ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ
เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรมของพนักงานส่วนตาบลและพนักงานจ้าง
--------------------------------------------------ตามที่ได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ เรื่องประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วน
ท้อ งถิ่ นขององค์ ก ารบริ ห ารส่ว นต าบลโนนค้อ อาเภอบุณ ฑริ ก จั ง หวัด อุ บ ลราชธานี พ.ศ. ๒๕๕8 ลงวั น ที่
3 สิงหาคม 2558 นั้น
เพื่อ ให้ การปฏิ บัติ ตามประมวลจริย ธรรมเป็น ไปในแนวทางเดี ยวกั น อัน ก่อให้เ กิด บรรทัด ฐาน
มาตรฐานเดียวกัน และบรรลุวัตถุประสงค์ที่กาหนดไว้ จึง ประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรม และแนวทางปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดังนี้
ข้อ ๑ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ข้อ ๒ยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
ข้อ ๓มีจิตสานึกที่ดีซื่อสัตย์และรับผิดชอบ
ข้อ ๔ยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
ข้อ ๕ยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้องเป็นธรรมและถูกกฎหมาย
ข้อ ๖ให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ
ข้อ ๗ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
ข้อ ๘มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษามาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้
ข้อ ๙ยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ ๑๐สร้างจิตสานึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนาชุมชนให้
น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน
สาหรับแนวทางปฏิบัตคิ วามละเอียดปรากฏตามแนบท้ายประกาศนี้
จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๕8

(นายธีระพัฒน์ อุตพันธ์)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ

แนวทางปฏิบัตติ ามประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิน่
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ อาเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
ตามที่ องค์ก ารบริ หารส่ วนตาบลโนนค้อ ได้มีป ระกาศองค์การบริหารส่ วนตาบลโนนค้ อ เรื่ องประมวล
จริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ อาเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
พ.ศ. ๒๕๕8 ลงวันที่ 3 สิงหาคม 2558 เพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด ซึ่งหมายถึง
พนักงานส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่นรวมถึงพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น นั้น
เพื่อให้ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ มีแนวทาง
ปฏิบัติที่ชัดเจนและมีประสิท ธิภาพองค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ จึง ได้กาหนดแนวทางปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ อาเภอบุณฑริก จังหวัดอุบลราชธานี
ดังนี้
จุดมุ่งหมายของประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ
๑. เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่สร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอทั้ง ในระดับองค์กรและระดับบุคคลและเป็น
