
 

 

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ 
ของ องคการบริหารสวนตําบลสุขสวสัดิ์  จังหวัดศรีสะเกษ 

พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 

 
 

ประมวลจริยธรรมของขาราชการน้ีจัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙   โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

๑. เปนเคร่ืองมือกํากับความประพฤติของขาราชการ  ท่ีสรางความโปรงใส  มีมาตรฐาน ในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 

๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ  ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคล  
และเปนเคร่ืองมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ของ องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ  เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ  เพ่ิมความนาเช่ือถือ  เกิดความม่ันใจแก
ผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป  ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

๔.ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ  โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต  สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอประชาชน  
และตอสังคม ตามลําดับ 

๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  และความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน  
รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

ท้ังน้ี  รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน  พึงยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังน้ี   
 

หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 ขอ ๑  ในประมวลจริยธรรมน้ี 
“ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของขาราชการของ องคการบริหารสวน

ตําบลสุขสวัสด์ิ 
“ขาราชการ”  หมายถึง  ขาราชการสวนทองถ่ิน  ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญ  ขาราชการครู  

และบุคลากรทางการศึกษา  ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถ่ิน  รวมถึง
พนักงานจาง  และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

“คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจํา องคการบริหารสวนตําบลสุข
สวัสด์ิ 
 ขอ ๒  ให นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ รักษาการตามประมวลจริยธรรมน้ี  
 
 
 
 
 



 

 

๑ 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

สวนที่ ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

สําหรับขาราชการ  ของ องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
 

ขอ ๓  ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ ทุกคน  มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม  เปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ  ดังน้ี 

(๑) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
  (๒) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
  (๓) การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซ่ือสัตย  และรับผิดชอบ 
  (๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมี 

       ผลประโยชนทับซอน 
(๕) การยืนหยัดทําในส่ิงท่ีถูกตอง เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
(๘) การมุงผลสัมฤทธ์ิของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
(๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
(๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดี รวมกันพัฒนา 
     ชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพส่ิงแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

 
สวนที่ ๒ 

จรรยาวิชาชีพขององคกร 
 ขอ ๔  ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา  และ
พระมหากษัตริย 

ขอ ๕  ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไวและ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

ขอ ๖  ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมือง
ดี  เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

ขอ ๗  ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิด
ความเส่ือมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี 

ขอ ๘   ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ ตองปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลัง
ความสามารถดวยความเสียสละ  ทุมเทสติปญญา  ความรูความสามารถ  ใหบรรลุผลสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 

ขอ ๙  ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ ตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนดวยความเปนธรรม  รวดเร็ว  และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 

ขอ ๑๐  ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ 
เรียบรอย มีอัธยาศัย 



 

 

๒ 

ขอ ๑๑  ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ ตองรักษาความลับท่ีไดจากการปฏิบัติ
หนาท่ี  การเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเม่ือมีอํานาจหนาท่ีและ
ไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดเทาน้ัน 

ขอ ๑๒  ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ ตองรักษา และเสริมสรางความสามัคคี
ระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ 

ขอ ๑๓  ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไป
แสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน  ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม  
ตลอดจนไมรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวของ  เพ่ือประโยชน
ตางๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน  เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี 

ขอ ๑๔  ขาราชการของ องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ ตองประพฤติตนใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนดวยความสุภาพ   มีนํ้าใจ  มีมนุษยสัมพันธอันดี  ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงาน
ของเพ่ือนรวมงาน  และไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน 

 
หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 
สวนที่ ๑  

กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 
 

ขอ ๑๖  ให ปลัดองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ มีหนาท่ีควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมน้ีอยางท่ัวถึงและเครงครัด  โดยมีอํานาจหนาท่ีดังน้ี 

(๑) ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง  สงเสริม  ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีและ
ติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางสมํ่าเสมอ 

(๒) สืบสวนหาขอเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมน้ี  เพ่ือรายงานผลให นายก
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ  หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ท้ังน้ี  โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจ
ดําเนินการตามท่ี นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือ
ตามท่ีเห็นเองก็ได 

(๓)  ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซ่ึงปฏิ บัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยาง
ตรงไปตรงมา มิใหถูกกล่ันแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีท่ีเห็นวา นายกองคการบริหารสวน
ตําบลสุขสวัสด์ิ หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูน้ันตามควร อาจย่ืนเร่ืองโดยไม
ตองผาน  นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ หรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได 

