
 
 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน พ.ศ. 2563 

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

  เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 มาตรา 279 บัญญัติ ให้มี
ประมวลจริยธรรมเพ่ือก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกลและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนด
ขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า ทั้งนี้ การฝุาฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม
ดังกล่าวให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 

  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 
มาตรา 279 องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  จึงได้จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ ขององค์การ
บริหารส่วนต าบลพิปูน พ.ศ. 2563 เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัด ตามแนบท้าย
ประกาศนี ้

  ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

ประกาศ  ณ วันที่  14  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563   
     
      
     (ลงชื่อ)  
      (นายทรงศักดิ์  คเชนทร์) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  จังหวดันครศรธีรรมราช 

พ.ศ. ๒๕63 
------------------------------- 

 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 
 ๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ  ที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐาน  ในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 
 ๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล  และ
เป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  เพ่ือให้   การ
ด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม  จริยธรรมมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 ๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการและ
ประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
 ๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝุายบริหารใช้อ านาจใน
ขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง   ต่อองค์กร  ต่อผู้บังคับบัญชา  ต่อประชาชน  
และต่อสังคม  ตามล าดับ 
 ๕. ปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดขึ้น  รวมทั้ง
เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 
 ทั้งนี้  รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน  พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติ
ควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้  

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

 ข้อ ๑  ในประมวลจริยธรรมนี้ 
 “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วน   ต าบลพิ
ปูน 
 “ข้าราชการ”  หมายถึง  ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ  ข้าราชการครู  และ
บุคลากรทางการศึกษา  ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น  รวมถึงพนักงานจ้าง  
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
 ข้อ ๒  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนรักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 

 
 
 
 
 



หมวด  ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ส าหรับข้าราชการ  ขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 

ข้อ  ๓  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ทุกคน  มีหน้าที่ด าเนินการ  ให้เป็นไปตาม
กฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตาม       หลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก  ๑๐  ประการ  ดังนี้ 

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) การมีจิตส านึกที่ดี  ซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับ

ซ้อน 
(๕) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง  เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้อง  และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ  โปร่งใส  และตรวจสอบได้ 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
(๑๐)  การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกันพัฒนา
ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

ส่วนที่  ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ข้อ ๔  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนต้องจงรักภักดีต่อชาติ  ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย์ 

ข้อ ๕  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

ข้อ ๖  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี  
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ข้อ ๗  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อม
เสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่ 

ข้อ ๘  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความสามารถ
ด้วยความเสียสละ  ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ  ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตาม
ภาระหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

ข้อ ๙  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
ด้วยความเป็นธรรม  รวดเร็ว  และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 



ข้อ ๑๐  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ  เรียบร้อย  
มีอัธยาศัย 

ข้อ ๑๑  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ต้องรักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่  
การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ/พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาต
จากผู้บังคับบัญชา  หรือเป็นไปตามที่กฎหมายก าหนดเท่านั้น 

ข้อ ๑๒  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ต้องรักษา  และเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่างผู้ร่วมงาน  พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 

ข้อ ๑๓  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืนไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตามตลอดจนไม่รับ
ของขวัญ  ของก านัล  หรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน  หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจ
เกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน  เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรม  จรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

ข้อ ๑๔  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ  มีน้ าใจ  มีมนุษยสัมพันธ์อันดี  ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือน
ร่วมงาน  และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

ส่วนที่  ๓ 
จรรยาวิชาชีพ 

ข้อ ๑๕  แบบแผนพฤติกรรมตามจรรยาบรรณครู พ.ศ. ๒๕๓๙  มี  ๙  ข้อ 
     ข้อ ๑  ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือ ส่งเสริมให้ก าลังใจในการศึกษา

เล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า 
     ข้อ ๒  ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัยที่ถูกต้องดีงามให้แก่ศิษย์ 

อย่างเต็มความสามารถด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
     ข้อ ๓  ครูต้องประพฤต ิปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา และจิตใจ 
     ข้อ ๔  ครูต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์ และ

สังคมของศิษย์ 
     ข้อ ๕  ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ในการปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ 

และไม่ใช้ศิษย์กระท าการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ให้แก่ตนโดยมิชอบ 
     ข้อ ๖  ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งในด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ ให้ทันต่อการพัฒนา

ทางวิชาการ เศรษฐกิจ สังคมและการเมืองอยู่เสมอ 
     ข้อ ๗  ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครู และเป็นสมาชิกท่ีดีขององค์กรวิชาชีพครู 
     ข้อ ๘  ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์ 
     ข้อ ๙  ครูพึงประพฤต ิปฏิบัติตน เป็นผู้น าในการอนุรักษ์และพัฒนาภูมิปัญญาและวัฒนธรรมไทย 
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หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 

 ข้อ ๑๖ ให้ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าที่ควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าที่ดังนี้ 
  (๑) ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและติดตาม
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 
  (๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝุาฝืนจริยธรรมนี้   เ พ่ือรายงานผลให้
นายกเทศมนตรีต าบล หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการตามที่
นายกเทศมนตรีต าบล  หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามที่เห็นเองก็ได้ 
  (๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่ งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่เห็นว่านายกเทศมนตรีต าบลหรือ
คณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร   อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่าน
นายกเทศมนตรีต าบล หรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 
  (๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา   มิให้ถูกกลั่น
แกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่ระหว่าง  ถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน  ตั้งกรรมการสอบสวน 
ข้อเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระท ามิได้  เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

 (๕) ท าหน้าที่ฝุายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
  (๖)ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรม
หรือปลัดมอบหมาย  ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักปลัด 
  (๗)....(อ่ืนๆ ตามที่เห็นสมควร)..... 
 ข้อ ๑๗ ให้ นายกองค์การบริหารส่วนต าบล แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น     เพื่อควบคุม ก ากับ 
ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
  คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย  
  (๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ   
  (๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน 
  (๓) กรรมการ  ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิปูน ที่ได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนนั้น  
จ านวนสองคน 
  (๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อและคัดเลือก
ให้เหลือสองคนให้หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และ
อาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสมกรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูก
ลงโทษทางวินัยมาก่อน   
  



ข้อ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่  ดังนี้ 
  (๑)  ควบคุม  ก ากับ  ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๒)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใน
กรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝุาฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษ
ผู้ฝุาฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 

(๓)  ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย       มีอ านาจ
หน้าที่  ขอให้กระทรวง  กรม  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท  
ชี้แจงข้อเท็จจริง  ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด     มาชี้แจงหรือให้ถ้อยค า
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
  (๔)  เรียกผู้ถูกกล่าวหา  หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง  หรือให้ถ้อยค า  หรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 
  (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย 
พลัน  ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่าง อ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด 
  (๖)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๗)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา     
มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
  (๘)  ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน มอบหมาย 
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้บังคับ 
 

ส่วนที่ ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 ข้อ ๑๙ กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมให้ 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบล เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 

ข้อ ๒๐ การด าเนนิการตามข้อ ๑๙  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจ านวน
ไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ข้อ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเป็นการฝุาฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่  
ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝุาฝืน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและระดับต าแหน่ง  
ตลอดจนหน้าที่ความรับผิดชอบของผู้ฝุาฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ  ในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี 
ผลร้ายอันเกิดจากการฝุาฝืน  และเหตุอื่นอันควรน ามาประกอบการพิจารณา  

 
 



ข้อ ๒๒  หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ว  ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการ   ฝุาฝืน
ประมวลจริยธรรม  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่า
เป็นการฝุาฝืน 
ประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑๙  สั่ง
ลงโทษผู้ฝุาฝืนตามข้อ ๒๕  แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย   
 ข้อ ๒๓  การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝุาฝืนตามข้อ ๑๙   ข้อ ๒๐ และข้อ 
๒๒  ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการรักษาวินัย  และการ
ด าเนินการทางวินัย  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  มาบังคับใช้โดยอนุโลม 

ข้อ ๒๔ การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ ๒๒ ให้ด าเนินการตามนั้น  เว้นแต่จะปรากฏ
ข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป   

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 
 ข้อ ๒๕  การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้อง  หรือตักเตือน  
หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั้ง  การเข้าสู่ต าแหน่ง  การพ้นจากต าแหน่ง    การเลื่อนขั้นเงินเดือน  
หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งให้ผู้ฝุาฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 
 ข้อ ๒๖ เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒  แล้ว  ให้ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน ด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 
 ข้อ ๒๗  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ 
องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) 
สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้
ทราบการลงโทษ  
 ข้อ ๒๘  เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 

บทเฉพาะกาล 

 ข้อ ๒๙ จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้   พร้อมด าเนินการปรับปรุงแก้ไข
ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี)  และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคล  ส่วนท้องถิ่น  และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป 

 



 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



องค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม 

 คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดตั้งขึ้นเพ่ือควบคุม และก ากับให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  และเพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทุกแห่ง มีองค์ประกอบของ 
คณะกรรมการจริยธรรมให้เป็นมาตรฐานเดียวกันคณะท างานจัดท าร่างประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นจึงได้ก าหนดองค์ประกอบคณะกรรมการจริยธรรม และอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการขึ้น
รายละเอียดปรากฏอยู่ในหมวด ๓ ส่วนที่ ๑ ข้อ ๑๗ และ ๑๘ 
 

แผนผังคณะกรรมการจริยธรรม 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ประธานกรรมการ 

ปลัด/รองปลัด (๑ คน ) 

กรรมการ 

ด ารงต าแหน่ง 
บริหาร( ๒ คน ) 

กรรมการ 

ข้าราชการที่ไม่ได้ 
ด ารงต าแหน่งบริการ 

( ๒ คน ) 

กรรมการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก ( ๒ คน ) 



 
แผนภาพข้ันตอนการจัดท าประมวลจริยธรรม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

