รายงานการประชุม
คณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖
วันพุธที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖
ณ ห้องประชุม ๒ ชั้น ๒
ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
.......................
ผู้มาประชุม
๑. นายวัลลภ พริ้งพงษ์
ประธานอนุกรรมการ
รองปลัดกระทรวงมหาดไทย
อนุกรรมการ
๒. นายกมลธรรม วาสบุญมา
ผู้อํานวยการสํานักส่งเสริมมาตรฐานจริยธรรม
ผู้แทน สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
๓. นายสุรเกียรติ ฐิตะฐาน
อนุกรรมการ
ผู้อํานวยการส่วนกฎหมายและระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
สํานักพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
ผู้แทน กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
๔. นายประโดม รัชเวทย์
อนุกรรมการ
ท้องถิ่นจังหวัดนนทบุรี
แทน นายวิเชียร พุฒิวิญญู ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี
๕. รศ.ดร.อารง สุทธาศาสน์
อนุกรรมการ
๖. รศ.ดร.นิเทศ ติณนะกุล
อนุกรรมการ
๗. ผศ.ดร.มานวิภา อินทรทัต
อนุกรรมการ
๘. นายสกล ลีโนทัย
อนุกรรมการ
๙. นายปรีดา เชื้อผู้ดี
อนุกรรมการ
๑๐. นายชํานาญวิทย์ เตรัตน์
อนุกรรมการ
ผู้อํานวยการสํานักกฎหมาย สป.มท.
๑๑. นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์
อนุกรรมการ
หัวหน้าสํานักงาน ก.ถ. สป.มท.
๑๒. นายสุเทพ ลีละตานนท์
อนุกรรมการ
ผอ.ส่วนกฎหมาย สํานักงาน ก.ถ. สป.มท.
๑๓. นายวิจารณ์ กุลชนะรัตน์
อนุกรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาญจนบุรี
๑๔. นายปรีชา มีสมศักดิ์
อนุกรรมการ
ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุพรรณบุรี
๑๕. นายสกล เหลืองไพฑูรย์
อนุกรรมการ
ปลัดเทศบาลนครอ้อมน้อย จังหวัดสมุทรสาคร
๑๖. นายพงษ์ศักดิ์ อัจฉริยะประสิทธิ์
อนุกรรมการ
นายกเทศมนตรีตําบลปลายบาง จังหวัดนนทบุรี

๒
๑๗. นายนพดล แก้วสุพัฒน์
อนุกรรมการ
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลอ้อมเกร็ด จังหวัดนนทบุรี
๑๘. นายสมภาคย์ สุขอนันต์
อนุกรรมการ
ผู้ช่วยหัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
แทน หัวหน้าสํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
๑๙. นายชนัฐพงศ์ ศรีวิเศษ
อนุกรรมการ
รองปลัดเมืองพัทยา
แทน ปลัดเมืองพัทยา
๒๐. นายวุฒิพงศ์ ธนพาณิชย์วัฒนา
อนุกรรมการและเลขานุการ
ผอ.ส่วนมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สํานักงาน ก.ถ. สป.มท.
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
๒๑. นางดลฤดี โฆษิตพันธวงศ์
นักจัดการงานทั่วไปชํานาญการ
ปฏิบัติหน้าที่ นักทรัพยากรบุคคล
ส่วนมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สํานักงาน ก.ถ. สป.มท.
๒๒. นายสันติ วงศ์จิระสวัสดิ์
อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
ส่วนมาตรฐานการบริหารงานบุคคล สํานักงาน ก.ถ. สป.มท.
ผู้ไม่มาประชุม
๑. ผู้แทน สํานักงาน ก.พ.
๒. ผู้แทน สํานักงาน ก.พ.ร.
๓. นายพีระศักดิ์ หินเมืองเก่า
๔. นายวิทยา คุณปลื้ม
ผู้เข้าร่วมประชุม
๑. นายวรวุฒิ แสงเฟือง
๒. นางสาวธนนันท์ สิงหเสม
๓. นายพงศ์พร เทสสิริ
๔.
๕.
๖.
๗.
๘.
๙.

