็นเป็ นอย่างอื่น

คณะทางานฯ
นามาแก้ไขปรับปรุ ง

คณะกรรมการข้าราชการ
ส่ วนท้องถิ่น
ช่วยเหลือ ให้คาปรึ กษา แนะนา
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รัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๗๙
มาตรฐานทางจริ ยธรรมของผูด้ ารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ
หรื อเจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้เป็ นไปตามประมวลจริ ยธรรมที่กาหนดขึ้น
มาตรฐานทางจริ ยธรรมตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีกลไกและระบบในการดาเนินงานเพื่อให้การบังคับ
ใช้เป็ นไปอย่างมีประสิ ทธิ ภาพ รวมทั้งกาหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทา
การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางจริ ยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็ นการกระทาผิดทาง
วินยั ในกรณี ที่ผดู ้ ารงตาแหน่งทางการเมืองฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตาม ให้ผตู ้ รวจการแผ่นดินรายงานต่อ
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรื อสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และหากเป็ นการกระทาผิดร้ายแรงให้ส่ง
เรื่ องให้คณะกรรมการป้ องกันและปราบปรามการทุจริ ตแห่งชาติพิจารณาดาเนินการ โดยให้ถือเป็ นเหตุที่จะ
ถูกถอดถอนจากตาแหน่งตามมาตรา ๒๗๐
การพิจารณา สรรหา กลัน่ กรอง หรื อแต่งตั้งบุคคลใด เข้าสู่ ตาแหน่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้
อานาจรัฐ รวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อนตาแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคลนั้น จะต้อง
เป็ นไปตามระบบคุณธรรมและคานึงถึงพฤติกรรมทางจริ ยธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย
มาตรา ๒๘๐ เพื่อประโยชน์ในการดาเนินการตามหมวดนี้ ให้ผตู ้ รวจการแผ่นดินมีอานาจหน้าที่
เสนอแนะหรื อให้คาแนะนาในการจัดทาหรื อปรับปรุ งประมวลจริ ยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคหนึ่ง และ
ส่ งเสริ มให้ผดู ้ ารงตาแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตสานึกในด้านจริ ยธรรม
รวมทั้งมีหน้าที่รายงานการกระทาที่มีการฝ่ าฝื นประมวลจริ ยธรรมเพื่อให้ผทู ้ ี่รับผิดชอบใน การบังคับการ
ให้เป็ นไปตามประมวลจริ ยธรรมดาเนินการบังคับให้เป็ นไปตามประมวลจริ ยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรค
สาม
ในกรณี ที่การฝ่ าฝื นหรื อไม่ปฏิบตั ิตามมาตรฐานทางจริ ยธรรมมีลกั ษณะร้ายแรงหรื อมีเหตุอนั ควร
เชื่อได้วา่ การดาเนินการของผูร้ ับผิดชอบจะไม่เป็ นไปด้วยความเป็ นธรรม ผูต้ รวจการแผ่นดินจะไต่สวนและ
เปิ ดเผยผลการไต่สวนต่อสาธารณะก็ได้
มาตรา ๓๐๔
ให้ดาเนินการจัดทาประมวลจริ ยธรรมตามมาตรา ๒๗๙ ให้แล้วเสร็ จภายในหนึ่งปี
นับแต่วนั ประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้
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ค่ านิยมหลัก (Core Value) ของมาตรฐานจริยธรรม
สาหรับผู้ดารงตาแหน่ งทางการเมืองและเจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐ
-----------------------------------๑. การยึดมัน่ ในคุณธรรมและจริ ยธรรม
๒. การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ
๓.
การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทซ้บั อน
๔.
การยืนหยัดทาในสิ่ งที่ถูกต้อง เป็ นธรรม และถูกกฎหมาย
๕. การให้บริ การแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ ว มีอธั ยาศัย และไม่เลือกปฏิบตั ิ
๖. การให้ขอ้ มูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริ ง
๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่ งใส และตรวจสอบได้
๘. การยึดมัน่ ในระบอบประชาธิ ปไตยอันมีพระมหากษัตริ ยท์ รงเป็ นประมุข
๙. การยึดมัน่ ในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร

●●●●●●●●●●●●●●●

สานักส่ งเสริ มมาตรฐานจริ ยธรรม
สานักงานผูต้ รวจการแผ่นดิน
โทร. ๐๒ ๒๙๙๓๕๙๘
โทรสาร ๐๒ ๓๕๗๑๗๔๙

-14ปัจจัยทีค่ วรคานึงถึงและนามาประกอบการพิจารณา
จัดทาประมวลจริยธรรมของข้ าราชการ
๑. พระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน ตั้งแต่ ปี พ.ศ. ๒๕๒๔ – ๒๕๔๒ คือ
(๑) คุณธรรม ได้แก่ สุ จริ ต เที่ยงตรง เสี ยสละ อดทน ฝึ กตน มีระเบียบ
(๒) หลักการทางาน ได้แก่ เพียบพร้อมความรู ้กุศโลบาย ขยายสัมพันธ์ประสาน
(๓) คุณค่า ได้แก่ รับผิดชอบ ทาหน้าที่เพื่อหน้าที่ให้สาเร็ จทันการณ์ ปฏิบตั ิงานยึดมัน่ ใน
ผลประโยชน์ของแผ่นดินและความถูกต้อง เป็ นธรรม
๒. ทศพิธราชธรรม คือ การให้รักษาความประพฤติให้สงบเรี ยบร้อย เสี ยสละ ซื่ อตรง อ่อนโยน
ความเพียร ไม่โกรธ ไม่เบียดเบียนผูอ้ ื่น อดทน การปฏิบตั ิไม่ให้ผดิ จากที่ถูกที่ควร
๓. ปรัชญาในการร่ างรัฐธรรมนูญแห่ งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ได้ แก่
(๑) การใช้อานาจรัฐต้องคานึงถึงศักดิ์ศรี ความเป็ นมนุษย์ สิ ทธิ และเสรี ภาพ
(๒) บุคคลเสมอกันในกฎหมาย
(๓) การเลือกปฏิบตั ิโดยไม่เป็ นธรรมต่อบุคคลจะกระทามิได้
(๔) เสรี ภาพในการแสดงความคิดเห็น
(๕) บุคคลมีสิทธิ ได้รับทราบข้อมูลของหน่วยราชการ
(๖) บุคคลมีสิทธิ มีส่วนร่ วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่
(๗) ทางานตามกฎหมายเพื่อรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม
(๘) ส่ งเสริ ม / สนับสนุนการมีส่วนร่ วมของประชาชนในการกาหนดนโยบาย การ
ตัดสิ นใจ การเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อานาจรัฐ
๔. วิสัยทัศน์ ของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ได้ แก่
(๑) เป็ นระบบที่สร้างประโยชน์ให้ประชาชนและประเทศชาติ
(๒) เป็ นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน
(๓) เป็ นระบบที่มีความรับผิดชอบและเป็ นที่พ่ ึงของประชาชน
(๔) เป็ นระบบที่เข้มแข็ง ทนทานต่ออุปสรรค กล้าหาญต่อสู ้ เพื่อคุณธรรม มีเกียรติภูมิ
และมีศกั ดิ์ศรี
(๕) เป็ นระบบที่ทนั สมัย ทันโลก ทันการณ์
(๖) เป็ นระบบที่มีวฒั นธรรมที่มุ่งความเป็ นเลิศของงาน