เครื่องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อเพื่อให้การดาเนินงานเป็นไปตาม
หลักคุณธรรมจริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับเพิ่มความน่าเชื่อถือเกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและประชาชน
ทั่วไปตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับโดยให้ฝ่ายบริหารใช้อานาจในขอบเขตสร้าง
ระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเองต่อองค์กรต่อผู้บังคับบัญชาต่อประชาชนและต่อสังคมตามลาดับ
๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบและความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้นรวมทั้งเสริมสร้าง
ความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
แนวทางปฏิบัติ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ
ข้อ ๑ การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย ๑.๑ ไม่แสดงการต่อต้านการปกครองระบอบ
อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขหรือ
สนับสนุนให้นาการปกครองในระบอบอื่นที่ไม่มี
พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขมาใช้ในประเทศไทย
๑.๒จงรักภักดีต่อพระมหากษัตริย์และไม่ละเมิดองค์
พระมหากษัตริย์พระราชินีและพระรัชทายาทไม่ว่าทาง
กายหรือทางวาจา

-๒ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
แนวทางปฏิบัติ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ
ข้อ ๒ การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม ๒.๑ ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างตรงไปตรงมาและ
ไม่กระทาการเลี่ยงประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีมีข้อสงสัย
มีผู้ทักท้วงว่าการกระทาใดของข้าราชการอาจขัดประมวล
จริยธรรม ต้องไม่กระทาการหรือหยุดกระทาการ และส่ง
เรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย ในกรณีที่
คณะกรรมการจริยธรรมวินิจฉัยว่า การกระทานัน้ ขัดต่อ
ประมวลจริยธรรมจะกระทาการนั้นมิได้
๒.๒ เมื่อรู้หรือพบเห็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ต้อง
รายงานการฝ่าฝืนดังกล่าวพร้อมพยานหลักฐาน (ถ้ามี) ต่อ
หัวหน้าส่วนราชการหรือคณะกรรมการจริยธรรมโดยพลัน
กรณีหัวหน้าส่วนราชการเป็นผู้ฝ่าฝืนฯ ต้องรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาเหนือขึ้นไปของหัวหน้าส่วนราชการนั้นและ
หรือคณะกรรมการจริยธรรม
ข้อ ๓ การมีจิตสานึกที่ดีซื่อสัตย์และ
๓.๑อุทิศตนให้กับการปฏิบัติงานในหน้าที่ด้วยความ
รับผิดชอบ
รอบคอบระมัดระวังและเต็มกาลังความสามารถที่มีอยู่ใน
กรณีที่ต้องไปปฏิบัติงานอื่นของรัฐด้วยจะต้องไม่ทาให้งาน
ในหน้าที่เสียหาย
๓.๒ละเว้นจากการกระทาทั้งปวงที่ก่อให้เกิดความเสียหาย
ต่อตาแหน่งหน้าที่ของตนหรือของข้าราชการอื่นไม่ก้าว
ก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ของข้าราชการอื่นโดย
มิชอบ
๓.๓ใช้ดุลยพินิจและตัดสินใจในการปฏิบัติหน้าที่ด้วย
ความรู้ความสามารถเยี่ยงที่ปฏิบัติในวิชาชีพตรงไปตรงมา
ปราศจากอคติส่วนตนตามข้อมูลพยานหลักฐานและความ
เหมาะสมของแต่ละกรณี
๓.๔เมื่อเกิดความผิดพลาดขึ้นจากการปฏิบัติหน้าที่ต้องรีบ
แก้ไขให้ถูกต้องและแจ้งให้หัวหน้าส่วนราชการทราบโดย
พลัน
๓.๕ไม่ขัดขวางการตรวจสอบของหน่วยงานที่มีหน้าที่