นายคณัสชนม์ ศรีเจริญ
นายทิศนุ ธีระนุกูล
นายกนต์ธร ศรีชุมจันทร์
นางดาวรุ่ง โฉมประดิษฐ์
นางสาวจารุพรรณ ระพาเพท
นางสาวชญาดา ดีเปี่ยม

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๐๐ น

ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร
นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรี

ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ
ติดราชการ

ผู้จัดการฝ่ายยุทธศาสตร์
ศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน)
นักวิชาการฯ สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ
สํานักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร
เจ้าพนักงานปกครองชํานาญการ
นักทรัพยากรบุคคลชํานาญการ สํานักงาน ก.ถ.
นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ สํานักงาน ก.ถ.
เจ้าพนักงานธุรการชํานาญงาน สํานักงาน ก.ถ.
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงาน ก.ถ.
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สํานักงาน ก.ถ.

๓
ระเบียบวาระที่ ๑

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธาน
๑. จากการประชุมคณะอนุกรรมการ ๒ ครั้งที่ผ่านมา เกี่ยวกับค่านิยมหลักของมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรม ที่ได้เสนอไปยัง ก.ถ. ซึ่ง ก.ถ. ได้อนุมัติค่านิยมหลักเป็นมาตรฐาน ๙ ประการตามที่เสนอ ทั้งนี้
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นําเสนอในวาระเพื่อทราบในการประชุมครั้งนี้ด้วย รวมทั้ง ก.ถ. ได้อนุมัติให้จัดทําร่างประกาศฯ
ขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการของคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและรับเรื่องราวร้องทุกข์ พิจารณาจัดทําร่าง
ประกาศ เพื่อส่งไปให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๓ ประเภท (ก.จ./ก.ท./ก.อบต.)
พิจารณาดําเนินการจัดทํารายละเอียดและแนวทางการบังคับใช้ต่อไป
๒. ขอแนะนํา ดร.วรวุฒิ แสงเฟือง ผู้จัดการฝ่ายยุทธศาสตร์ ศูนย์คุณธรรม (องค์การ
มหาชน) ได้เข้าร่วมสังเกตการณ์ในการประชุมครั้งนี้ ซึ่งท่านจะมาทํางานร่วมกับคณะอนุกรรมการชุดนี้ต่อไปด้วย
มติที่ประชุม

รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

เรื่องรับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕

เลขานุการ
ฝ่ายเลขานุการได้จัดทํารายงานการประชุมคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานคุณธรรมและ
จริยธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ จํานวน ๘ หน้า และได้ส่งให้อนุกรรมการทุกท่าน
พิจารณาแล้ว ตามหนังสือที่ มท ๐๒๐๙.๒/ว๑๒๕ ลงวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๕ โดยให้แจ้งการแก้ไขรายงาน
การประชุ มส่ งให้ ผ่ ายเลขานุ การฯ ภายในวั นที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๖ ปรากฏว่ ามี รายการแก้ ไขการสรุ ปประเด็ น
ข้อคิดเห็นที่ประชุมฯ ในหน้าที่ ๖ บรรทัดที่ ๒ - ๖ ซึ่งฝ่ายเลขานุการฯ ได้ดําเนินการเรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตาม
เอกสารที่แนบมาพร้อมนี้
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ และพิจารณารับรองรายงานการประชุม
มติที่ประชุม
๑. กรณีที่ผู้ไม่มาประชุม ขอให้ระบุสาเหตุการไม่มาประชุมท้ายชื่ออนุกรรมการแต่ละท่าน
เพื่อให้ทราบด้วยว่า “ติดราชการอื่น” หรือ “ติดภารกิจ” ตามรูปแบบของการเขียนรายงานการประชุม
๒. รับรองรายงานการประชุมฯ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕ เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕
ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อทราบ
- การดําเนินการกําหนดมาตรฐานกลางเกี่ยวกับมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม

เลขานุการ

เรื่องเดิม

ตามมติที่ประชุมคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม ครั้งที่ ๒/๒๕๕๕
เมื่อวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๕๕ เห็นชอบให้กําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของ อปท. ให้สอดคล้องกับค่านิยมหลัก
ที่สํานักงานผู้ตรวจการแผ่นดินกําหนด จํานวน ๙ ประการ และให้นําเสนอต่อ ก.ถ. เพื่อประกาศเป็นมาตรฐานกลาง
ทางจริยธรรมของ อปท. พร้อมทั้งส่ งให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนทองถิ่น เพื่อพิจารณา
กําหนดหลักเกณฑ์/แนวทางปฏิบัติต่อไป ประกอบด้วย
๑. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
๒. การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ
๓. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์
ทับซ้อน

๔
๔. การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย
๕. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ
๖. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง
๗. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และ ตรวจสอบได้
๘. การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๙. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร
ข้อเท็จจริง
ฝ่ายเลขานุการฯ ได้นําเสนอมติที่ประชุมดังกล่าว ต่อ ก.ถ. เพื่อพิจารณาแล้ว โดยมติที่
ประชุม ก.ถ. ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ เมื่อวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๒ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย
ได้เห็นชอบให้ดําเนินการกําหนดมาตรฐานกลางด้านจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนี้
๑. ให้ ก.ถ. กําหนดมาตรฐานกลางเกี่ยวกับมาตรฐานทางจริยธรรมขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตามค่านิยมหลัก ๙ ประการ ที่ผู้ตรวจการแผ่นดินกําหนด
๒. ให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น ทั้ง ๓ ประเภท (ก.จ./ก.ท./
ก.อบต.) (อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นเลขานุการ) กําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับแนวทางและ
วิธีการจัดทําประมวลจริยธรรม โดยประมวลจริยธรรมจะต้องประกอบด้วยองค์ประกอบ ตามที่รัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ กําหนด ได้แก่ องค์ประกอบด้านมาตรฐานทางคุณธรรมของข้าราชการ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์ประกอบด้านกลไกและระบบการดําเนินงานเพื่อบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ และ
องค์ประกอบด้านขั้นตอนการลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระทํา
๓. ให้คณะกรรมการข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ระดับจังหวัด) กําหนดหลักเกณฑ์
และแนวทางดําเนินงาน เพื่อให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดถือปฏิบัติ
ทั้งนี้ ให้คณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและรับเรื่องราวร้องทุกข์ พิจารณายกร่างประกาศ
ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการองค์ กรปกครองส่วนท้ องถิ่ น ตามแนวทางข้างต้ น เพื่อเสนอให้ ก.ถ.
พิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดทราบ
ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น สรุปประเด็นสําคัญได้ดังนี้
๑) ขอให้เสนอกรอบแนวทางการดําเนินการตามประมวลจริยธรรม ให้คณะกรรมการ
กลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทั้ง ๓ ประเภท เพื่อกําหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการจัดทําประมวล
จริยธรรม ในประเด็นต่อไปนี้
(๑.๑) (ข้อ ๖) การมีส่วนร่วมของประชาชน การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชน และ
บทบาทของภาคประชาชน ในการควบคุ ม ติ ดตามและตรวจสอบของภาค
ประชาชน
(๑.๒) (ข้อ ๗) การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี (ธรรมาภิบาล) ในหลักของความคุ้มค่า
(๑.๓) เพิ่มเติม หลักศีลธรรม และหลักคําสอนทางศาสนา ที่เหมาะสมกับองค์กรหรือ
ตามบริบทของพื้นที่