-15-

๕. พระราชกฤษฎีกาว่าด้ วยหลักเกณฑ์ และวิธีการบริหารกิจการบ้ านเมืองทีด่ ี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้ แก่
(๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน
(๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ ต่อภารกิจของรัฐ
(๓) มีประสิ ทธิ ภาพและเกิดความคุม้ ค่าในเชิงภารกิจของรัฐ
(๔) ไม่มีข้ นั ตอนการปฏิบตั ิงานเกินความจาเป็ น
(๕) มีการปรับปรุ งภารกิจของส่ วนราชการให้ทนั ต่อสถานการณ์
(๖) ประชาชนได้รับการอานวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ
(๗) มีการประเมินผลการปฏิบตั ิราชการอย่างสม่าเสมอ
๖. ค่ านิยมสร้ างสรรค์ ของเจ้ าหน้ าทีข่ องรัฐหรือจรรยาข้ าราชการตาม พ.ร.บ.ระเบียบข้ าราชการพล
เรือน พ.ศ. ๒๕๕๑ คือ ค่านิยมที่พึงประสงค์สาหรับการยึดถือปฏิบตั ิในการทางานของเจ้าหน้าที่ ของรัฐ
ในปัจจุบนั ๕ ประการ ได้แก่
(๑) กล้ายืนหยัดทาในสิ่ งที่ถูกต้อง หมายถึง
- ยึดมัน่ ในความถูกต้อง ความชอบธรรม
- เสี ยสละ
- ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชีพ
- ไม่โอนอ่อนตามอิทธิ พลใด
(๒) ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ หมายถึง
- ปฏิบตั ิหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา
- แยกเรื่ องส่ วนตัวออกจากหน้าที่การงาน
- มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อประชาชน ต่อการปฏิบตั ิงาน ต่อองค์กร และต่อ
การพัฒนาปรับปรุ งระบบราชการ
(๓) โปร่ งใส ตรวจสอบได้ หมายถึง
- ปรับปรุ งกลไกการทางานขององค์กรให้มีความโปร่ งใส
- ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้
- เปิ ดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย
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(๔) ไม่เลือกปฏิบตั ิ หมายถึง
- บริ การประชาชนด้วยความเสมอภาค เน้นความสะดวก รวดเร็ ว ประหยัด และ
ถูกต้อง
- ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุม้ ค่าเสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง
- เน้นการทางานโดยยึดผลลัพธ์เป็ นหลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย
(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ ของงาน หมายถึง
- ทางานให้แล้วเสร็ จตามกาหนด เกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่ วนรวม
- ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุม้ ค่าเสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง
- เน้นการทางานโดยยึดผลลัพธ์เป็ นหลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย
๗. หลักธรรมหรือคาสอนตามศาสนาหรือความเชื่ อทีม่ ่ ุงให้ คนประพฤติตนเป็ นคนดี
๘. พฤติกรรมทีพ่ งึ ประสงค์ สาหรับการกระทาผิดและไม่ ผดิ กฎหมาย
พฤติกรรมการใช้อานาจหน้าที่ในทางมิชอบหรื อผิดทานองคลองธรรมตามทรรศนะของ
นักวิชาการ เช่น
๑. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้กระทาสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดตามที่กฎหมายระบุไว้ (Nonfeasance)
๒. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาน้อยกว่าสิ่ งที่กฎหมายระบุไว้หรื อกระทาการที่ก่อให้เกิด
ความบกพร่ อง สู ญเสี ย หรื อเสี ยหายแก่ทางราชการ (Malfeasance)
๓. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการในสิ่ งที่ทาเกินขอบเขตอานาจหน้าที่กฎหมายระบุไว้
(Overfeasance)
๔. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย แต่ใช้วธิ ี การที่ผดิ
กฎหมาย (Misfeasance)
๕. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระทาการที่อาจจะไม่ผดิ กฎหมาย แต่ผดิ จรรยาบรรณวิชาชีพ
หรื อเป็ นที่รู้จกั กันในอีกนัยหนึ่งว่า Conflict of interest / Gray area