แต่งตั้งคณะท างาน 

คณะท างาน จัดท าประมวล
จริยธรรม 

เสนอผู้บริหารพิจารณา 

เห็นชอบ เห็นเป็น 

ลงนามประกาศ/แจ้ง
ทุกคนทราบติด

ประกาศ 

คณะท างาน น ามา
แก้ไขปรับปรุง 

คณะท างานมีหน้าที่ 

๑. จัดท าประมวลจริยธรรม ( และ
มาตรการท่ีจะน าไปสู้การปฏิบัติ ) 

๒. รับฟังความคิดเห็น/ระดมสมองจาก
ข้าราชการ และลูกจ้างประชาชน 
ตลอดจนผู้บริหาร 

๓. เสนอประมวลต่อผู้บริหาร 
๔. ผลักดันประมวลสู่ความส าเร็จ 

คณะกรรมการการข้าราชการ สว่นท้องถ่ิน 

ชว่ยเหลือ ให้ค าปรึกษา แนะน า 



รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕0 
 
  มาตรา ๒๗๙ มาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการหรือ
เจ้าหน้าที่ของรัฐแต่ละประเภท ให้เป็นไปตามประมวลจริยธรรมที่ก าหนดขึ้น 
  มาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง จะต้องมีกลไกและระบบในระบบในการด าเนินงาน
เพ่ือให้การบังคับใช้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการ
กระท า 
  การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมตามวรรคหนึ่ง ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิด
ทางวินัย ในกรณีที่ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินรายงานต่อ
รัฐสภา คณะรัฐมนตรี หรือสภาท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง แล้วแต่กรณี และหากเป็นการกระท าผิดร้ายแรงให้ส่งเรื่อง
ให้คณะกรรมการปูองกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติพิจารณาด าเนินการ โดยให้ถือเป็นเหตุที่จะถูกถอด
ถอนจากต าแหน่งตามมาตรา ๒๗0 
  การพิจารณา สรรหา กลั่นกรอง หรือแต่งตั้งบุคลใด เข้าสู่ต าแหน่งที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการใช้
อ านาจรัฐ รวมทั้งการโยกย้าย การเลื่อนต าแหน่ง การเลื่อนเงินเดือน และการลงโทษบุคคลนั้น จะต้องเป็นไป
ตามระบบคุณธรรมและค านึงถึงพฤติกรรมทางธรรมของบุคคลดังกล่าวด้วย 
  มาตรา ๒๘0 เพ่ือประโยชน์ในการด าเนินการตามหมวดนี้ ให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอ านาจ
หน้าที่เสนอแนะหรือให้ค าแนะน าในการจัดท าหรือปรับปรุงประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๔๙ วรรคหนึ่งและ
เสริมให้ผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ของรัฐ มีจิตส านึกในด้านจริยธรรมรวมทั้งมี
หน้าที่รายงานการกระท าที่มีการฝุาฝืนประมวลจริยธรรมเพ่ือให้ผู้ที่รับผิดชอบในการบังคับการให้เป็นไปตาม
ประมวลจริยธรรมด าเนินการบังคับให้เป็นเป็นไปตามประมวลจริยธรรมตามธรรมตามมาตรา ๒๗๙ วรรคสาม 
  ในกรณีที่การฝุาฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมมีลักษณะร้ายแรงหรือมีเหตุอัน
ควรเชื่อได้ว่าการด าเนินการของผู้รับผิดชอบจะไม่เป็นไปด้วยความเป็นธรรม ผู้ตรวจการแผ่นดินจะไต่สวนและ
เปิดเผยผลการไต่สวนต่อสาธารณะก็ได้ 
  มาตรา ๓0๔ ให้ด าเนินการจัดท าประมวลจริยธรรมตามมาตรา ๒๗๘ ให้แล้วเสร็จภายใน
หนึ่งปีนับแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ค่านิยมหลัก ( Core Value ) ของมาตรฐานจริยธรรม 
ส าหรับผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าที่ของรัฐ 
--------------------------------------------------------------- 

 
๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
๒. การมีจิตส านึกที่ดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
๔. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ปัจจัยท่ีควรค านึงถึงและน ามาประกอบการพิจารณา 
จัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

1. พระบรมราโชวาทแก่ข้าราชการพลเรือน ตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๒๔-๒๕๔๒คือ 
(๑) คุณธรรม ได้แก่ สุจริต เที่ยงตรง เสียสละ อดทน ฝึกตน มีระเบียบ 
(๒) หลักการท างาน ได้แก่ เพียบพร้อมความรู้กุศลโลบาย ขยายสัมพันธ์ ขยายสัมพันธ์

ประสาน 
(๓) คุณค่า ได้แก่ รับผิดชอบ ท าหน้าที่เพ่ือหน้าที่ให้ส าเร็จทันการณ์ ปฏิบัติงานยึดมั่นใน

ผลประโยชน์ของแผ่นดินและความถูกต้อง เป็นธรรม 
2. ทศพิราชธรรม คือ การให้รักษาความประพฤติให้สงบเรียบร้อย เสียสละ ซื่อตรง อ่อนโยน 

ความเพียรไม่โกรธ ไม่เบียดเบียนผู้อื่น อดทน การปฏิบัติไม่ให้ผิดจากที่ถูกท่ีควร 
3. ปรัชญาในการร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔0 ได้แก่ 

(๑) การใช้อ านาจรัฐต้องค านึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิ และเสรีภาพ 
(๒) บุคคลเสนอกันในกฎหมาย 
(๓) การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลจะกระท ามิได้ 
(๔) เสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น 
(๕) บุคคลมีสิทธิมีส่วนร่วมในกระบวนการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ 
(๖) ท างานตามกฎหมายเพ่ือรักษาผลประโยชน์ส่วนรวม 
(๗) ส่งเริม / สนับสนุนการมีส่วนร่วมของประชาชนในการก าหนดนโยบาย การตัดสินใจ 

การเมือง รวมทั้งการตรวจสอบการใช้อ านาจ  
4. วิสัยทัศน์ของแผนปฏิรูประบบบริหารภาครัฐ ได้แก่ 

  (1) เป็นระบบที่สร้างประโยชน์ให้ประชาชนและประเทศชาติ 
  (2) เป็นที่เชื่อถือศรัทธาของประชาชน 
  (3) เป็นระบบที่มีความรับผิดชอบและเป็นที่พ่ึงของประชาชน 
  (4) เป็นระบบที่เข้มแข็ง ทนทานต่ออุปสรรค กล้าหาญต่อสู้ เพื่อคุณธรรม มีเกียรติภูมิและมี
ศักดิ์ศรี 
  (๕) เป็นระบบที่ทันสมัย ทันโลก ทันการณ์ 
   (๖) เป็นระบบที่มีวัฒนธรรมที่มุ่งความเป็นเลิศของงาน 

๕. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริการกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ ได้แก่ 
  (๑) เกิดประโยชน์สุขของประชาชน 
  (๒) เกิดผลสัมฤทธิ์ต่อภารกิจของรัฐ 
  (๓) มีประสิทธิภาพและเกิดความความคุ้มค่าในเชิงภารกิจของรัฐ 
  (๔) ไม่มีข้ันตอนการปฏิบัติงานเกินความจ าเป็น 
  (๕) มีการปรับปรุงภารกิจของส่วนราชการให้ทันต่อสถานการณ์ 
  (๖) ประชาชนได้รับการอ านวยความสะดวกและได้รับการตอบสนองความต้องการ 
  (๗) มีการประเมินผลการปฏิบัติราชการอย่างสม่ าเสมอ 

 
 



 
๖. ค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐหรือจรรยาข้าราชการตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการ

พลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑ คือ ค่านิยมที่พึงประสงค์ส าหรับการยึดถือปฏิบัติในการท างานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ
ในปัจจุบัน ๕ ประการ ได้แก่ 
  (๑) กล้ายืนหยัดท าในสิ่งท่ีถูกต้อง หมายถึง 
   - ยึดมั่นในความถูกต้อง ความชอบธรรม 
   - เสียสละ 
   - ยึดหลักวิชาและจรรยาวิชาชพี 
   - ไม่โอนอ่อนตามอิทธิพลใด 

(๒) ซื่อสัตย์และมีความรับผิดชอบ หมายถึง 
 - ปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา 
 - แยกเรื่องส่วนตัวออกจากหน้าที่การงาน 
 - มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ต่อประชาชน ต่อการปฏิบัติงาน ต่อองค์กร และต่อ
การพัฒนาปรับปรุงระบบราชการ 
(๓) โปร่งใส ตรวจสอบได้ หมายถึง 
 - ปรับปรุงกลไกการท างานขององค์กรให้มีความโปร่งใส 
 - ให้ประชาชนตรวจสอบความถูกต้องได้ 
 - เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายใต้กรอบของกฎหมาย 
(๔) ไม่เลือกปฏิบัติ หมายถึง 
 - บริการประชาชนด้วยความเสมอภาค เน้นสะดวก รวดเร็ว ประหยัด และถูกต้อง 
 - ใช้ทรัพย์กรของทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง 
 - เน้นการท างานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย 
(๕) มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน หมายถึง 
 - ท างานให้แล้วเสร็จตามก าหนดเกิดผลดีแก่หน่วยงานและส่วนรวม 
 - ใช้ทรัพยากรของทางราชการให้คุ้มค่าเสมือนหนึ่งการใช้ทรัพยากรของตนเอง 
 - เน้นการท างานโดยยึดผลลัพธ์เป็นหลัก มีการวัดผลลัพธ์และค่าใช้จ่าย 

๗. หลักธรรมหรือค าสอนตามศาสนาหรือความเชื่อที่มุ่งให้คนประพฤติตนเป็นคนดี 
๘. พฤติกรรมที่พึงประสงค์ส าหรับการกรุท าผิดและไม่ผิดกฎหมาย 

  พฤติกรรมการใช้อ านาจหน้าที่ของในทางมิชอบหรือผิดท านองคลองธรรมตามทรรศนะของ
นักวิชาการเช่น 

๑. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐไม่ได้กระท าสิ่งหนึ่งสิ่งหนึ่งสิ่งใดตามที่กฎหมายระบุไว้ ( 
Nonfeasnce) 