๕
๒) การจัดทําประมวลจริยธรรมของแต่ละท้องถิ่น จะต้องให้มีองค์ประกอบครบถ้วนทั้ง ๓
องค์ประกอบตามที่รัฐธรรมนูญกําหนด และมีค่านิยมหลัก (core value) อย่างน้อย ๙ ประการ เป็นมาตรฐานกลาง
โดย ก.ถ. ควรจะต้องมีคู่มือที่มีคําอธิบายประกาศฯ เป็นมาตรฐานกลางหรือเป็นข้อแนะนํา/ข้อสังเกตให้กับท้องถิ่น
เพื่อให้มีแนวทางดําเนินการปฏิบัติให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ทั้งนี้ ให้พิจารณาจากคู่มือของสํานักงานผู้ตรวจการ
แผ่นดินประกอบด้วย ซึ่งขณะนี้อยู่ระหว่างการดําเนินการ
๓) ก.ถ. ควรเปิดกว้างให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นทั้ง ๓
ประเภท สามารถพิจารณาเพิ่มเติมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมได้ตามที่เห็นสมควร โดยไม่ให้ขัดกับค่านิยม
หลัก (core value) ๙ ประการ และหลักศาสนาหรือศีลธรรมอันดีของสังคม
มติที่ประชุม

๑. รับทราบ
๒. เห็นชอบให้ดําเนินการตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา
- การกําหนดกรอบเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร ข้าราชการ
พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

เลขานุการ

๔.๑ เรื่องเดิม

สํ านั กงาน ก.ถ. สํ านั กงานปลั ด กระทรวงมหาดไทย ได้ ดําเนิ น การส่ งเสริ ม ให้ องค์ ก ร
ปกครองส่วนท้องถิ่นจัดทําประมวลจริยธรรมของตนเองมาโดยตลอด ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ โดยมีการ
จั ด ทํ า คู่ มื อ ในการจั ด ทํ า ประมวลจริ ย ธรรมส่ ง ให้ อ งค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ทั่ ว ประเทศเป็ น แนวทางในการ
ดําเนินงาน เพื่ อให้ เป็น รูป แบบเดีย วกัน และองค์กรปกครองส่ วนท้ องถิ่นทั่ วประเทศต้ องไปจัดทําเป็น ประมวล
จริ ย ธรรมของตนเองสํ าหรั บถื อปฏิ บั ติ เนื่องจากตามรั ฐธรรมนู ญแห่ งราชอาณาจั กรไทย พุ ทธศั กราช ๒๕๕๐
มาตรา ๒๘๑ กําหนดให้รัฐจะต้องให้ความเป็นอิสระแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามหลักแห่งการปกครองตนเอง
นอกจากนี้ เพื่อให้เกิดการติดตามผลการดําเนินงานอย่างเป็นรูปธรรม สํานักงาน ก.ถ.จึง
ได้จัดทําโครงการส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยจัดการอบรม
ให้ ค วามรู้ และกระตุ้ นให้ องค์ ก รปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น เร่ งรั ด จั ดทํ า ประมวลจริ ย ธรรมตามภู มิ ภ าคต่ า งๆ โดยมี
กลุ่ มเป้ าหมายคื อ ผู้ บ ริ ห าร ข้ าราชการ พนั กงาน ลู กจ้ างขององค์ กรปกครองส่ วนท้ องถิ่ น ท้ องถิ่ น จั ง หวั ด และ
ข้าราชการสํานักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
๑) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจและส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมแก่
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจ และส่งเสริมมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วน
ท้องถิ่น แก่ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งความรู้ด้านการบริหารงาน
บุคคล เพื่อพัฒนาและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
๓) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ให้คําปรึกษา แนะนํา ติดตามประเมินผล รวมทั้งรับฟังความ
คิดเห็น ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะในการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๔) เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือในการเสริมสร้างคุณธรรม จริยธรรม และการบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น
กําหนดวิธีดําเนินงานตามโครงการฯ ดังนี้