ตรวจสอบตามกฎหมายหรือประชาชนต้องให้ความร่วมมือ
กับหน่วยงานที่มีหน้าที่ตรวจสอบตามกฎหมายหรือ
ประชาชนในการตรวจสอบโดยให้ที่เป็นจริงและครบถ้วน
เมื่อได้รับการร้องขอในการตรวจสอบ
๓.๖ไม่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่องที่อาจก่อให้เกิดความ
เสียหายแก่ราชการในกรณีที่สั่งราชการด้วยวาจาในเรื่อง
ดังกล่าวให้ผู้ใต้บังคับบัญชาบันทึกเรื่องเป็นลายลักษณ์
อักษรตามคาสั่งเพื่อให้ผู้สั่งพิจารณาสั่งการต่อไป

-๓ประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น
แนวทางปฏิบัติ
ขององค์การบริหารส่วนตาบลโนนค้อ
ข้อ ๔ การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติ ๔.๑ไม่นาความสัมพันธ์ส่วนตัวที่ตนมีต่อบุคคลอื่นไม่ว่าจะ
เหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
เป็นญาติพี่น้องพรรคพวกเพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณส่วนตัว
ผลประโยชน์ทับซ้อน
มาประกอบการใช้ดุลยพินิจให้เป็นคุณหรือเป็นโทษแก่
บุคคลนั้นหรือปฏิบัติต่อบุคคลนั้นต่างจากบุคคลอื่นเพราะ
ชอบหรือชัง
๔.๒ไม่ใช้เวลาราชการเงินทรัพย์สินบุคลากรบริการหรือสิ่ง
อานวยความสะดวกของทางราชการไปเพื่อประโยชน์
ส่วนตัวของตนเองหรือผู้อื่นเว้นแต่ได้รับอนุญาตโดยชอบ
ด้วยกฎหมาย
๔.๓ไม่กระทาการใดหรือดารงตาแหน่งหรือปฏิบัติการใด
ในฐานะส่วนตัวซึ่งก่อให้เกิดความเคลือบแคลงหรือสงสัย
ว่าจะขัดกับประโยชน์ส่วนรวมที่อยู่ในความรับผิดชอบของ
หน้าที่ ในกรณีที่มีความเคลือบแคลงหรือสงสัยให้
ข้าราชการผู้นั้นยุติการกระทาดังกล่าวไว้ก่อนแล้วแจ้งให้
ผู้บังคับบัญชาหัวหน้าส่วนราชการและคณะกรรมการ
จริยธรรมพิจารณาเมื่อคณะกรรมการจริยธรรมวินจิ ฉัยเป็น
ประการใดแล้วจึงปฏิบัติตามนั้น
ข้อ ๕ การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้องเป็น
๕.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรู้ความสามารถและทักษะใน
ธรรมและถูกกฎหมาย
การดาเนินงานด้วยความถูกต้องตามหลักกฎหมาย
ระเบียบปฏิบัติและยึดมั่นในหลักวิชาการด้านทะเบียนด้าน
รังวัดด้านการบริหารและจริยธรรม
๕.๒ปฏิบัติหน้าที่โดยยึดมั่นในระบบคุณธรรมเพื่อ
ประโยชน์สุขของประชาชนรวมทั้งละเว้นการแสวงหา
ตาแหน่งบาเหน็จความชอบและประโยชน์อื่นใดจากบุคคล
อื่นโดยมิชอบ
๕.๓ตัดสินใจและกระทาการใดๆโดยยึดประโยชน์ส่วนรวม
ของประเทศชาติประชาชนและหน่วยงานมากกว่า
ประโยชน์ส่วนตน
๕.๔ประพฤติตนเป็นแบบอย่างที่ดีของผู้ใต้บังคับบัญชาใน
การยึดมั่นความถูกต้องเที่ยงธรรมและปกป้อง
ผลประโยชน์ของชาติ
ข้อ ๖ การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความ ๖.๑ปฏิบัติหน้าที่ให้ลุล่วงโดยไม่หลีกเลี่ยงละเลยหรือละ
รวดเร็วมีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ
เว้น การใช้อานาจเกินกว่าที่มีอยู่ตามกฎหมาย
๖.๒ปฏิบัติหน้าที่หรือดาเนินการอื่นโดยคานึงถึงศักดิ์ศรี
ความเป็นมนุษย์และสิทธิเสรีภาพของบุคคลไม่กระทาการ
ให้กระทบสิทธิ เสรีภาพของบุคคลหรือก่อภาระหรือหน้าที่
ให้บุคคลโดยไม่มีอานาจตามกฎหมาย
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๖.๓ให้บริการและอานวยความสะดวกแก่ประชาชนโดยมี
อัธยาศัยที่ดีปราศจากอคติและไม่เลือกปฏิบัติต่อบุคคลผู้
มาติดต่อโดยไม่เป็นธรรมในเรื่องถิ่นกาเนิดเชื้อชาติภาษา
เพศอายุความพิการสภาพทางกายหรือสุขภาพสถานะของ