๒. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าน้อยกว่าสิ่งที่กฎหมายระบุไว้หรือกระท าการที่ก่อให้เกิด
ความบกพร่อง สูญ หรือเสียหายแก่ทางราชการ ( Malfeasance) 

๓. การที่เจ้าหน้าของรัฐกระท าการในสิ่งที่ท าเกินขอบเขตอ านาจหน้าที่กฎหมายระบุไว้ 
(Overfeasance) 

๔. การที่เจ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการตามวัตถุประสงค์ของกฎหมาย แต่ใช้วิธีการที่ผิด
กฎหมาย ( Misfeance) 



๕. การทีเ่จ้าหน้าที่ของรัฐกระท าการที่อาจจะไม่ผิดกฎหมาย แต่ผิดจรรยาบรรณวิชาชีพหรือ
เป็นที่รู้จักกันในอีกนัยหนึ่งว่า Conflict of interest / Gray area 

๙ ข้อบังคับ ก.พ. ว่าด้วยจรรยาบรรณของข้าราชการพลเรือน พ.ศ. ๒๕๓๗ 

  จรรยาบรรณต่อตนเอง 
  ข้อ 1 ข้าราชการพลเรือนพึงเป็นผู้มีศีลธรรมอันดี และประพฤติตนให้เหมาะสมกับการเป็น
ข้าราชการ 
  ข้อ ๒ ข้าราชการพลเรือนพึงใช้วิชาชีพในการปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วยความซื่อสัตย์
และไม่แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ ในกรณีที่วิชาชีพก าหนดไว้ก็พึงปฏิบัติตามจรรยาวิชาชีพนั้นด้วย 
  ข้อ ๓ ข้าราชการพลเรือนพึงมีทัศนคติที่ดี และพัฒนาตนเองให้มีคุณธรรมและจริยธรรม
รวมทั้งเพ่ิมพูนความรู้ ความสามารถและทักษะในการท างานเพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่ราชการมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผลยิ่งขึ้น  

  จรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 
  ข้อ ๔ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความสุจริต เสมอภาคและปราศจาก
อคติ 
  ข้อ ๕ ข้าราชการการพลเรือนพึงปฏิบัติหน้าที่ราชการอย่างเต็มก าลังความสามารถรอบคอบ 
รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้องสมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการและประชาชนเป็นส าคัญ 
  ข้อ ๖ ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนเป็นผู้ตรงต่อเวลาและใช้เวลาราชการให้เป็น
ประโยชน์ต่อทางราชการอย่างเต็มท่ี 
  ข้อ ๗ ข้าราชการพลเรือนพึงดูแลรักษาและใช้ทรัพย์สินของทางราชการอย่างประหยัดคุ้มค่า 
โดยระมัดระวังมิให้เสียหาย หรือสิ้นเปลืองเยี่ยงวิญญูชนจะพึงปฏิบัติต่อทรัพย์สินของตนเอง 

  จรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 
  ข้อ ๘ ข้าราชการพลเรือนพึงมีความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานการให้ความร่วมมือช่วยเหลือ
กลุ่มงานของตนทั้งในด้านการให้ความคิดเห็นการช่วยท างาน และการแก้ปัญหาร่วมกันรวมทั้งการเสนอแนะใน
สิ่งที่เห็นว่ามีประโยชน์ต่อการพัฒนางานในความรับผิดชอบด้วย 
  ข้อ ๙ ข้าราชการพลเรือนซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาพึงดูแลเอาใจใส่ผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้าน
การปฏิบัติงาน ขวัญก าลังใจ สวัสดิการ และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อยู่ใต้บังคับบัญชาตลอดจนปกครองผู้
อยู่ใต้บังคบบัญชาด้วยหลักการและเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรม 
  ข้อ ๑0 ข้าราชการพลเรือนพึงช่วยเหลือเกื้อกูลกันในทางที่ชอบ รวมทั้งส่งเสริมสนับสนุนให้
เกิดความสามัคคีแรงร่วมใจในบรรดาผู้ร่วมงานในการปฏิบัติหน้าที่เพ่ือประโยชน์ส่วนรวม 
  ข้อ ๑๑ ข้าราชการพลเรือนพึงปฏิบัติต่อผู้ร่วมงาน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้องด้วยความสุภาพ มี
น้ าใจ และมนุษย์สัมพันธ์อันดี 
  ข้อ ๑๒ ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นจากการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตน 

   

 



จรรยาบรรณต่อประชาชนและสังคม 
  ข้อ ๑๓ ข้าราชการพลเรือนพึงให้บริการอย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเป็นธรรม
เอ้ือเฟ้ือ มีน้ าใจ และใช้กิริยาวาจาที่สุภาพอ่อนโยน เมื่อเห็นว่าเรื่องใดไม่สามารถปฏิบัติได้ หรือไม่อยู่ในอ านาจ
หน้าที่ของตนจะต้องปฏิบัติ ควรชี้แจงเหตุผลหรือแนะน าให้ติดต่อยังหน่วยงานหรือบุคลซึ่งตนทราบว่ามีอ านาจ
หน้าที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆ ต่อไป 

ข้อ ๑๔ ข้าราชการพลเรือนพึงประพฤติตนให้เป็นที่เชื่อถือของบุคคลทั่วไป 
ข้อ ๑๕ ข้าราชการพลเรือนพึงละเว้นการรับทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดซึ่งมีมูลค่าเกินปกติ

วิสัยที่วิญญูชนจะให้กันโดยเสน่หาจากผู้มาติดต่อราชการ หรือผู้ซึ่งอาจได้รับประโยชน์จากการปฏิบัติหน้าที่
ราชการนั้น หากได้รับไว้แล้วและทราบภายหลังภายหลังว่าทรัพย์สินหรือประโยชน์อ่ืนใดที่รับไว้มีมูลค่าเกิน
ปกติวิสัยก็ให้รายงานผู้บังคับบัญชาทราบโดยเร็ว เพ่ือด าเนินการตามสมควรแก่กรณี  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทะเบียนรับหนังสือ 
 

บันทึกข้อความ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  
ที่   นศ 86701 /-    ลงวันที่  14  มกราคม  2563    
เรื่อง   ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน พ.ศ. 2563 
เรียน 
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13.  นายพิชัย ชุมบุญ   ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ)   ………………… 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 

เรื่อง นโยบายมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
-------------------------------- 

องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจของรัฐ   
ได้ตระหนักและให้ความส าคัญยิ่งที่จะสนองเจตนารมณ์ด้านจริยธรรม ธรรมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและ
ประพฤติมิชอบในภาครัฐ จึงขอประกาศว่า  องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  จะมุ่งมั่นในอันที่จะปฏิบัติภารกิจหน้าที่
ส่งเสริมและพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความยุติธรรม เสียสละ 
และมีจิตมุ่งบริการด้วยศักดิ์ศรี เพื่อให้ประชาชนในพื้นท่ีมีความอยู่ดีกินดี และสร้างความไว้วางใจของประชาชน โดยมี
หลักการส าคัญที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดอยู่ดีกินดี และสร้างความไว้วางใจของประชาชน  โดยมีหลักการ
ส าคัญที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนทุกคน  จะต้องยึดถือเป็นหลักการ  และ
แนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 
  1. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ และประพฤติปฏิบัติ
ตนเพื่อเสริมสร้างความส าคัญในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความอดทน 
ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ 
  2. ยึดมั่นในค่านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของ
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  เพ่ือการประพฤติตนและปฏิบัติหน้าที่ให้มี
ประสิทธิภาพ และรักษามาตรฐานแห่งความดีงาม 
  3. ยึดถือและมุ่งมั่นต่อการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  
คือ “เราจะพัฒนาต าบลสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ รายได้ และคุณภาพชีวิตพ้ืนฐานของประชาชน ปฏิบัติงานโดยยึด
หลักคุณธรรมจริยธรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์เรียนรู้ร่วมกัน เคารพและเชื่อม่ันกันและกันและกัน พร้อมเป็นหนึ่งเดียว” 

ประกาศ  ณ วันที่  2  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 
     
 
      
     (ลงชื่อ)  
      (นายทรงศักดิ์  คเชนทร์) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
เรื่อง เจตนารมณ์การป้องกันการทุจริตและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น 

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

คณะผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างและพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน      
มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด  โดยการให้บริการด้านความโปร่งใส เพ่ือความเป็น
ธรรมต่อประชาชนผู้รับบริการ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในเขตพ้ืนที่ต าบลพิปูน 

ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว  องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  จะด าเนินการดังนี้ 
  1. บริหารงานและปฏิบัติงานด้วยหลักธรรมมาภิบาล  โดยมุ่งตอบสนองความต้องการขอ
ประชาชนด้วยความถูกต้องและเป็นธรรม 
  2. ปลูกฝังค่านิยมทัศนคติให้บุคลากรในองค์กรและบุคลากรได้มีความรู้ ความสามารถยึด
หลักคุณธรรม จริยธรรม และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้การปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต 
  3. ส่งเสริมให้องค์กรเอกชน และภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมบทบาทการรับรู้ข้อมูล
ข่าวสารในการด าเนินกิจการทุกรูปแบบ 
  4. ยกย่องส่งเสริม “คนดี ศรีต าบล” 
  5. มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุม และ
ใช้มาตรการการลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอรัปชั่น และผู้ที่เก่ียวข้อง 

ประกาศ  ณ วันที่  13  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 
       
      
     (ลงชื่อ)  
      (นายทรงศักดิ์  คเชนทร์) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ทะเบียนรับหนังสือ 
 

บันทึกข้อความ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  
ที่   นศ 86701 /-    ลงวันที่  13  มกราคม  2563    
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ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
ว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 

