ประกาศประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม
จังหวัดเพชรบุรี
ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

งานการเจ้าหน้าที่
สานักงานปลัด
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม
โทร. 032 -483101

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม
เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
*******************
อาศั ย อ านาจตามความในมาตรา 25 วรรคท้ า ย ประกอบมาตรา 13 (4) และมาตรา 14
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับมติคณะกรรมการกลางพนักงาน
ส่วนตาบล ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการพนักงานส่วนตาบล
จั งหวัดเพชรบุ รี ในการประชุ มครั้ งที่ 9/2558 เมื่อ วันที่ 22 กัน ยายน 2558 จึงมี มติเ ห็ นชอบให้ กาหนด
หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง เพื่อยึดถือเป็น
หลักการและแนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องกากับความประพฤติของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงาน
จ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
พนักงานส่ วนตาบล ลูกจ้ างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม
มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อานวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้
1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระทาผิดทางวินัย
ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562

(นายพิสิษฐ์ แผนประไพ)
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม

ประกาศองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
*******************
อาศัย อานาจตามความในมาตรา 25 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 13 (4) และมาตรา 14
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับมติคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลจังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558 จึงมีมติเห็นชอบให้
กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง เพื่อ
ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติและเป็ นเครื่องกากับความประพฤติพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม จึงจัดทาเป็นประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจาและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี เพื่อ
เป็นเครื่องกากับความประพฤติของพนักงานส่วนตาบลในสังกัดตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
ประกาศ ณ วันที่ 24 ตุลาคม พ.ศ. 2562

( นายพิสิษฐ์ แผนประไพ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม

ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
-----------------------------------ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ
๑. เป็นเครื่องมือกากับความประพฤติของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ทีส่ ร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล
๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่าเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล
และเป็ นเครื่ องมือการตรวจสอบการทางานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่ วนตาบลบ้านแหลมเพื่อให้ การ
ดาเนินงานเป็นไป ตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทาให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่เพิ่มความน่าเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไปตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย
๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ในทุกระดับ โดยให้ฝ่ ายบริ ห ารใช้อานาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของพนักงานส่ ว นตาบล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามลาดับ
๕.ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น
รวมทัง้ เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศ ก.ถ. เรื่อง
มาตรฐานกลางทางจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง พนักงาน และลูกจ้างของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 11 มิถุนายน 2556 เพื่อให้พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดถือหลักการ แนวทางปฏิบัติ และเป็น
เครื่องกากับความประพฤติของตน
อาศัยอานาจตามความในมาตรา 25 วรรคท้าย ประกอบมาตรา 13 (4) และมาตรา 14
แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 ประกอบกับมติคณะกรรมการกลาง
พนักงานส่วนตาบล ในการประชุมครั้งที่ 6/2558 เมื่อวันที่ 25 มิถุนายน 2558 คณะกรรมการพนักงาน
ส่วนตาบลพนักงานส่วนตาบลจังหวัดเพชรบุรี ในการประชุมครั้งที่ 9/2558 เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2558
จึงมีมติเห็นชอบให้กาหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และ
/พนักงาน....

-2พนักงานจ้าง เพื่อยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องกากับความประพฤติพนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล มีหน้าที่
ดาเนิ นการให้เป็น ไปตามกฎหมายเพื่อรั กษาประโยชน์ส่ว นรวมของประเทศชาติ อานวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐาน ดังนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม
“พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง” หมายถึง พนักงานส่ว นตาบล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง พนักงานจ้างครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติ
ระเบียบพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างส่วนท้องถิน่
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการประจาองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม
ข้อ ๒ ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้
หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก
สาหรับพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง
ขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม
ข้อ ๓ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม
ทุกคน มีหน้าที่ดาเนินการให้เป็นไปตามกฎหมายเพื่ อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อานวย
ความสะดวกและให้บริการแก่ ประชาชน ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมัน่ ในค่านิยมหลัก ดังนี้
/1. การยึดมั่น...