บุคคลฐานะทางเศรษฐกิจหรือสังคมความเชื่อทางศาสนา
การศึกษาอบรมหรือความคิดเห็นทางการเมืองอันไม่ขัดต่อ
รัฐธรรมนูญเว้นแต่จะดาเนินการตามมาตรการที่รัฐกาหนด
ขึ้นเพื่อขจัดอุปสรรคหรือส่งเสริมให้บุคคลสามารถใช้สิทธิ
และเสรีภาพได้เช่นเดียวกับบุคคลอื่นหรือเป็นการเลือก
ปฏิบัติที่มีเหตุผลเป็นธรรมและเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป
๖.๔ไม่เอื้อประโยชน์เป็นพิเศษให้แก่ญาติพี่น้องพรรคพวก
เพื่อนฝูงหรือผู้มีบุญคุณและต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
เที่ยงธรรมไม่เห็นแก่หน้าผู้ใด
ข้อ ๗ การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน
๗.๑ไม่ใช้ข้อมูลที่ได้มาจากการดาเนินงานไปเพื่อการอื่น
อย่างครบถ้วนถูกต้องและไม่บิดเบือน
อันไม่ใช่การปฏิบัติหน้าที่โดยเฉพาะอย่างยิ่งเพื่อเอื้อ
ข้อเท็จจริง
ประโยชน์แก่ตนเองหรือบุคคลอื่น
๗.๒ชี้แจงแสดงเหตุผลที่แท้จริงอย่างครบถ้วนในกรณีที่
กระทาการอันกระทบต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่นไม่
อนุญาตหรือไม่อนุมัติตามคาขอของบุคคลหรือเมื่อบุคคล
ร้องขอตามกฎหมายเว้นแต่การอันคณะกรรมการวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองตามกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการ
ทางปกครองได้กาหนดยกเว้นไว้ทั้งนี้จะต้องดาเนินการ
ภายในสิบห้าวันทาการนับแต่กระทาการดังกล่าวหรือ
ได้รับการร้องขอ
ข้อ ๘ การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงานรักษา
๘.๑ปฏิบัติงานโดยมุ่งประสิทธิภาพและประสิทธิผลของ
มาตรฐานมีคุณภาพโปร่งใสและตรวจสอบได้
งานให้เกิดผลดีที่สุดจนเต็มกาลังความสามารถ
๘.๒ใช้งบประมาณทรัพย์สินสิทธิและประโยชน์ที่ทาง
ราชการจัดให้ด้วยความประหยัดคุ้มค่าไม่ฟุ่มเฟือย
ข้อ ๙ การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพของ ๙.๑ใช้ความรู้ความสามารถความระมัดระวังในการปฏิบัติ
องค์กร
หน้าที่ตามคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพ
โดยเคร่งครัด
ข้อ ๑๐ การสร้างจิตสานึกให้ประชาชนใน ๑๐.๑ ไม่ละเมิดหลักสาคัญทางศีลธรรมศาสนาและ
ท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกัน
ประเพณีในกรณีที่มีข้อขัดแย้งระหว่างประมวลจริยธรรมนี้
พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพ กับหลักสาคัญทางศีลธรรมศาสนาหรือประเพณีข้าราชการ
สิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับ
ต้องเสนอเรื่องให้คณะกรรมการจริยธรรมพิจารณาวินิจฉัย
ปัจจุบัน
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๑๐.๒หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วน
ราชการทุกระดับชั้นต้องปกครองผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาด้วย
ความเที่ยงธรรมโดยไม่เห็นแก่ความสัมพันธ์หรือบุญคุณ
ส่วนตัวและควบคุมให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมโดยเคร่งครัด
๑๐.๓หัวหน้าส่วนราชการและผู้บังคับบัญชาในส่วน
ราชการทุกระดับชั้นต้องสนับสนุนส่งเสริมและยกย่องผู้อยู่
ใต้บังคับบัญชาที่มีความซื่อสัตย์มีผลงานดีเด่นมีความรู้
ความสามารถและขยันขันแข็งไม่เลือกที่รักมักที่ชังและยึด
มั่นในระบบคุณธรรม
๑๐.๔ไม่กระทาการใดอันอาจนาความเสื่อมเสียและไม่
ไว้วางใจให้เกิดแก่ส่วนราชการหรือราชการโดยรวม