---------------------------------------------------- 
 
 องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน ในฐานะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด  โดยมีหน้าที่ในการ
จัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการด้านการเงิน การคลัง  งบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได้  การ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน  พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน วางมาตรฐานการ
ด าเนินงาน จัดการบริการสาธารณะ  การศึกษาของท้องถิ่น  การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร  รวมทั้ง
ส่งเสริมให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  ฉะนั้น เพ่ือเป็นการสร้างจิตส านึกของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ  
ประสิทธิผล  มีความโปร่งใส  และเป็นธรรม จึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหาร
ส่วนต าบลพิปูน 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน จึงได้ก าหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตนของข้าราชการ  ลูกจ้าง และพนักงานจ้าง ให้มีความ
รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม  ธ ารงไว้ซึ่งศักดิ์ศรีและเกียรติภูมิของข้าราชการ  อันจะท าให้
ได้รับการยอมรับ  เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว้ดังนี้ 
 

ข้อ 1 ความซื่อสัตย์  และรับผิดชอบ 
1.1  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
1.2  ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด  และโปร่งใส  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทาง

ราชการ 
1.3  ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความรู้  ความสามารถ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทาง

ราชการเป็นส าคัญ 
1.4  รับผิดชอบต่อผลการกระท าของตนเอง และมุ่งมั่น แก้ไขเมื่อเกิดข้อผิดพลาด 

ข้อ 2  การมีจิตส านึกมุ่งบริการและให้ค าปรึกษา 
2.1  ให้บริการแก่ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนอย่างเท่าเทียมกัน

ด้วยความเต็มใจ 
2.2  ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง  รวดเร็ว และ

ครบถ้วน 
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ข้อ 3  การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 

3.1  ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ  ประสิทธิผลของงาน เพ่ือให้เกิดผลดีและเป็น   
ประโยชน์ต่อส่วนรวม 

3.2  ขยัน  อุทิศตน และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
3.3  ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี  มีน้ าใจ  เพ่ือให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน 
3.4  พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

ข้อ 4  การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม 
4.1  ตัดสินใจบนหลักการ ข้อเท็จจริง เหตุผลเพื่อความยุติธรรม 
4.2  ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่ 

ข้อ  5  การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
5.1  วางแผนการด ารงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย  พร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง 
5.2  ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า  มีเหตุผล  และไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเอง 
5.3  ปฏิบัติตามหลักศาสนา  รู้จักพ่ึงตนเอง  และ ลด ละ เลิกอบายมุข 

ข้อ 6  การยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
6.1  ยึดมั่นในผลประโยชน์สว่นรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
6.2  กล้าหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
6.3  ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม  จริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างที่ดีแก่เพ่ือนข้าราชการ 

ข้อ  7  ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
7.1  เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
7.2  พร้อมรับการตรวจสอบ  และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบ 

ให้พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตาม
จรรยาข้าราชการอันมิใช่ความผิดทางวินัยให้ผู้บังคับบัญชาตักเตือน และน าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง  
เลื่อนขั้นเงินเดือน  หรือสั่งให้ผู้นั้นได้รับการพัฒนาตนเอง ทั้งนี้ให้ข้าราชการปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินการ
ตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยา  

ประกาศ  ณ  วันที่  2  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 
 

 

(นายทรงศักดิ์  คเชนทร์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 

 
 
 
 
 
 



 
ทะเบียนรับหนังสือ 

 
บันทึกข้อความ ส านักงานปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน  
ที่   นศ 86701 /-    ลงวันที่  2  มกราคม  2563    
เรื่อง   ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
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6. นางสาวนพรัตน์  บุญฤทธิ์  ครู ค.ศ. 1    ..................... 
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นโยบายการก ากบัดูแลองค์การทีด่ ี
 

ของ 
 

องค์การบริหารส่วนต าบลพปูิน 
อ าเภอพปูิน  

 จังหวดันครศรีธรรมราช 
 
 



 
 

    1 

 
นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ด ี

 
   เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 และ
พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พุทธศักราช2546 รวมทั้งให้
สอดคล้องกับเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ  ซึ่งมุ่งเน้นการพัฒนาคุณภาพการบริหารภาครัฐตาม       
หลักธรรมาภิบาล ทั้งนี้ เพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล อันจะท าให้
ประชาชนเกิดความม่ันใจ ศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 
 
  องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน จึงได้จัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีอันประกอบด้วย
นโยบายหลัก 4 ด้าน คือ ด้านรัฐสังคมและสิ่งแวดล้อม ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ด้านองค์การ และ
ด้านผู้ปฏิบัติงาน รวมถึงได้ก าหนดแนวทางปฏิบัติตามนโยบายหลักด้านต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางปฏิบัติ และ
ค่านิยมร่วมส าหรับองค์การและบุคลากรทุกคน พึงยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่กับกฎ ข้อบังคับอ่ืนๆ อย่าง
ทั่วถึง  
 
 
 

                       
     
      
     (ลงชื่อ)  
      (นายทรงศักดิ์  คเชนทร์) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 

                 วันที่  2  มกราคม  พ.ศ. 2563 
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ประกาศเจตนารมณ ์

 
องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน เป็นราชการบริหารส่วนท้องถิ่นปฏิบัติภารกิจพระราชบัญญัติสภาต าบล

และองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ.2537 และท่ีแก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน 
ในฐานะผู้บริหารขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน เห็นสมควรให้มีการจัดท านโยบายการก ากับดูแล

องค์กรที่ดี เพ่ือให้การปฏิบัติราชการขององค์การบริหารส่วนต าบล มีระบบการบริหารจัดการที่ดีตาม          
หลักธรรมาภิบาล ให้เป็นที่ยอมรับของทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง อันจะเป็นการเสริมสร้างความมีศักดิ์ศรีของการเป็น
หน่วยงานภาครัฐ  อีกทั้งสร้างความมั่นใจ ศรัทธา และไว้วางใจจากประชาชน ผู้รับบริการ ผู้ปฏิบัติงาน และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 
 นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน ได้รวบรวมหลักการ นโยบายการ
ปฏิบัติราชการ  แนวทางปฏิบัติ เพ่ือให้บุคลากรทุกระดับขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน น านโยบายการ
ก ากับดูแลองค์กรที่ดีไปเป็นแนวทางยึดถือปฏิบัติในการด าเนินงาน  และจะไม่ละเลยการปฏิบัติตามหลักการที่
ปรากฏอยู่ในนโยบายการก ากับดูแลองค์การฉบับนี้ 

 ทั้งนี ้องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน จะได้พิจารณาทบทวน  ปรับปรุงนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่
ดีของหน่วยงานเป็นประจ า เพ่ือให้มีความเหมาะสม  ทันสมัยและสอดคล้องกับสถานการณ์  

 
     
      
     (ลงชื่อ)  
      (นายทรงศักดิ์  คเชนทร์) 
      นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 

                วันที่  2  เดือน มกราคม  พ.ศ. 2563 
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ใบลงนามรับทราบของผูป้ฏิบัติงาน 
องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน อ าเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
1. ข้าพเจ้าได้รับ/ รับทราบนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี ฉบับนี้แล้ว 
2. ข้าพเจ้าได้อ่าน และมีความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายและแนวทางปฏิบัติเป็นอย่างดีพร้อมทั้งมุ่งมั่นที่จะ

น าแนวทางปฏิบัติภายใต้นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีด้านต่างๆ ซึ่งระบุไว้ ไปยึดถือปฏิบัติ หรือน าไป
ก าหนดเป็นมาตรการ/โครงการต่างๆ เพ่ือส่งเสริมให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน           
มีธรรมาภิบาลต่อไป จึงได้ลงลายชื่อไว้เป็นหลักฐาน 

 
 
 
 
 

ล าดับที่ ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 
1 นางสาวจิตรา  รักษ์ศรีทอง ผู้อ านวยการกองคลัง  
2 นางสาวณัฐชยา  เทวฤทธิ์ นักพัฒนาชุมชน  
3 นางสาววันเพ็ญ  เทวฤทธิ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
4 นายเอกราช  พรหมแก้ว นักวิชาการศึกษา  
5 นางสาวนพรัตน์  บุญฤทธิ์ ครู ค.ศ.1  
6 นางสาวนิภาภรณ์ รักประทุม นักวิชาการเงินและบัญชี  
7 นางยุพาภรณ์  โกมัย ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  
8 นางสาวชลธิชา  บุญฤทธิ์ ผช.นักทรัพยากรบุคคล  
9 นางสาวชุติมา  เดโช ผช.นักพัฒนาชุมชน  

10 นายนันทวุธ  องอาจ ผช.เจ้าพนักงานธุรการ  
11 นายพงศกร  หอมหวล ผช.เจ้าพนักงานธุรการ  
12 นายพรศักดิ์  ลิ่มสุวรรณ พนักงานขับรถยนต์  
13 นายพิชัย  ชุมบุญ ผู้ดูแลเด็ก(ทักษะ)  
14 นางสาวเนตรชนก  พรหมเมศ ผู้ดูแลเด็ก(ท่ัวไป)  
15 นางสาวปัททิรา  แก้วนุกูล ผช.เจ้าพนักงานพัสดุ  
16 นางชุติกาญจน์  อินสอ้ิง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้  
17 นายพงศ์ศักดิ์  จรเปลี่ยว ผช.นายช่างโยธา  
18 นายเกียรติภูมิ  โกมัย ผช.เจ้าพนักงานธุรการ  
19 นายธวัชชัย  พิธีการ ภารโรง  
20 นายธงไทย  ฤทธิชัย พนักงานจ้างเหมาบริการ  
21 นายบุญฤทธิ์  องอาจ พนักงานจ้างเหมาบริการ  
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หมวด 1 
ข้อมูลองค์การ 

 
 
 

 
“อบต. แห่งเกษตรกรรมและการท่องเที่ยว”  
 
 
 

 
พระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบลพ.ศ. 2537 และที่แก้ไขเพ่ิมเติมจนถึงปัจจุบัน

ได้ก าหนดอ านาจหน้าที่หลักในมาตรา66ให้องค์การบริหารส่วนต าบลมีหน้าที่ “พัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ
สังคมและวัฒนธรรม” และองค์การบริหารส่วนต าบลถ้ ารงค์ได้ก าหนดพันธกิจหลักที่จะด าเนินการเพ่ือให้บรรลุ
วิสัยทัศน์ที่ก าหนดไว้ดังนี้ 
 