๖
(๑) จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการ (Workshop) เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้าน
คุณธรรมและจริยธรรม มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น และความรู้ด้านการบริหารงานบุคคลขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น โดยวิธีการบรรยาย และการแบ่งกลุ่มประชุมเชิงปฏิบัติการ
(๒) การนิเทศและติดตามประเมินผลการบริหารงานบุคคลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ทั้งนี้ การดําเนินงานตามโครงการส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๕๒ – ๒๕๕๕ รวมระยะเวลา ๔ ปี ดําเนินการจัดประชุม จํานวน ๑๕ ครั้ง
และมีผู้เข้าร่วมประชุม จํานวนทั้งสิ้น ๓,๗๘๑ คน สรุปดังนี้
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๒ รวม ๔ ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม ๘๗๑ คน ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ภาคเหนือ จัดที่จังหวัดเชียงราย เมื่อวันที่ ๑๔ – ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ พื้นที่
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงราย เชียงใหม่ น่าน พะเยา ลําปาง และลําพูน มีผู้เข้าร่วม
ประชุมจํานวน ๒๑๗ คน
ครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จัดที่จังหวัดนครราชสีมา เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕
กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒ พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา สระบุรี ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์
และศรีสะเกษ มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน ๒๒๒ คน
ครั้งที่ ๓ ภาคใต้ จั ด ที่ จั ง หวั ด สงขลา เมื่ อ วั น ที่ ๒๒ -๒๓ เมษายน ๒๕๕๒ พื้ น ที่
กลุ่มเป้าหมายจํานวน ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา พัทลุง สตูล ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส มีผู้เข้าประชุม
จํานวน ๒๒๕ คน
ครั้งที่ ๔ ภาคตะวันออก จัดที่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๑๘ – ๑๙ มิถุนายน ๒๕๕๒ พื้นที่
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา จันทบุรี และตราด มีผู้เข้าร่วมประชุม
จํานวน ๒๐๗ คน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ รวม ๕ ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม ๑,๒๔๙ คน ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ (ตอนกลางและตอนล่ า ง) จั ด ที่ จั ง หวั ด
มหาสารคาม เมื่ อ วั น ที่ ๒๓ – ๒๔ ธั น วาคม ๒๕๕๒ พื้ น ที่ ก ลุ่ ม เป้ า หมาย จํ า นวน ๖ จั ง หวั ด ได้ แ ก่ จั ง หวั ด
มหาสารคาม อุบลราชธานี อํานาจเจริญ กาฬสินธุ์ ร้อยเอ็ด และยโสธร มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน ๒๔๖ คน
ครั้งที่ ๒ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ตอนบน) จัดที่จังหวัดอุดรธานี เมื่อวันที่ ๒๗ –
๒๘ มกราคม ๒๕๕๓ พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดอุดรธานี หนองบัวลําภู หนองคาย
นครพนม เลย และสกลนคร มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน ๒๒๘ คน
ครั้งที่ ๓ ภาคใต้ จัดที่จังหวัดชุมพร เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๓ พื้นที่
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช พัทลุง ระนอง พังงา กระบี่
ตรัง และประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้าประชุมจํานวน ๑๒๑ คน
ครั้งที่ ๔ ภาคเหนื อ จั ดที่จั งหวั ดนครสวรรค์ เมื่ อวั นที่ ๘ – ๙ เมษายน ๒๕๕๓ พื้ นที่
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครสวรรค์ กําแพงเพชร ชัยนาท พิจิตร อุทัยธานี พิษณุโลก อุตรดิตถ์
ตาก และเพชรบูรณ์ มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน ๓๑๐ คน
ครั้งที่ ๕ ภาคกลาง จั ดที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา เมื่อวันที่ ๒๖ – ๒๗ พฤษภาคม
๒๕๕๓ พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นนทบุรี สระบุรี ลพบุรี
สิงห์บุรี และอ่างทอง มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน ๓๔๔ คน