-31. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
2. การมีจิตสานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน
4. การยืนหยัดทาในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพโปร่งใส และตรวจสอบได้
8. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ส่วนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อ ๔ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านแหลม ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์
ข้อ ๕ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านแหลม ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้ และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ข้อ ๖ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และ พนักงานจ้างของ องค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านแหลม ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด
ข้อ ๗ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านแหลม ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตาแหน่งหน้าที่
ข้อ ๘ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และ พนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านแหลม ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มกาลัง ความสามารถ ด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้
ความสามารถ ให้บรรลุผลสาเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เกิดประโยชน์
สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน
ข้อ ๙ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านแหลม ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความ
เข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน
ข้อ ๑๐ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านแหลม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย มีอัธยาศัย
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-4ข้อ ๑๑ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านแหลม ต้องรักษาความลับจากการปฏิบัติหน้าที่
การเปิดเผยข้อมูลที่ เป็นความลับโดยพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง/
พนักงานจะกระทาได้ต่อเมื่ อมีอานาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามที่กฎหมาย
กาหนดเท่านัน้
ข้อ ๑๒ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านแหลม ต้องรักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึง่ กันและ
กันในทางทีช่ อบ
ข้อ ๑๓ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
แหลม ต้องไม่ใช้สถานะหรือตาแหน่งไปแสวงหา ประโยชน์ที่มิควรได้สาหรับตนหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์
ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตามตลอดจน ไม่รับของขวัญ ของกานัล หรือประโยชน์อนื่ ใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคล
ทีเ่ กีย่ วข้องเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือ
การให้ตามประเพณี
ข้อ ๑๔ พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้าน
แหลม ต้องประพฤติตนให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่ นด้วยความสุภาพ มีน้าใจ มีมนุษย์สัมพันธ์อันดี ต้องไม่
ปิดบังข้อมูลที่จาเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่ อนร่วมงาน และไม่นาผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของ
ตนเอง
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ส่วนที่ ๑
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๕ ให้สานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม มีหน้าที่ควบคุมกากับการให้มี
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทัว่ ถึงและเคร่งครัด โดยมีอานาจหน้าทีด่ ังนี้
(๑) ดาเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้างทีเ่ ป็นแบบอย่างทีด่ ีและติดตาม สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่าเสมอ
(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสืบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้นายกองค์การ
บริหารส่วนตาบลบ้านแหลม หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทัง้ นี้ โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดาเนินการ
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-5ตามที่ นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็
ได้
(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างซึ่งปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูกกลั่ นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่า
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อพนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตาบล
บ้านแหลม หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้
(๔) คุ้มครองพนักงานส่ว นตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างซึ่งปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ถูกกลั่ นแกล้งหรือถูกใช้อานาจโดยไม่เป็นธรรม การดาเนินการต่อพนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างที่อยู่ระหว่างถูกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมี
ผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขัน้ เงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงทางวินัยหรือกระทบสิทธิ
หน้าทีข่ องพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างผู้นั้นจะกระทามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว
(๕) ทาหน้าทีฝ่ ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๖) ดาเนินการอืน่ ตามทีก่ ฎหมายกาหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามทีค่ ณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดารงตาแหน่ง ในสานักงานปลัด
ข้อ ๑๖ ให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้ น
เพือ่ ควบคุม กากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย
(๑) ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม เป็นประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างซึ่งดารงตาแหน่งสายงาน
ผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน
(๓) กรรมการซึ่งเป็นพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างที่ไม่ได้ดารงตาแหน่ง
สายงานผู้ บ ริ ห ารใน (องค์การบริ ห ารส่ ว นตาบลบ้านแหลม) ที่ได้รับเลื อ กตั้ งจากพนัก งานส่ ว นตาบล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างพนักงานจ้างและลูกจ้างของ (องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม) นั้ น
จานวนสองคน
(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อและคัดเลือก
ให้เหลือสองคน ให้หัวหน้าสานักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม เป็นเลขานุการคณะกรรมการ
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จริยธรรม และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม กรรมการจริยธรรม
ต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน
ข้อ ๑๗ คณะกรรมการจริยธรรมมีอานาจหน้าที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะนาในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิน่
(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่
มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีคาวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอานาจหน้าที่ ขอให้
กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐหรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง
ส่ ง เอกสารและหลั ก ฐานที่ เ กี่ ย วข้ อ ง
ส่ ง ผู้ แ ทน หรื อ บุ ค คลในสั ง กั ด มาชี้ แ จงหรื อ ให้ ถ้ อ ยค าเกี่ ย วกั บ
เรื่องทีส่ อบสวน
(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหาหรือพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างของหน่วยงานนี้
มาชี้แจง หรือให้ถ้อยคา หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องทีส่ อบสวน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคาวินิจฉัยให้ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน ถ้า
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องให้คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด
(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องสาคัญหรือ
มีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
(๗) คุ้มครองพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างซึ่งปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อานาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้างผู้นั้น
(๘) ดาเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้
บังคับ
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ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม
ข้อ ๑๘ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมให้นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการ
ข้อ ๑๙ การดาเนินการตามข้อ ๑๘ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการแต่งตัง้ คณะกรรมการ
จานวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ข้อ ๒๐ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสาคัญและระดับ
ตาแหน่งตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต สภาพแวดล้อม
แห่งกรณีผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรนามาประกอบการพิจารณา
ข้อ ๒๑ หากการดาเนินการสอบสวนตามข้อ ๑๙ แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบดาเนินการตามข้อ ๑๘ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัยให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการตามข้อ ๑๘ สั่งลงโทษ
ผู้ฝ่าฝืน ตามข้อ ๒๔ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดาเนินการทางวินัย
ข้อ ๒๒ การดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๘ ข้อ ๑๙ และ
ข้อ ๒๑ ให้แนะแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่ วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ดาเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มาใช้บังคับโดยอนุโลม
ข้อ ๒๓ การสั่งการของผู้รับผิดชอบดาเนินการตามข้อ ๒๑ ให้ดาเนินการตามนั้นเว้นแต่จะ
ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังทีอ่ าจทาให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด ๔
ขัน้ ตอนการลงโทษ
ข้อ ๒๔ การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญาให้ดาเนินการตามควรแก่กรณีเพื่ อให้มีการแก้ไขหรือดาเนินการที่ ถูกต้อง หรือตักเตือน
หรือนาไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ ง การเข้าสู่ตาแหน่ง การพ้นจากตาแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน
หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี

/ข้อ 25...

-8ข้อ ๒๕ เมื่อมีการดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒ แล้ว ให้
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม ดาเนินการให้เป็นไปตามคาสั่ง ดังกล่าวโดยไม่ชักช้า
ข้อ ๒๖ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๔ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๗
(๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้
ทราบการลงโทษ
ข้อ ๒๗ เมือ่ ผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้วให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว
แนวทางการดาเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง/พนักงานส่วนตาบล
ข้อ 28 แนวทางการดาเนินการตามโครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วน
ตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง/พนักงานส่วนตาบล
๑. ส่ งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่ วนตาบล ลู กจ้างประจา พนักงานจ้างมีคุณภาพ มี
ความรู้ ความสามารถ และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเหมาะสม
๒. การจัดทาประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของพนักงานส่ว นตาบล ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง
๓. การตรวจสอบและประเมินผลภายหลังจากประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรม
๔. มีการพัฒนาจิตสานึกรับผิดชอบต่อบ้านเมือง ยึดมั่นการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมี
พระมหากษัตริย์เป็นประมุขวางตัวเป็นการทางการเมือง
5. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรัก เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์ กษัตริย์
6. เข้าร่วมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา และพิธีทางราชสานัก เช่น วันปิยะมหาราช วันเฉลิม
พระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
วันจักรี วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ฯลฯ
7. ยกย่องคุณงามความดีให้กับพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง ที่ทางานและว่าง
ตัวได้ดีเป็นประจาทุกปี
8. ประเมินความพึงพอใจในการทางาน โดยมีหัวข้อเกี่ยวกับการพัฒนาทั้งด้านทางาน และตัว
บุคคล

/บทเฉพาะกาล...

-9บทเฉพาะกาล
ข้อ ๒9 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พร้อมดาเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี) และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
คณะกรรมการพนั กงานส่ วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างส่ว นท้องถิ่ น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิน่ และผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป
----------------------------------------------

แนวทางการดาเนินงานด้านจริยธรรม คุณธรรม
วัตถุประสงค์และเป้าหมาย
เพื่อให้พนักงานส่วนตาบล
ทุกคน ทุกตาแหน่งได้รับ
การพัฒนาจิตใจ ส่งเสริม
การมีส่วนร่วมกับชุมชนและ
สังคม

แผนงาน/โครงการ

วิธีการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

หมายเหตุ

งบ อบต.