พันธกิจที่ 1 พัฒนา ก่อสร้าง บ ารุงรักษาเส้นทางคมนาคม แหล่งน้ าเพ่ือการอุปโภคบริโภค 
พันธกิจที่ 2 ส่งเสริมอาชีพ  สวัสดิการ การศึกษา บริการสาธารณสุข กีฬาและ

นันทนาการ 
พันธกิจที่ 3 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่น 
พันธกิจที่ 4 จัดการด้านการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน 
พันธกิจที่ 5 อนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
พันธกิจที่ 6 ส่งเสริมและท านุบ ารุงศาสนา วัฒนธรรม ประเพณี 
พันธกิจที่ 7 บริหารจัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 
 
 

 
 

 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 1  การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ      

 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 2  การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และพลังงาน 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 3  การพัฒนาสังคมและด้านคุณภาพชีวิต 
ยุทธศาสตร์การพัฒนา 4  การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน 
 ยุทธศาสตร์การพัฒนา 5  การบริการการจัดการองค์กรภายใต้ระบบธรรมาภิบาล 
 
 
 

วสัิยทัศน์ 
 

พนัธกจิ 
 

ประเดน็ยุทธศาสตร์ 
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คนดี   : มีคุณธรรม กล้ายืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง มีความโปร่งใส ตรวจสอบได้  
ไม่เลือกปฏิบัติ 

คนเก่ง   : มุ่งผลสัมฤทธิ์ของการท างาน ด้วยความรู้ ความสามารถ และท างานเป็นทีม 
คนขยัน  : อดทน อุตสาหะ และพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง 

 
วัตถุประสงค์ในการจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

เพ่ือให้การปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน มีผลในทางปฏิบัติอย่างแท้จริง และเกิด
ประโยชน์กับทุกฝ่าย การจัดท านโยบายการก ากับดูแลองค์การที ่ดีจึงได้ยึดหลักการที่ส าคัญเพ่ือให้บรรลุ
วัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ 

1)  เพ่ือเป็นนโยบายและแนวทางปฏิบัติที่ชัดเจนส าหรับส่งเสริมธรรมาภิบาลให้เกิดขึ้นในหน่วยงาน
และสามารถน าไปปฏิบัติและติดตามผลได้อย่างเป็นรูปธรรม 

2)  เพ่ือใช้เป็นแนวทางตรวจสอบธรรมาภิบาลในการปฏิบัติงานด้านต่างๆ ทั้งนี้ เพ่ือมิให้เกิดการ
แสวงหาผลประโยชน์ส่วนตน อันจะท าให้เกิดความสูญเสียต่อรัฐ สังคม สิ่งแวดล้อม องค์การ ผู้รับบริการ ผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย และผู้ปฏิบัติงานหน่วยงาน 

3)  เพ่ือสร้างการยอมรับ ความน่าเชื่อถือ ความไว้วางใจ ความมั่นใจและศรัทธาให้เกิดขึ้นกับ
ผู้รับบริการ ประชาชนทั่วไป และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค่านิยมหลกัขององค์การ 
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หมวด 2 

 
 นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 

 
เพ่ือแสดงความมุ่งมั่นต่อการบริหารราชการตามหลักธรรมาภิบาลองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน     

ได้ก าหนดนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีประกอบด้วยนโยบายหลัก 4 ด้าน และแนวทางปฏิบัติภายใต้กรอบ
นโยบายหลักคือ  

1) ด้านรัฐ สังคมและสิ่งแวดล้อม 
2) ด้านผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย   
3) ด้านองค์การ  
4) ด้านผู้ปฏิบัติงาน 

 
 
 
 
นโยบายหลัก 

1. ส่งเสริม สนับสนุนด้านสิ่งแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัยต่อชุมชน โดยยึดถือและปฏิบัติใน
เรื่องความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมที่ดีเพ่ือการพัฒนาที่ยั่งยืนและสมดุล 

2. มุ่งม่ันที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมที่ดี มีความสุข 
แนวทางปฏิบัติ 

1.1 ก าหนดมาตรการประหยัดพลังงาน 
1.2 ให้หน่วยงานของรัฐพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้เกี่ยวกับการฟ้ืนฟู  รักษาสิ่งแวดล้อม  และความ

ปลอดภัยของชุมชน 
1.3  การจัดให้มีส่วนร่วมในการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม 
1.4  การควบคุมและเพ่ือดูแลสุขภาพของประชาชน 
1.5 จัดโครงการเพื่อส่งเสริมความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านรัฐ สังคมและส่ิงแวดล้อม 
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นโยบายหลัก 

1. ส่งเสริมให้บริการที่มีคุณภาพ โดยน าเทคโนโลยีสมัยใหม่มาใช้เพ่ือให้บริการมีความสะดวกและ
รวดเร็ว 

2. มุ่งม่ันให้บริการ ด้วยความสุจริต โปร่งใส เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน 
3. ให้ความส าคัญกับการรับฟังความคิดเห็น ของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
 

แนวทางปฏิบัติ 
1. พัฒนาและปรับปรุงระบบข้อมูลการบริการอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้ผู้รับบริการได้รับความพึงพอใจ 
2. พัฒนาระบบฐานข้อมูลเพ่ือการพัฒนาหน่วยงานเพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการตัดสินใจของผู้บริหารและ

ประชาชนที่สนในทั่วไป 
3. ส่งเสริมการเรียนรู้และการมีส่วนร่วมของประชาชนในกิจการของรัฐและของส่วนรวม 
4. ปรับทัศนคติหรือค่านิยมของการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐและหน่วยงานภาครัฐให้มุ่งสู่ความ

เชื่อมั่นในหลักประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และความโปร่งใสในการด าเนินงาน 
 5. จัดช่องทางระบบการรับฟังระบบความคิดเห็นที่หลากหลาย 

6 พัฒนากระบวนการรับข้อร้องเรียนด้วยระบบอินเทอร์เน็ตผ่านทางเว็บไซต์ของอบต. 
7. จัดท าแบบส ารวจความต้องการของผู้รับบริการและน ามาปรับปรุงงานบริการให้ดีขึ้น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านผู้รับบริการ และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
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นโยบายหลัก 

1. ส่งเสริมและจัดให้มีระบบบริหารความเสี่ยงที่เก่ียวกับประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน
ความถูกต้องของรายงาน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เก่ียวข้องภายใต้การก ากับดูแลและควบคุมภายในที่ดี 

2. สร้างระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานเพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการบริหารจัดการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ 
แก่ ข้าราชการทุกระดับ โดยผลักดันให้ทุกหน่วยงานมุ่งเน้นการพัฒนาตนเองตลอดเวลา 

3. วางระบบประชาสัมพันธ์ให้ความส าคัญกับการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข่าวสารและผลการด าเนินงาน
ของหน่วยงานต่างๆ ให้ประชาชนได้รับทราบ 

 
แนวทางปฏิบัติ 

1.1 จัดให้มีคณะกรรมการรับผิดชอบในการก าหนดนโยบายหรือแนวทางในการบริหารความเสี่ยงของ
การบรรลุเป้าหมายตามภารกิจหลักของอบต. 

1.2 ก าหนดแนวทางส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับตระหนักถึงความเสี่ยงต่อการด าเนินงานที่ผิดต่อ 
ธรรมาภิบาล 

1.3 จัดให้มีการอบรมให้มีความรู้เรื่องกฎข้อบังคับของกฎหมายที่เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธร รม        
และธรรมาภิบาล 

1.4 ก าหนดให้ผู้บริหารและเจ้าหน้าที่เป็นผู้ดูแลความเสี่ยงต่อการด าเนินงาน ที่ไม่สอดคล้องต่อหลัก
คุณธรรม จริยธรรมและธรรมาภิบาล 

1.5 ใช้ดัชนีวัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) ที่มีการก าหนดไว้อย่างชัดเจนเป็นเครื่องมือในการวางแผนและ
ครอบคลุมผลการด าเนินงาน และมีการรายงานผลการด าเนินการอย่างสม่ าเสมอ 

1.6 จัดท าแนวทางส่งเสริมการปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล เพ่ือกระตุ้นส่งเสริมให้
เกิดการปฏิบัติในวงกว้าง  

1.7 พัฒนาระบบข้อมูล กฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับการปฏิบัติงานภายในองค์การ เพ่ืออ านวยความสะดวก
ใหเ้จ้าหน้าที่ทุกคนในการเข้าถึงข้อมูลและรับทราบโดยทั่วกัน 

1.8 ประชาสัมพันธ์ผลการปฏิบัติงานของอบต.ในรูปแบบต่างๆ เช่น สื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 
1.9 เผยแพร่นโยบาย กิจกรรม  และผลการด าเนินงานของอบต. อย่างสม่ าเสมอ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

นโยบายด้านองค์การ 
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นโยบายหลัก 

1. มุ่งเน้นส่งเสริมให้ผู้ปฏิบัติงานมีคุณภาพชีวิตที่ดี  
2. 2. สนับสนุนให้มีระบบแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือเพ่ิมประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

แนวทางปฏิบัติ 
1.1 จัดท ากิจกรรมเพื่อสร้างเสริมสุขภาพแข็งแรงแก่ผู้ปฏิบัติงาน 
1.2 จัดท ากิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้ปฏิบัติงาน 
1.3 สร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับ เปิดใจรับฟังข้อมูลป้อนกลับ กล้าคิดกล้าแสดงออก และใฝ่รู้

อย่างต่อเนื่อง 
1.4 จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การท างานที่ดี  เพ่ือเสริมสร้างให้เป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ 
1.5 การท างานร่วมกันเป็นทีมในลักษณะเครือข่าย (Networking) 

แนวทางส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี 
เพ่ือให้การปฏิบัติงานมีผลดีตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีขององค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 

จึงก าหนดหลักปฏิบัติที่ส าคัญดังนี้ 
1)  องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน สื่อสารให้บุคลากรทุกคนได้รับทราบและมีความเข้าใจเกี่ยวกับ

นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีอย่างทั่วถึง 
2)องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน จัดระบบบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพเพ่ือให้ทุกคนมั่นใจว่า