๗
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รวม ๔ ครั้ง ผู้เข้าร่วมประชุม ๗๕๑ คน ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ภาคเหนือ จัดที่จังหวัดพิษณุโลก เมื่อวันที่ ๑๒ – ๑๓ มกราคม ๒๕๕๔ พื้นที่
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดพิษณุโลก แพร่ อุตรดิตถ์ พิจิตร และกําแพงเพชร มีผู้เข้าร่วมประชุม
จํานวน ๒๕๖ คน
ครั้งที่ ๒ ภาคตะวั น ออกเฉี ย งเหนื อ จั ด ที่ จั ง หวั ด นครราชสี ม า เมื่ อ วั น ที่ ๘ – ๙
มีนาคม ๒๕๕๔ พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๑๑ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา อุบลราชธานี มหาสารคาม
บุรีรัมย์ อุดรธานี หนองบัวลําภู หนองคาย นครพนม เลย ชัยภูมิ ศรีสะเกษ มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน ๒๑๖ คน
ครั้งที่ ๓ ภาคใต้ จั ด ที่ จั ง หวั ด สงขลา เมื่ อ วั น ที่ ๒๗ – ๒๘ เมษายน ๒๕๕๔ พื้ น ที่
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๖ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสงขลา กระบี่ พังงา ตรัง พัทลุง ภูเก็ต มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน
๒๓๙ คน
ครั้งที่ ๔ ภาคตะวันออก จัดที่จังหวัดชลบุรี เมื่อวันที่ ๔ – ๕ สิงหาคม ๒๕๕๔ พื้นที่
กลุ่ มเป้ าหมาย จํ านวน ๑๐ จั งหวั ด ได้ แก่ จังหวัดชลบุ รี สระบุ รี ลพบุรี อ่ างทอง ปทุ มธานี พระนครศรี อยุ ธยา
นครปฐม สุพรรณบุรี ชัยนาท และราชบุรี มีผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน ๒๕๖ คน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ รวม ๒ ครั้ง (โครงการส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) จํานวนผู้เข้าร่วมประชุม ๙๑๐ คน
ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ภาคเหนื อ จั ด ที่ จั งหวั ด เชี ย งใหม่ เมื่ อ วั น ที่ ๕ – ๖ มี น าคม ๒๕๕๕ พื้ น ที่
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๕ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดเชียงใหม่ เชียงราย แพร่ พะเยา และลําปาง ผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน
๔๓๑ คน
ครั้งที่ ๒ ภาคกลาง จัดที่จั งหวั ดเพชรบุ รี เมื่ อวัน ที่ ๓ – ๔ กั นยายน ๒๕๕๕ พื้ น ที่
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๙ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี สมุทรปราการ สมุทรสาคร สมุทรสงคราม นครปฐม ราชบุรี
เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และชุมพร ผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน ๔๗๙ คน
สําหรับ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖ ได้กําหนดจัดจํานวน ๒ ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ ๑ ภาคกลางและภาคตะวั น ออก จั ด ที่ จั ง หวั ด นครนายก เมื่ อ วั น ที่ ๘ – ๙
มกราคม ๒๕๕๖ พื้นที่กลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดนครนายก ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว
ระยอง จันทบุรี และตราด ผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน ๔๔๑ คน
ครั้งที่ ๒ ภาคใต้ กําหนดจัดที่จังหวัดภูเก็ต ในวันที่ ๑๑ – ๑๒ มีนาคม ๒๕๕๖ พื้นที่
กลุ่มเป้าหมาย จํานวน ๗ จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต ระนอง พังงา กระบี่ ตรัง สุราษฎร์ธานี และชุมพร โดยกําหนด
กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมประชุมจํานวน ๔๘๘ คน
๔.๒ ข้อเท็จจริง
๑. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริ ห ารงานบุ คคลส่ ว นท้ องถิ่ น ลงวั น ที่ ๑๒
ตุลาคม ๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะอนุ กรรมการด้านมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม และประกาศคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ แต่งตั้งคณะอนุกรรมการด้านมาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรม (แก้ไขเพิ่มเติม ครั้งที่ ๑) กําหนดให้คณะอนุกรรมการฯ มีหน้าที่ช่วยเหลือคณะกรรมการ
มาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้