ในบางกิจกรรม
ไม่จาเป็นต้องใช้
งบประมาณ
เช่น ร่วมทาบุญ
บริจาคตาม
กาลังศรัทธา

การพัฒนาด้านจริยธรรม คุณธรรม
๑. ส่งเสริมจริยธรรมเพื่อให้พนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา พนักงานจ้างมีคุณภาพ มีความรู้
ความสามารถ และมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่
อย่างเหมาะสม

จัดและส่งบุคลากรเข้ารับ
การ ฝึกอบรม/สัมมนา /
ประชุม ที่เป็นการพัฒนา
จริยธรรม หรือส่งเสริม
ความรู้ความสามารถที่
ช่วยเหลือสังคมและ
ส่วนรวมได้

ปีงบประมาณ
2563

หรือเสียสละ
เวลา

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ
๒. การจัดทาประกาศเผยแพร่มาตรฐานจริยธรรมของ
พนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้าง

วิธีการ
-จัดทาและประกาศด้าน
คุณธรรมจริยธรรม ให้
บุคลากรในองค์กรและ
ประชาชนทั่วไปได้รับ
ทราบ ได้แก่
1. ประกาศประมวล
จริยธรรม ของพนักงาน
ส่วนตาบล ลูกจ้างประจา
และพนักงานจ้าง
2. ประกาศหลักเกณฑ์
และเงื่อนไขเกี่ยวกับ
จริยธรรมของพนักงาน
ส่วนตาบล
2. ประกาศเจตจานงการ
บริหารงานด้วยความ
สุจริต

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ปีงบประมาณ
2563

(ไม่ใช้
งบประมาณ)

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ

วิธีการ
4. ประกาศเจตนารมณ์
การป้องกันและต่อต้าน
การทุจริตคอร์รัปชั่น
5. ประกาศนโยบาย
คุณธรรมความซื่อสัตย์
และความโปร่งใสในการ
ปฏิบัติงาน
6. นโยบายกากับดูแล
องค์กรที่ดี

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ
๓. ส่งเสริมความรักความสามัคคีในหมู่คณะ ความรักและ
ซื่อสัตย์ต่อหน้าที่และองค์กร

วิธีการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

- การทากิจกรรมร่วมกัน
เช่น

ปีงบประมาณ
2563

- ช่วยกันจัดสถานที่ ,
คาสั่งแบ่งงาน มอบหมาย
งาน ในการจัดกิจกรรม
ต่างๆ
- กิจกรรม 5 ส. ช่วยกัน
ทาความสะอาดและ
พัฒนาหน่วยงานให้น่าอยู่
น่าทางาน
- กิจกรรม Big
Cleanning Day ร่วมทา
ความสะอาดชุมชน

งบประมาณ

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ
๔. มีการพัฒนาจิตสานึกรับผิดชอบต่อสังคม ยึดมั่นการ
ปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็น
ประมุข วางตัวเป็นกลาง ไม่ฝักใฝ่ทางการเมือง

วิธีการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

- กิจกรรมทาความสะอาด
วัด โรงเรียน และถนน

ปีงบประมาณ
2563

- กิจกรรมจิตอาสา
- โครงการวันเด็กแห่งชาติ
- กิจกรรมป้องกันโรค
ไข้เลือดออก
- โครงการฉีดวัคซีนโรค
พิษสุนัขบ้า
- กิจกรรมป้องกันและ
ต่อต้านยาเสพติด
- โครงการสาหรับเด็ก
และเยาวชนฯ
- โครงการฝึกอาชีพต่างๆ
- โครงการวันผู้สูงอายุ
-ร่วมกิจกรรม/ประชุมที่
ส่งเสริมประชาธิปไตย ฯ

งบประมาณ
งบ อบต.

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ

5. จัดกิจกรรมส่งเสริมความรัก เทิดทูนสถาบันชาติ ศาสน์
กษัตริย์

วิธีการ

- จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระ
เจ้าอยู่หัว ร.10
- จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระนาง
พระบรมราชินีฯ
- จัดซุ้มเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระบรมราชชนนี
พันปีหลวง
- ร่วมกิจกรรมต่างๆ ที่
ทางอาเภอและจังหวัด
จัดเพื่อเฉลิมพระเกียรติ
แก่สถาบันระมหากษัตริย์
- วันคล้ายวันสวรรคต
ร.913 ต.ค.
ฯลฯ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ปีงบประมาณ
2563

(ไม่ใช้
งบประมาณ)

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ
6. จัดกิจกรรมและร่วมกิจกรรมวันสาคัญทางศาสนา

วิธีการ
- โครงการวันเข้าพรรษา
- กิจกรรม อบต.เข้าวัด
พัฒนาจิต
-ร่วมกิจกรรมทางศาสนา
กับชุมชนหรือหน่วยงาน
อื่น
- อนุญาตให้เจ้าหน้าที่
ร่วมกิจกรรมทางศาสนา
ทั้งในนามส่วนตัวและ
ส่วนรวม
ฯลฯ