บุคลากรและองค์การจะปฏิบัติตนตามแนวทางการปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ ดีฉบับนี้อย่าง
เคร่งครัด โดยจะถือเสมือนว่าเป็นข้อปฏิบัติขององค์การข้อหนึ่ง ที่บุคลากรทุกระดับต้องท าความเข้าใจ ยึดมั่น 
และปฏิบัติให้ถูกต้องในการท างานประจ าวัน และไม่มีบุคคลใดที่จะมีสิทธิ หรืออนุญาตให้บุคลากรของอบต. คน
ใด กระท าการใดที่ขัดต่อนโยบายฉบับนี้ 

3)  องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนคาดหวังให้บุคลากรทุกคนมีการรายงานโดยสุจริตถึงการปฏิบัติที่ขัด
หรือสงสัยว่าจะขัดต่อหลักการต่างๆ ในนโยบายฉบับนี้ต่อผู้บังคับบัญชาโดยตรง หรือในกรณีที่ไม่อาจรายงานต่อ
ผู้บังคับบัญชาได้ อาจขอค าปรึกษาจากผู้บริหารระดับสูง หรือผู้บริหารที่รับผิดชอบด้านงานบุคคล โดยข้อมูลที่ให้
นั้นให้ถือปฏิบัติ เป็นข้อมูลลับ ทั้ งนี้  ผู้บังคับบัญชาเองมีหน้าที่ ในการสอดส่องดูแล และให้ค าแนะน า
ผู้ใต้บังคับบัญชาตามล าดับชั้นให้ปฏิบัติให้สอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติตามนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดี
ฉบับนี้ 

4)  นโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีฉบับนี้ จะได้รับการพิจารณาปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันทุกปี 
5)  องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน จะก าหนดแนวทางวัดและประเมินการปฏิบัติตามนโยบายการ

ก ากับดูแลองค์การที่ดีตามตัวชี้วัดที่ก าหนดไว้ต่อไปอย่างเป็นระบบ รวมทั้งมีการประเมินตนเองอย่างสม่ าเสมอ 
 

 
 

นโยบายด้านผู้ปฏิบัตงิาน 



 
 

 
 

แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม  
                จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 

ปีงบประมาณ  พ.ศ. 2563 
 

จัดท าโดย 
 
 

 องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
อ าเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 
เรื่อง  แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 
................................................... 

  ตามท่ีได้มีประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน เรื่อง นโยบายคุณธรรม จริยธรรม ลงวันที่ 
2  มกราคม  2563  ข้อบังคับองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนว่าด้วยจรรยาข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕
63 และนโยบายการก ากับดูแลองค์การที่ดีองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูนวันที่  2  มกราคม       ๒๕63 
ประกอบกับประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่นขององค์การบริหารส่วนต าบลวันที่ 
2 มกราคม  ๒๕63  เพ่ือสร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือ
ก ากับความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ  และมีธรร
มาภิบาลอันจะท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ ไปแล้ว  นั้น 

  เพ่ือให้การเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริตขององค์การบริหารส่วน
ต าบลพิปูน  อ าเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  มีแผนที่ชัดเจน องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน จึงได้จัดท า
แผนการเสริมสร้างวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริตประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕63 เพ่ือถือเป็น
แนวทางปฏิบัติและด าเนินการให้สอดคล้องกับอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป 
  

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วไป 

   ประกาศ ณ วันที่  20  เดือน มกราคม  พ.ศ. ๒๕63 

 

 
                  

(นายทรงศักดิ์  คเชนทร์) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

แผนการเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรมและป้องกันการทุจริต  
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 

องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน   อ าเภอพิปูน  จังหวัดนครศรีธรรมราช 

แนวคิด 
  1. มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง เป็นหลัก

เทียบการประพฤติ  การปฏิบัติที่ถูกต้องดีงามของบุคลากรในองค์การแต่ละองค์การ การปฏิบัติตามมาตรฐาน
ทางคุณธรรมและจริยธรรมนั้น สอดคล้องตามหลักศีลธรรมความโปร่งใส การให้บริการที่ดี การมุ่งผลสัมฤทธิ์
ของงานและการพัฒนาตนเอง 
   2. การก าหนดแนวปฏิบัติตามมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และ
พนักงานจ้าง  และปฏิบัติตามแนวทางนั้นย่อมท าให้เกิดคุณภาพทั้งบุคคลและองค์การ ส่งผลให้เกิดประโยชน์
สุขแก่ประชาชนในพื้นท่ี องค์การบริหารส่วนต าบล  

 
จุดประสงค์ 
     1. เพ่ือให้มีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง  
     2. พนักงานส่วนต าบล  และพนักงานจ้างมีมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ในด้านศีลธรรม ความโปร่งใส การให้บริการมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน และการพัฒนา
ตนเองได้ 
    3. เพ่ือให้มีแนวปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และ 
พนักงานจ้าง  

 
ขอบข่ายเนื้อหา 
    เรื่องท่ี 1 ความหมายและความส าคัญของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงาน
ส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
    เรื่องท่ี 2 มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง 
    เรื่องท่ี 3 กรอบแนวทางปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วน
ต าบล และพนักงานจ้าง 
 

ความหมายความส าคัญของมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม 
    มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม หมายถึง “หลักการหรือแนวทางปฏิบัติ ที่เป็นเครื่องมือ
ก ากับความประพฤติ การปฏิบัติงานของสมาชิกในองค์การนั้น ๆ เพ่ือให้อยู่ในความถูกต้องดีงาม”ส านักงาน ก.พ. 
ได้สรุปความหมายของค าว่า  “มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม” ไว้ว่า หมายถึง “สิ่งที่ต้องถือเอาเป็นหลัก
เทียบทางสภาพคุณงามความดีที่อยู่ภายใน โดยรู้ได้เฉพาะตนและใช้เป็นหลักเทียบทางความประพฤติและการ
ปฏิบัติงานหรือแสดงออกทางกิริยาที่ควรประพฤติท่ีคนในสังคมนั้น  องค์การนั้นหรือส่วนราชการนั้น ได้ยอมรับ
นับถือกันมา หรือได้ก าหนดร่วมกันขึ้นมาใหม่ และประพฤติปฏิบัติร่วมกันว่าความประพฤติอะไรเป็นสิ่งที่ดี 
อะไรเป็นสิ่งที่ชั่ว ความประพฤติอะไรถูก อะไรผิด และอะไรควรท า อะไรไม่ควรท า”  สังคมไทยเป็นสังคมที่
เปิดรับอิทธิพล และค่านิยมจากภายนอกประเทศ ผ่านสื่อต่าง ๆ ได้ง่ายโดยขาดการกลั่นกรองของบุคคลในการ
น าไปใช้  จึงเป็นเหตุท าให้มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของคนในสังคมลดต่ าลง  บุคลากรองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเป็นผู้ที่อยู่ใกล้ชิดประชาชน เป็นผู้มีบทบาทส าคัญ และเป็นกลไกหลักของประเทศในการให้บริการ



สาธารณะ สนองความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น  หน้าที่  และความรับผิดชอบส าคัญที่จะบ าบัดทุกข์ 
บ ารุงสุข และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่ประชาชนใน 
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ท้องถิ่น ที่สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลและความต้องการของท้องถิ่น   ดังนั้น การที่ประชาชนจะ
มีความเป็นอยู่ที่ดีมีความสุขหรือไม่จึงขึ้นอยู่กับมาตรฐานการประพฤติปฏิบัติของบุคลากรองค์การบริหารส่วน
ต าบล  นั่นคือ เป็นผู้มีคุณธรรม ปฏิบัติตนอยู่ในกรอบจริยธรรม มีจิตส านึกที่จะตอบแทนคุณแผ่นดิน ด้วยการ
กระท าทุกสิ่งอย่างถูกต้อง โปร่งใส สะดวกรวดเร็ว มีผลงานเด่น และพัฒนาตนอย่างสม่ าเสมอ  ปฏิบัติงานเต็ม
ความสามารถ  เต็มก าลังย่อมส่งผลดีสู่ประชาชนอย่างแน่นอนรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  ได้ให้สิทธิ 
เสรีภาพ และการมีส่วนร่วมในการปกครองของประชาชน ตลอดจนเพ่ิมอ านาจประชาชนในการตรวจสอบการ
ใช้อ านาจรัฐมากขึ้น มีบทบัญญัติให้การใช้อ านาจรัฐเป็นไปโดยสุจริตและมีประสิทธิภาพและเพ่ือเป็นการ
แก้ปัญหาการขาดจิตส านึกในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความชอบธรรมของเจ้าหน้าที่ของรัฐ   จึงบัญญัติในมาตรา 
77  ให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ ทั้งฝ่ายการเมืองและฝ่ายประจ าจะต้องปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมกล่าวคือ “รัฐต้องจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง 
ข้าราชการและพนักงาน หรือลูกจ้างของรัฐ เพ่ือป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบและเสริมสร้าง
ประสิทธิภาพในการปฏิบัติหน้าที่”มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม เป็นเครื่องมืออันส าคัญยิ่งที่จะช่วยให้
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น ได้มีเกณฑ์และแนวทางประพฤติปฏิบัติตนไป
ในทางที่ถูกต้องเหมาะสม น ามาซึ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ความพอใจความผาสุกของประชาชน ความ
เจริญรุ่งเรืองของประเทศชาติ และส่งผลให้เกิดความสุขความเจริญย้อนกลับมาสู่ตัวผู้ประพฤติปฏิบัติเองอีกด้วย
มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล  (อบต.) เป็นความจ าเป็นพ้ืนฐาน
ของบุคลากรที่จะต้องใช้เป็นหลักประพฤติตน และปฏิบัติหน้าที่การงาน ให้เกิดผลดีมีคุณภาพและประสิทธิภาพ
ที่ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ด ีมีความสุขของประชาชนได้อย่างแท้จริง 
 

มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรองค์การบริหารส่วนต าบล 
  คณะกรรมการมาตรฐาน การบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.)ได้ก าหนดมาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของบุคลากรส่วนท้องถิ่น(อบต.) พ.ศ.2546  เพ่ือให้ข้าราชการพนักงาน ลูกจ้าง ขององค์กรส่วน
ท้องถิ่น ได้ปฏิบัติเป็นมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมครอบคลุมถึงผู้บริหารและสมาชิกสภาส่วนท้องถิ่น
ด้วย  เพราะบุคคลดังกล่าวย่อมร่วมกันดูแลทุกข์สุขของประชาชนและพัฒนาท้องถิ่นให้เจริญก้าวหน้า
สาระส าคัญของมาตรฐาน ทางคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลกรส่วนท้องถิ่น (อบต.) ประกอบด้วย 5 
มาตรฐาน ดังต่อไปนี้ 
  มาตรฐานที่ 1 พึงด ารงตนให้มั่นอยู่ในศีลธรรม ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เสียสละ และมี
ความรับผิดชอบ 
  หมายถึง   การปฏิบัติตนในลักษณะดังนี้ 
  -การปฏิบัติตนยึดมั่นในความจริง ความถูกต้อง ความดีงาม ความเป็นเหตุเป็นผล ความสุจริตใจ 
  - มีการปฏิบัติหน้าที่อย่างตรงไปตรงมา การไม่ใช้ต าแหน่งหน้าที่หาผลประโยชน์ให้กับตนเองและพวก
พ้อง ให้เชื่อมั่นว่าความซื่อสัตย์สุจริตจะน าพาให้ตนเองครอบครัวและบ้านเมืองอยู่รอด  ดังพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พระราชทานแก่ นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในพิธี
พระราชทานปริญญาบัตร เมื่อ 12 มิถุนายน 2497 ว่า “…มีคุณธรรมข้อหนึ่งที่ส าคัญซึ่งท่านต้องปฏิบัติอย่าง
เคร่งครัดอยู่เสมอ คือ ความซื่อสัตย์สุจริต ประเทศบ้านเมืองจะวัฒนาถาวรอยู่ได้ก็ย่อมอาศัยความซื่อสัตย์สุจริต
เป็นพื้นฐาน ท่านทั้งหลายจะออกไปรับราชการก็ดี หรือประกอบกิจการงานส่วนตัวก็ดี ขอให้มั่นอยู่ในคุณธรรม



ทั้ง 3 ประการ คือ สุจริตต่อบ้านเมือง สุจริตต่อประชาชน และสุจริตต่อหน้าที่ ท่านจึงจะเป็นผู้ที่ควรแก่การ
สรรเสริญของมวลชนทั่วไป…” 
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- มีความรับผิดชอบต่องานในต าแหน่งหน้าที่ และเสียสละในการปฏิบัติงาน เพ่ือประชาชนและท้องถิ่น
ด้วยการปฏิบัติหน้าที่การงานอย่างเสียสละเวลา เสียสละความคิด และแรงกายเพ่ือท างาน เพ่ือการสร้างสรรค์ 
และมีความรับผิดชอบต่องานนั้น ๆเพ่ือส่วนรวมและประชาชนอย่างจริงจัง  จะท าให้มีผู้รักและศรัทธาเชื่อถือ 
และนิยมยกย่องอย่างกว้างขวางแน่นอน 
  มาตรฐานที่ 2  พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างเปิดเผย โปร่งใส พร้อมให้ตรวจสอบได้ 
  หมายถึง   มาตรฐานการปฏิบัติงานตามหน้าที่ ดังนี้ 
   - มีข้ันตอนการปฏิบัติงานแผนการท างาน มีการมอบหมายงานที่ชัดเจน โดยสามารถแจ้งล าดับขั้นตอน
การปฏิบัติงานผู้ปฏิบัติงานและระยะเวลาให้แก่ผู้มาติดต่อราชการได้ทราบ  เพ่ือให้สามารถตรวจสอบและ
ติดตามได ้
  - มีการตั้งคณะท างาน หรือกรรมการที่ประกอบด้วย ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เพ่ือ
ตรวจสอบการด าเนินงานของเจ้าหน้าที่และหน่วยงาน มีการสรุปผลรายงาน การตรวจสอบการปฏิบัติงานให้
ประชาชนรับรู้ 

- มีการเปิดเผยข้อมูล ข่าวสาร ที่เป็นประโยชน์อย่างตรงไปตรงมาด้วยภาษาที่ชัดเจนและเข้าใจง่าย
ด้วยวิธีการหลากหลายเช่น เอกสารประกาศ ประชาสัมพันธ์ ฯลฯการปฏิบัติตามมาตรฐานข้อนี้ จะส่งผลให้เกิด
ความเชื่อมั่น ศรัทธา และความเข้าใจอันดีต่อประชาชนและบุคคลทั่วไป และจะท าให้การปฏิบัติหน้าที่ได้รับ
ความร่วมมืออย่างเต็มที่จากบุคคลที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะประชาชน 
  มาตรฐานที่ 3 พึงให้บริการด้วยความเสมอภาค สะดวก รวดเร็ว มีอัธยาศัยไมตรี โดยยึดประโยชน์
ของประชาชนเป็นหลัก 
  หมายถึง มาตรฐานของการปฏิบัติของบุคลากรส่วนท้องถิ่น อบต. ที่ยึดประโยชน์ของประชาชนเป็น
หลัก ดังนี้ 
  - มีสติ ตั้งใจ หนักแน่น มั่นคง เพราะการใช้ก าลังสติ คือรู้ว่าก าลังท าอะไรให้กับใคร รู้ตัวว่าอยู่ที่ไหน 
อย่างไร หากใช้ก าลังสติ หนักแน่นมั่นคงแล้ว จะท าให้เห็นช่องทาง วิธีการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและรวดเร็ว เกิด
ความส าเร็จของงานและความเจริญแห่งตนเองได้ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งได้
พระราชทานในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตมหาวิทยาลัยรามค าแหง  ณ อาคารสวนอัมพร เมื่อ 11 
ธันวาคม 2522 ว่า “…ก าลังสติ หรือก าลังแห่งความระลึกรู้ การท างานนั้นถึงแม้ท างานด้วยความศรัทธา ด้วย
ความหมั่นขยันไม่ทอดทิ้งก็ยังมีช่องทางที่อาจจะเสียหายบกพร่องได้ในขณะเมื่อมีความประมาทเผลอพลั้ง
เกิดข้ึนนักปฏิบัติงานจึงต้องระมัดระวัง ควบคุมสติให้ดีอยู่เสมอเพ่ือให้รู้เท่าทันเหตุการณ์อยู่ตลอดเวลา… ก าลัง
ความตั้งใจ หมายถึงความสามารถควบคุมจิตใจให้สงบและหนักแน่นมั่นคง ควบคุมความคิดให้อยู่ในระเบียบ ให้
คิดอ่านอยู่แต่ในเรื่องหรือภารกิจที่ต้องการจะท าให้เสร็จ ไม่ปล่อยให้คิดฟุ้งซ่านไปในเรื่องต่าง ๆ นอกจุดหมาย
อันพึงประสงค์ ก าลังความตั้งใจนี้ช่วยให้รู้เข้าใจเรื่องราวและปัญหาต่าง ๆ ได้กระจ่าง ให้คิดเห็นช่องทางและ
วิธีการปฏิบัติงานให้แจ่มแจ้ง ชัดเจน และรวดเร็ว…” 
  - การให้บริการที่มีมาตรฐานเดียวกันอย่างเสมอภาค ทั่วถึงและเป็นธรรม 
  - การให้บริการด้วยความสะดวก รวดเร็ว และตรงต่อเวลา 
  - การให้บริการด้วยความเต็มใจ ยิ้มแย้มแจ่มใส ประทับใจและรักษาประโยชน์ให้แก่ผู้รับบริการ ทุกคน 
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มาตรฐานที่ 4 พึงปฏิบัติหน้าที่โดยยึดผลสัมฤทธิ์ของงานอย่างคุ้มค่า 
  หมายถึง มาตรฐานการปฏิบัติหน้าที่การงานที่มุ่งให้เกิดผลลัพธ์ที่เกิดประสิทธิภาพ ประสิทธิผล  อย่าง
คุ้มค่าซึ่งจะต้องมีหลักในการปฏิบัติ ดังนี้  
  - ปฏิบัติหน้าที่โดยใช้ความรู้ ความคิดที่ให้เกิดผลของงานที่ดี มีคุณค่าต่อประชาชน  ต่อส่วนรวม ทั้งนี้
ต้องยึดถือว่า ความรู้วิชาการรู้ปฏิบัติการและความรู้คิด จะท าให้เกิดผลดีต่อการท าหน้าที่ ดังพระบรมราโชวาท
ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ที่พระราชทานแก่ข้าราชการพลเรือนเนื่องใน 
โอกาสวันข้าราชการพลเรือน เมื่อ 1 เมษายน 2530 ว่า “ข้าราชการที่สามารถต้องมีความรู้ครบสามส่วน คือ
ความรู้วิชาการ ความรู้ปฏิบัติการ และความรู้คิดอ่านตามเหตุตามความเป็นจริง ต้องมีความจริงใจ และความ
บริสุทธิ์ใจในงาน ในผู้ร่วมงาน ในการรักษาระเบียบแบบแผน ความดีงาม ความถูกต้องทุกอย่างในแผ่นดินต้องมี
ความสงบและหนักแน่นทั้งในกาย ในใจ ในค าพูด ต้องส ารวจดูความบกพร่องของตนเองอยู่สม่ าเสมอ และ
ปฏิบัติแก้ไขเสียโดยเร็ว…” 

- การปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ ค านึงถึงผลลัพธ์และผู้มารับบริการ โดยยึดความถูกต้องของ
ระเบียบกฎหมาย 
  - การใช้ทรัพยากรอย่างประหยัด มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลและคุ้มค่า ทั้งในส่วนของการใช้เงิน และ
ใช้เวลา 
  - การปฏิบัติหน้าที่ให้แล้วเสร็จ ตามก าหนด และบรรลุเป้าหมายตามท่ีวางไว้ และตรงตามนโยบาย 
 