๘
๑) ศึ กษา เสนอแนะในการจั ดทํ า ปรั บ ปรุ งหรื อแก้ ไ ขมาตรฐานทางคุ ณ ธรรมและ
จริยธรรม การสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน
และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๒) ให้ คํา ปรึ กษา แนะนํ า และพิ จ ารณาปั ญหาเกี่ ย วกั บ คุ ณธรรมจริ ย ธรรมในการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น
๓) แต่งตั้งคณะทํางานเพื่อช่วยเหลือดําเนินการในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย
๔) เรื่องอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
๒. ในการดําเนินงานของคณะอนุกรรมการฯ เกี่ยวกับการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามหน้าที่ในข้อ ๑.
นั้ น ได้ ดํา เนิ น การลุ ล่ ว งไปแล้ ว โดยมี ก ารกํ า หนดค่ า นิ ย มหลั ก ๙ ประการ ให้ พ นั ก งานส่ ว นท้ อ งถิ่ น ถื อ ปฏิ บั ติ
และขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณายกร่างประกาศ ก.ถ. เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น โดยคณะอนุกรรมการด้านกฎหมายและรับเรื่องราวร้องทุกข์ เพื่อเสนอให้ ก.ถ. พิจารณาให้ความ
เห็นชอบ และเพื่อส่งให้คณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อพิจารณากําหนดหลักเกณฑ์/
แนวทางปฏิบัติ ต่อไป
๔.๓ ข้อพิจารณา
ฝ่ายเลขานุการฯ พิจารณาเห็นว่า เพื่อให้บทบาทหน้าที่ของคณะอนุกรรมการฯ เกี่ยวกับ
การสร้างเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เป็นไปตามที่ ก.ถ. กําหนด เห็นควรกําหนดกรอบหรือแนวทางการดําเนินงาน ดังนี้
๑) ดําเนินการ “โครงการส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของข้าราชการ
พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” อย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เพื่อติดตามประเมินผล
ภายหลังจากที่ ก.ถ. ได้มีประกาศ เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมของข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรียบร้อยแล้ว
๒) ร่วมกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ สํานักงาน ก.พ. มูลนิธิประเทศไทยใสสะอาด
ศูนย์คุณธรรม (องค์กรมหาชน) เป็นต้น เพื่อดําเนินกิจกรรมส่งเสริมด้านมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม อาทิ
๒.๑ การประชาสัมพันธ์ รณรงค์ เผยแพร่ข่าวสาร จัดช่องทางให้ประชาชนมีส่วนร่วม
และตรวจสอบการทํ างานของหน่ว ยงานภาครั ฐ และผลิ ตสื่ อสร้ างสรรค์ เพื่ อเผยแพร่ การส่ งเสริ มคุ ณธรรมและ
จริยธรรม
๒.๒ การสร้างแรงจูงใจ โดยการให้รางวัลแก่บุคคล/หน่วยงานขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ตลอดจนภาคเอกชน/ภาคประชาสังคม ที่ส่งเสริม/สนับสนุนให้เกิดความโปร่งใส เป็นธรรม ในท้องถิ่น
๒.๓ การสร้างภูมิคุ้มกันด้านจิตใจ อันจะส่งผลให้เกิดพฤติกรรมในเชิงสร้างสรรค์และ
ความสงบเรียบร้อยของสังคม รวมทั้งเสริมสร้างการมีส่วนร่วมของเครือข่ายภาคประชาชน และสื่อมวลชน
จึงเรียนที่ประชุมเพื่อโปรดพิจารณา
ที่ประชุมได้ให้ข้อคิดเห็น สรุปประเด็นสําคัญได้ดังนี้
๑) ขอให้มีการประเมินผลตาม “โครงการส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” ในพื้นที่ที่ได้ดําเนินการไปแล้วว่า เกิดผลลัพธ์
อย่างไร ท้องถิ่นดีขึ้นหรือไม่ อย่างไร เช่น การสุ่มตัวอย่างสอบถามความคิดเห็นของประชาชน