ระยะเวลา
ดาเนินการ
ปีงบประมาณ
2563

งบประมาณ
งบ อบต.
(ไม่ใช้
งบประมาณ)
(ไม่ใช้
งบประมาณ)

(ไม่ใช้
งบประมาณ)

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ

วิธีการ

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

8.ยกย่องคุณงามความดีให้กับพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้าง
และพนักงานจ้าง เป็นประจาทุกปี

- จัดโครงการพนักงาน
ดีเด่นประจาปี

ปีงบประมาณ
2563

(ไม่ใช้
งบประมาณ)

9. สร้างขวัญและกาลังใจให้แก่บุคลากรในองค์กร เพื่อให้มี
กาลังใจในการทางาน

- การเยี่ยมและให้ความ
ช่วยเหลือพนักงานและ
ครอบครัวของพนักงานที่
ป่วย และได้รับความ
เดือดร้อน

ปีงบประมาณ
2563

(ไม่ใช้
งบประมาณ)

-ร่วมเป็นเจ้าภาพในงาน
สวดพระอภิธรรมศพของ
บุคลากรและครอบครัว
-การแสดงความยินดีร่วม
ในโอกาสต่างๆ
- การส่งเสริมสุขภาพที่ดี
ของบุคลากร

หมายเหตุ

วัตถุประสงค์และเป้าหมาย

แผนงาน/โครงการ
8. ประเมินความพึงพอใจในการทางาน ประเมินคุณธรรม
จริยธรรม ทั้งจากตนเองและจากผู้บังคับบัญชา

วิธีการ
- สารวจความพึงพอใจ
- ประเมินคุณธรรม
จริยธรรม โดยแบ่งการ
ประเมินเป็น 2 ส่วน
1. ประเมินตนเอง
2. ประเมินโดย
ผู้บังคับบัญชา

ระยะเวลา
ดาเนินการ

งบประมาณ

ปีงบประมาณ
2563

(ไม่ใช้
งบประมาณ)

หมายเหตุ

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม
ที่ 185 /2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานการจัดทามาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม
*****************************
ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้จัดทาคู่มือแนวทางการ
จัดทาประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแจกจ่ายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นคู่มือในการศึกษาและจัดทาประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้
พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปมีหลักการและแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่อง
กากับความประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม นั้น
เพื่อให้การดาเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย องค์การ
บริ ห ารส่ ว นต าบลบ้ านแหลม จึ ง ขอแต่ง ตั้ งคณะทางานเพื่อ จั ด ทาประมวลจริ ยธรรมของพนั กงานส่ ว นต าบล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
๑. นายนาวิน
โครงเซ็น
ปลัด อบต.
ประธานกรรมการ
2. นางสาวปรียาภรณ์ ทองย้อย
ผู้อานวยการกองคลัง
กรรมการ
3. นางอ้อมใจ
แสนสุข
ผู้อานวยการสวัสดิการสังคม
กรรมการ
4. นางสาวอัชฌาวี
ศรีกฤตยาวัฒน์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน กรรมการ
5. นางสาวพรทิพย์
เพชรรรัตน์
นักจัดการงานทั่วไป
กรรมการ
6. นายเฉลิม
รุ่งจรูญ
ตัวแทนประชาชน
กรรมการ
7. นายอรุณ
จันทร์โกมล
ตัวแทนประชาชน
กรรมการ
8. นางทัศนีย์
ทองพูล
หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
9. นางสาวอารีรัตน์
ติดต่อ
นักทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
ให้คณะกรรมการดังกล่าว ทาหน้าที่ร่วมจัดทามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์การ
บริ ห ารส่ ว นตาบลบ้ า นแหลม และมาตรการที่จะนาไปสู่ การปฏิบัติ ร่ว มรับ ฟังความคิ ดเห็ น ระดมสมองจาก
พนั กงานส่ วนตาบล ลูกจ้ างประจ า และพนั กงานจ้าง ลู กจ้างและประชาชน ตลอดจนผู้ เกี่ยวข้อง โดยยึดถือ
หลักการการมีส่วนร่วมในการจัดทา ร่วมคิด ร่วมทา ร่วมปฏิบัติ และผลักดันประมวลจริยธรรมไปสู่ความสาเร็จ
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