  มาตรฐานที่ 5 พึงพัฒนาทักษะความรู้ ความสามารถ ของตนเองให้ทันสมัยอยู่เสมอ 
  หมายถึง การพัฒนาตนเอง ดังนี้ 
 - การศึกษาหาความรู้ที่ทันสมัย ที่เป็นการพัฒนาทางวิชาการ เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงาน และสร้าง
ประสิทธิภาพให้กับตนเอง เช่น ความรู้ในเรื่องคอมพิวเตอร์ การสื่อสาร การเก็บรวบรวมข้อมูล การวางแผน 
การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ การน าข้อมูลไปใช้ เป็นต้น 
  - การพัฒนาจิตใจของตนเอง เพ่ือให้มีสมาธิหนักแน่นมั่นคง สุขุมรอบคอบ ท าให้ภาวะจิตใจสามารถที่
จะต่อสู้ และปฏิบัติงานในรูปแบบต่าง ๆ ได้ 
  - พัฒนาตนเอง และการปฏิบัติงาน ตลอดถึงการหาความรู้ และการพัฒนาจิตใจ จะกระท าได้โดยการ
เข้าร่วมอบรม ประชุม สัมมนา และศึกษาด้วยตนเอง จากแหล่งความรู้ต่าง ๆ ก็ได้ทั้งนี้ การพัฒนา ทักษะ 
ความรู้ ความสามารถ ของตนเองจะส่งผลให้เกิดการพัฒนางาน เกิดความมั่นคงต่อองค์กร และความเจริญต่อ
ท้องถิ่นและประเทศชาติ อย่างแน่นอน ดังพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานใน
พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่บัณฑิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ณ  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อ 10 
กรกฎาคม 2535 ว่า“…ความเจริญนั้นจะเกิดขึ้นได้ด้วยอาศัยปัจจัยส าคัญประกอบพร้อมกัน 4 อย่าง อย่างที่
หนึ่ง ต้องมีคนดี มีปัญญา มีความรับผิดชอบเป็นผู้ประกอบการ อย่างที่สอง ต้องมีวิทยาการที่ดีเป็นเครื่องใช้
ประกอบการ อย่างที่สาม ผู้ประกอบการต้องมีความวิริยะอุตสาหะ และความเพ่งพินิจอย่างละเอียดรอบคอบ
ในการท างาน อย่างที่สี่ ต้องรู้จักท างานให้พอเหมาะ พอดี และพอควรแก่งานและแก่ประโยชน์ที่พึงประสงค์ 
ปัจจัยแห่งความเจริญดังกล่าวนี้ จะประกอบพร้อมกันขึ้นมิได้ หากบุคคลไม่พยายามศึกษาอบรมตนเองด้วย
ตนเองอยู่เป็นนิตย์ บัณฑิตแต่ละคนจึงควรอย่างยิ่งที่จะได้ตั้งใจฝึกฝนตนเองให้มีปัญญาความสามารถพร้อมทั้ง
พยายามใช้ศิลปะวิทยาการที่มีอยู่ ประกอบกิจการงานด้วยความเพ่งพินิจ ด้วยความฉลาดรอบคอบให้พอดี



พอเหมาะแก่งานแต่ละชิ้นแต่ละอย่างความเจริญวัฒนาของงานของตัวเอง และของประเทศชาติจะได้เกิดขึ้น 
ตามท่ีตั้งใจปรารถนา…” 
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สรุป 

   มาตรฐานทั้ง 5 มาตรฐานจึงเป็นสาระส าคัญอย่างยิ่ง ที่บุคลากรทุกคนในองค์การบริหารส่วน
ต าบลพิปูน  พึงได้ศึกษายึดถือปฏิบัติให้ถูกต้อง เพราะจะส่งผลให้ตัวเอง องค์การบริหารส่วนต าบล  และ
ประชาชน ได้รับผลประโยชน์สร้างความภูมิใจเกิดขึ้นกับท้องถิ่น  น าความเจริญความมั่นคงและความเป็น
ศักดิ์ศรีมาให้สังคมท้องถิ่น องค์การบริหารส่วนต าบล ของเราและเป็นที่ยอมรับ ชื่นชม และกล่าวขวัญที่ดี
ตลอดไปการปฏิบัติตามมาตรฐานข้างต้นนั้นไม่ใช่เรื่องยากเย็นและซ่อนเร้นแต่อย่างใดเพียงแต่ให้มีศรัทธา  
บริหารจัดการให้ถูกต้องอย่างสม่ าเสมอ คงเส้นคงวา ก็จะบรรลุเป้าหมายได้แน่นอน 

 
******************* 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

แผนการส่งเสริมวินัยคุณธรรม จริยธรรม และการป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น 
องค์การบริหารส่วนต าบลพิปูน อ าเภอพิปูน จังหวัดนครศรีธรรมราช  

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2563 
ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนิน 

1. ปลูกจิตส านึก ค่านิยม  
คุณธรรม จริยธรรมและ 
สร้างวินัยแก่ทุกภาคส่วน 
1.1 สร้ า ง จิ ตส านึ กและ

ส่งเสริมการเรียนรู้และ
ป ฏิ บั ติ ต า ม ห ลั ก
คุณธรรม จริยธรรมใน
การปฏิบัติราชการ 

 

1.1.1) โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานเพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิภาพของบุคลากร เพ่ือส่งเสริม
และสนับสนุนด้านหลักธรรมมาภิบาล และการ
ปฏิบัติงานตามระเบียบที่เกี่ยวข้อง  

ปีงบประมาณ  2563 

1.1.2) โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมบุ
บุคลากร อบต.พิปูน เพ่ือปลูกจิตส านึกให้มี
คุณธรรม จริยธรรม  เข้าใจหลักธรรมทาง
ศาสนา การน้อมน าเอาปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียงมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน 

 
 
 

ปีงบประมาณ  2563 
 
 
 

 1.1.3) โครงการส่งเสริมพระพุทธศาสนาเนื่อง
ในเทศกาลงานเดือนสิบแห่ผ้าข้นธาตุ  

ปีงบประมาณ  2563 

1.1.4)  การส่งเสริมสนับสนนุให้จัดกิจกรรม/
โครงการวันส าคัญทางศาสนาและเข้าร่วมพิธี
ร าลึกวันส าคัญของชาติ 
 

ปีงบประมาณ  2563 

1.2   ประชาสัมพันธ์เชิดชู
ความดี ความซื่อสัตย์สุจริตใน
การปฏิบัติราชการ 
 

1.2.1) ประชาสัมพันธ์เชิดชูความดี ความ
ซื่อสัตย์สุจริตในการปฏิบัติราชการ/กิจกรรม
และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ร่วมงาน คัดเลือก
พนักงานส่วนต าบลลูกจ้างประจ า และ
พนักงานจ้างดีเด่น 
 

ปีงบประมาณ  2563 

2. รวมพลังแผ่นดิน 
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
2.1  ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อ
ต่าง ๆ เพ่ือป้องกันการทุจริต
แ ล ะ ป ร ะ พ ฤ ติ มิ ช อ บ ข อ ง
ข้าราชการ 

2.1.1)  ประชาสัมพันธ์ให้พนักงานส่วนต าบล
ลูกจ้างประจ าและพนักงานจ้างปฏิบัติตนด้วย
ความซื่อสัตย์สุจริตตระหนักถึงบทบาทภารกิจ
หน้าที่ของตน/ศักดิ์ศรีของการปฏิบัติหน้าที่
ราชการและต่อต้านการทุจริต เช่น การติด
ประกาศ ,การจัดท าบอร์ดประชาสัมพันธ์ 

ปีงบประมาณ  2563 
 

2.2.1)  ด าเนินการจัดท าช่องทางการร้องเรียน
ต่ า ง  ๆ  แล ะ เผยแพร่ ป ระช าสั ม พันธ์ ใ ห้

ปีงบประมาณ  2563 



ประเด็นยุทธศาสตร์ โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาในการด าเนิน 

2.2) พัฒนาช่องทางในการแจ้ง
เบาะแสให้สะดวกหลากหลาย
และปลอดภัย 

ประชาชนทราบถึงช่องทางและหน่วยงานที่
รับผิดชอบ 
 

3. เสริมสร้างความแข็งแกร่ง
แก่หน่วยงานต่อต้านการ
ทุจริต 

3.1 ลดมูลเหตุของโอกาสที่จะ
เกิดความเสียหายและขนาด
ของความเสียหายที่จะเกิดขึ้น
ในอนาคตให้ อยู่ ใ นระดับที่
ยอมรับ ได้  ควบคุมได้  และ
ตรวจสอบได ้
 

3.1.1) มีการประชุมติดตามงาน ของเจ้าหน้าที่
เป็นประจ าเดือนทุกเดือน 

ปีงบประมาณ  2563 

3.1.2) กลุ่มงานตรวจสอบภายในด าเนินการ
จัดท าแผนปฏิบัติงานเพ่ือด าเนินการตรวจสอบ
ภายในองค์กร 

ปีงบประมาณ  2563 

3.1.3) ชี้แจงแนวทางในการจัดซื้อจัดจ้าง
ให้กับเจ้าหน้าที่ในสังกัดและผู้ที่เกี่ยวข้อง 

ปีงบประมาณ  2563 

4.สร้ า งบุ คลากร มืออาชีพ
ป้องกันและปราบปรามการ
ทุจริต 
4.1 ส่งเสริมการประพฤติตน
ตามมาตรฐานจรรยาบรรณของ
บุคลากรในหน่วยงาน 

4.1.1) จัดท ามาตรฐานทางจริยธรรมและ
ข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการ 
 

ปีงบประมาณ  2563 

 4.2.2) เผยแพร่ / ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้
เกี่ยวกับงานในหน้าที่ของงานวินัย เช่น การ
ด าเนินการทางวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ ระบบ
คุณธรรม จริยธรรม จรรยาข้าราชการ ฯลฯ 
ทางเว็บไซด์ อบต.พิปูน 
 

ปีงบประมาณ  2563 

 
 