๙
๒) ควรดํ าเนิ น การตาม “โครงการส่ งเสริ มมาตรฐานทางคุ ณธรรมและจริ ย ธรรมของ
ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” อย่างต่อเนื่อง โดยให้เพิ่มเติม ดังนี้
(๒.๑) ต่ อยอดจากการส่ ง เสริ ม การจั ด ทํ า ประมวลจริ ย ธรรม ในลั ก ษณะของคลื่ น
จริยธรรม (Ethic wave) โดยให้ความรู้และสร้างความตระหนักให้เกิดการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างเป็นรูปธรรม
(๒.๒) มีโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรมสําหรับของสังคมที่มีลักษณะเฉพาะ
เช่น ชุมชนมุสลิม พื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
(๒.๓) นําปัญหาด้านจริยธรรมที่เกิดขึ้นหลังจากการประกาศมาตรฐานจริยธรรมฯ แล้ว
มาเป็นกรณีศึกษา
(๒.๔) เชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการทํางานของท้องถิ่น เช่น สตง.
เข้าร่วมโครงการ
๓) ดําเนินกิจกรรมส่งเสริมด้านมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม โดยให้เพิ่มเติม ดังนี้
(๓.๑) เพิ่มเติมการใช้วิธีการลงโทษทางสังคม ในกรณีที่บุคคลทําไม่ถูกต้องตามหลัก
คุณธรรมและจริยธรรมจะต้องได้รับการลงโทษจากสังคม เช่น การประชาสัมพันธ์
ให้ประชาชนรับทราบ
(๓.๒) ดําเนินการร่วมกับศูนย์คุณธรรม (องค์การมหาชน) ซึ่งมีรายชื่อองค์กรที่เป็นภาคี
เครือข่ายด้านจริยธรรมอยู่แล้ว และมีโครงการร่วมกันเพื่อดําเนินโครงการ
ส่งเสริมให้คนทําความดี เช่น การดําเนินโครงการหลักสูตรพัฒนาผู้นําคุณธรรม
จริยธรรม โดยคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลจาก ป.ป.ช.
(ปัจจุบันมีท้องถิ่นต้นแบบจํานวน ๑๓ แห่ง) และดําเนินการ ๓ ระยะ ระยะแรก
คือ การศึกษาดูงานหน่วยงานต้นแบบ ระยะที่ ๒ การมีข้อตกลงร่วมกันระหว่าง
เจ้ าของโครงการกับ ผู้ นํ าท้องถิ่ นที่ เข้ าร่ว มโครงการ และระยะที่ ๓ คือ การ
ประเมินผลงานตามที่ได้มีข้อตกลงร่วมกัน/สัญญาไว้
(๓.๓) ร่วมกับองค์กรทางศาสนา เพื่อสร้างภูมิคุ้มกันทางด้านจิตใจ และปลูกฝังค่านิยม
ทางศาสนา
๔) ให้ฝ่ายเลขานุการ นําเสนอแนวทางการดําเนินกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์เพื่อ
ส่งเสริมมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของท้องถิ่นในการประชุมครั้งต่อไป
มติที่ประชุม

เห็นชอบให้ดําเนินการตามที่ฝ่ายเลขานุการเสนอ และตามข้อคิดเห็นของที่ประชุม

๑๐
ระเบียบวาระที่ ๕

เรื่อง อื่นๆ (ถ้ามี)

รศ.ดร.อารงฯ
ตามมติ ที่ ป ระชุ ม ครั้ ง ที่ ๑/๒๕๕๕ เห็ น ชอบให้ กํ า หนดวั น และเวลาการประชุ ม
คณะอนุ กรรมการฯ เป็นวาระประจํ าทุกวัน พุธแรกของเดื อน หากคณะอนุกรรมการไม่ สะดวกนัดประชุมในวั น
ดังกล่าว และมีความจําเป็นต้องเลื่อนการประชุม ขอให้การนัดเลื่อนประชุมไม่ตรงกับวันศุกร์ เนื่องจากอนุกรรมการ
หลายท่านติดภารกิจทางศาสนา (ศาสนาอิสลาม) ทําให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้
มติที่ประชุม

เห็นชอบ

เลิกประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น.

(นายวุฒิพงศ์ ธนพาณิชย์วัฒนา)
เลขานุการคณะอนุกรรมการ
ด้านมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
ผู้จดรายงานการประชุม