(นายพิสิษฐ์ แผนประไพ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม

คาสั่งองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม
ที่ 186 /2562
เรื่อง แต่งตั้งคณะทางานการติดตามประกาศนโยบายคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม
*****************************
ตามที่ ค ณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ ค คลส่ ว นท้ อ งถิ่น (ก.ถ.) ได้ จั ดท าประมวล
จริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้พนักงานส่วนตาบลและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ถือ
เป็นแนวทางปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องกากับความประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม นั้น
เพื่ อให้ การดาเนิ น การดัง กล่ า วเป็ นไปด้ ว ยความเรี ย บร้ อ ย และเป็ น ไปตามระเบีย บกฎหมาย
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม จึงขอแต่งตั้งคณะทางานเพื่อจัดทาประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล
ลูกจ้างประจา และพนักงานจ้างส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้
๑. นายพิสิษฐ์
แผนประไพ
นายก อบต.
ประธานกรรมการ
๒. นางทัศนีย์
ทองพูล
หัวหน้าสานักปลัด
กรรมการ
3. นางวิลาวัลย์
ไกรฤทธิ์
นักพัฒนาชุมชน
กรรมการ
4. นางสาวอารีรัตน์
ติดต่อ
นักทรัพยากรบุคคล
เลขานุการ
ให้คณะกรรมการดังกล่าว ทาหน้าที่ร่วมติดตามผลการดาเนินการตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริ ยธรรมขององค์การบริ ห ารส่ว นตาบลบ้ านแหลม และมาตรการที่จะนาไปสู่ การปฏิบัติ ผลักดันสร้างสรรค์
กิจกรรม และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อให้บรรลุสู่ความสาเร็จและเป็นแนวทางในการกาหนดกิจกรรมในปีถัดไป
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป
สั่ง ณ วันที่ 24 เดือน กันยายน พ.ศ. 2562

(นายพิสิษฐ์ แผนประไพ )
นายกองค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม

ภาคผนวก

ใบลงนามรับทราบประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา พนักงานจ้าง
องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม อาเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี
ข้าพเจ้าได้อ่านและรับทราบหลักเกณฑ์เกี่ยวกับประมวลจริยธรรมของพนักงานส่วนตาบล ลูกจ้างประจา และ
พนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลม ฉบับนี้แล้ว และจะปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบกฎหมาย เพื่อ
รักษาประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ อานวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล และยึดมั่น
ในค่านิยมหลักของมาตรฐาน ตามประกาศประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตาบลบ้านแหลมอย่างเคร่งครัด
ลาดับ
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ชื่อ – นามสกุล
นายนาวิน โครงเซ็น
นางทัศนีย์ ทองพูล
นางสาวปรียาภรณ์ ทองย้อย
นางอ้อมใจ แสนสุข
นางสาวพรทิพย์ เพชรรัตน์
นางสาวอัชฌาวี ศรีกฤตยาวัฒน์
นางสาวอารีรัตน์ ติดต่อ
นางเกษร เพ็ชร์สวัสดิ์
นางสาวผุสดี สมศรีพลอย
นางวิลาวัลย์ ไกรฤทธิ์
นายระพีพันธ์ คงคุด
นางปณต แสงมงคล
นางสาวพัชมณ สุขรุ่ง
นางสาวชไมพร พันธุ์ปรีชา
นางสาวขวัญหทัย เอี่ยมคา
นางสาวมณีรัตน์ มรกต
นางสาวณิชชา คุ้มศิริ
นางสาวสุพรรษา คุ้มศิริ
นายมงคล บริหารพงศ์
นายสรรเสริญ นาคนคร
นายเลิศชัย ไชยมงคล
นายสุพจน์ เพ็ชรโยธิน
นายพุฒ สุขพร้อม
นายยงยุทธ จันทร์โกมล
นายมงคลชัย คงจุติ
นายอนุสร สุขโต
นายไพโรจน์ นาคนคร
นายวสันต์ เปลี่ยนสมัย
นายวิทยา โสภาค
นายอาทิตย์ รักเกียรติยศกุล
นางสาวกมลวรรณ ธรรมรักษ์

ตาแหน่ง
ปลัดองค์การบริหารส่วนตาบล
หัวหน้าสานักปลัด
ผู้อานวยการกองคลัง
ผู้อานวยการกองสวัสดิการสังคม
นักบริหารงานทั่วไปชานาญการ
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ
นักวิชาการคลังชานาญการ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน
นักพัฒนาชุมชนชานาญการ
นายช่างโยธาปฏิบัติงาน
นักวิชาการพัสดุ
เจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับรถยนต์
พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา
ผู้ช่วยนายช่างไฟฟ้า
คนงานประจารถขยะ
คนงานประจารถขยะ
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
คนงาน
นักการ

ลายมือชื่อ

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