-17๙. ข้ อบังคับ ก.พ. ว่าด้ วยจรรยาบรรณของข้ าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๓๗
จรรยาบรรณต่ อตนเอง
ข้อ ๑ ข้าราชการพลเรื อนพึงเป็ นผูม้ ีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับ
การเป็ นข้าราชการ
ข้อ ๒ ข้าราชการพลเรื อนพึงใช้วชิ าชีพในการปฏิบตั ิหน้าที่ราชการด้วยความ
ซื่ อสัตย์ และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณี ที่วชิ าชีพใดมีจรรยาวิชาชีพกาหนดไว้ก็พึงปฏิบตั ิตาม
จรรยาวิชาชีพนั้นด้วย
ข้อ ๓ ข้าราชการพลเรื อนพึงมีทศั นคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมและ
จริ ยธรรม รวมทั้งเพิ่มพูนความรู ้ ความสามารถและทักษะในการทางานเพื่อให้ปฏิบตั ิหน้าที่ราชการมี
ประสิ ทธิ ภาพ ประสิ ทธิ ผลยิง่ ขึ้น
จรรยาบรรณต่ อหน่ วยงาน
ข้อ ๔ ข้าราชการพลเรื อนพึงปฏิบตั ิหน้าที่ราชการด้วยความสุ จริ ต เสมอภาค
และปราศจากอคติ
ข้อ ๕ ข้าราชการพลเรื อนพึงปฏิบตั ิหน้าที่ราชการอย่างเต็มกาลังความสามารถ
รอบคอบ รวดเร็ ว ขยันหมัน่ เพียร ถูกต้องสมเหตุผล โดยคานึงถึงประโยชน์ของทางราชการ
และ
ประชาชนเป็ นสาคัญ
ข้อ ๖ ข้าราชการพลเรื อนพึงประพฤติตนเป็ นผูต้ รงต่อเวลาและใช้เวลาราชการให้
เป็ นประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มที่
ข้อ ๗ ข้าราชการพลเรื อนพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัด
คุม้ ค่า โดยระมัดระวังมิให้เสี ยหาย หรื อสิ้ นเปลืองเยีย่ งวิญญูชนจะพึงปฏิบตั ิต่อทรัพย์สินของตนเอง
จรรยาบรรณต่ อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้ บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน
ข้อ ๘ ข้าราชการพลเรื อนพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบตั ิงานการให้ความ
ร่ วมมือช่วยเหลือกลุ่มงานของตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็น การช่วยทางาน และการแก้ปัญหาร่ วมกัน
รวมทั้งการเสนอแนะในสิ่ งที่เห็นว่าจะมีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย

-18ข้อ ๙ ข้าราชการพลเรื อนซึ่ งเป็ นผูบ้ งั คับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ ผอู ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา
ทั้งในด้านการปฏิบตั ิงาน ขวัญกาลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชา
ตลอดจนปกครองผูอ้ ยูใ่ ต้บงั คับบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามทานองคลองธรรม
ข้อ ๑๐ ข้าราชการพลเรื อนพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่ งเสริ ม
สนับสนุนให้เกิดความสามัคคีร่วมแรงร่ วมใจในบรรดาผูร้ ่ วมงานในการปฏิบตั ิหน้าที่เพื่อประโยชน์ส่วนรวม
ข้อ ๑๑ ข้าราชการพลเรื อนพึงปฏิบตั ิต่อผูร้ ่ วมงาน ตลอดจนผูท้ ี่เกี่ยวข้องด้วยความ
สุ ภาพ มีน้ าใจ และมนุษยสัมพันธ์อนั ดี
ข้อ ๑๒ ข้าราชการพลเรื อนพึงละเว้นจากการนาผลงานของผูอ้ ื่นมาเป็ นของตน
จรรยาบรรณต่ อประชาชนและสั งคม
ข้อ ๑๓ ข้าราชการพลเรื อนพึงให้บริ การประชาชนอย่างเต็มกาลังความสามารถ
ด้วยความเป็ นธรรม เอื้อเฟื้ อ มีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่ องใดไม่สามารถ
ปฏิบตั ิได้ หรื อไม่อยูใ่ นอานาจหน้าที่ของตนจะต้องปฏิบตั ิ ควรชี้แจงเหตุผลหรื อแนะนาให้ติดต่อยัง
หน่วยงานหรื อบุคคลซึ่ งตนทราบว่ามีอานาจหน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่ องนั้นๆ ต่อไป
ข้อ ๑๔ ข้าราชการพลเรื อนพึงประพฤติตนให้เป็ นที่เชื่อถือของบุคคลทัว่ ไป
ข้อ ๑๕ ข้าราชการพลเรื อนพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดซึ่งมี
มูลค่าเกินปกติวสิ ัยที่วญ
ิ ญูชนจะให้กนั โดยเสน่หาจากผูม้ าติดต่อราชการ หรื อผูซ้ ่ ึ งอาจได้รับประโยชน์จาก
การปฏิบตั ิหน้าที่ราชการนั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังว่าทรัพย์สินหรื อประโยชน์อื่นใดที่รับไว้
มีมูลค่าเกินปกติวสิ ัยก็ให้รายงานผูบ้ งั คับบัญชาทราบโดยเร็ ว เพื่อดาเนินการตามสมควรแก่กรณี