(๔)  คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกล่ัน
แกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  การดําเนินการตอขาราชการท่ีอยูระหวาง ถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมน้ี  อันมีผลกระทบตอการแตงต้ัง โยกยาย เล่ือนข้ันเงินเดือน ต้ังกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงหรือวินัย   หรือกระทบตอสิทธิหนาท่ีของขาราชการผูน้ัน   จะกระทํามิได  เวนแตจะไดรับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 

(๕)  ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๖)  ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมน้ี  หรือตามท่ีคณะกรรมการ

จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย  ท้ังน้ี โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด  
 



 

 

๓ 

ขอ ๑๗  ให นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ แตงต้ังคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน เพ่ือ
ควบคุม กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี   

  คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดวย  
  (๑)  ปลัดหรือรองปลัดท่ีไดรับมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ   

 (๒)  กรรมการจากขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือสองคน 
(๓)  กรรมการ  ซ่ึงเปนขาราชการท่ีไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในองคการบริหาร

สวนตําบลสุขสวัสด์ิ  ท่ีไดรับเลือกต้ังจากขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล
สุขสวัสด์ิ น้ัน  จํานวนสองคน 

(๔)  กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอช่ือและ
คัดเลือกใหเหลือสองคน   

ให  หัวหนาสํานักปลัด เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแตงต้ัง
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม  

กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน   
 

ขอ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาท่ี  ดังน้ี 
(๑)  ควบคุม  กํากับ  สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมน้ี  ใน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(๒)  สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใน

กรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ  การ
ลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมน้ี จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว  

(๓)  ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย   มีอํานาจ
หนาท่ี  ขอใหกระทรวง  กรม  หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอ่ืนของรัฐ  หรือหางหุนสวน 
บริษัท  ช้ีแจงขอเท็จจริง  สงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ  สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด   มาช้ีแจงหรือให
ถอยคํา เก่ียวกับเร่ืองท่ีสอบสวน 

(๔)  เรียกผูถูกกลาวหา  หรือขาราชการของหนวยงานน้ีมาช้ีแจง  หรือใหถอยคํา  หรือให
สงเอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเร่ืองท่ีสอบสวน 

(๕)  พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมน้ีในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  เม่ือไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลัน  ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเร่ือง  ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนท่ีสุด 

(๖)  สงเร่ืองใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องน้ันเปนเรื่องสําคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๗)  คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางตรงไปตรงมา     
มิใหผูบังคับบัญชาใชอํานาจ  โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูน้ัน 
  (๘)  ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมน้ี  หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดิน มอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมา
ใชบังคับ 
    
 
 



 

 

๔ 

สวนที่ ๒ 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

ขอ ๑๙  กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาท่ีประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรม  ให นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ  เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 

ขอ ๒๐  การดําเนินการตามขอ ๑๙  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการ
จํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ขอ ๒๑  การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมน้ี  จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรง
หรือไม  ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับ
ตําแหนง   ตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต 
สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน  และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา  

ขอ ๒๒  หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ  ๒๐  แลว   ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการ ฝาฝน
ประมวลจริยธรรม  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ ส่ังยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวา
เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม  แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตาม
ขอ ๑๙  ส่ังลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๕  แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย   

ขอ ๒๓  การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๑๙  ขอ ๒๐ 
และขอ ๒๒  ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย  และการรักษาวินัย  และ
การดําเนินการทางวินัย  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ ๒๔  การส่ังการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๒ ใหดําเนินการตามน้ัน  เวนแตจะ
ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําใหผลของการส่ังการน้ันเปล่ียนแปลงไป   

 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

 

  ขอ ๒๕  การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมน้ี  ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา  ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไขหรือดําเนินการท่ีถูกตอง  หรือ
ตักเตือน  หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงต้ัง  การเขาสูตําแหนง  การพนจากตําแหนง   การเล่ือน
ข้ันเงินเดือน  หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการส่ังใหผูฝาฝนน้ันปรับปรุงตนเองหรือไดรับการ
พัฒนาแลวแตกรณี 

 ขอ ๒๖  เม่ือมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการส่ังลงโทษตามขอ ๒๒  แลว  
ให องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ ดําเนินการใหเปนไปตามคําส่ังดังกลาวโดยไมชักชา 
 ขอ ๒๗  ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๕  สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมของ 
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ  ภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดทราบการลงโทษ 
              ผูถูกลงโทษตามขอ ๑๘ (๒) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดทราบการลงโทษ  
 ขอ ๒๘  เม่ือผลการพิจารณาเปนท่ีสุดแลว  ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 
     
 
 

 



 

 

๕ 

บทเฉพาะกาล 
 

 ขอ ๒๙  จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ี  พรอมดําเนินการปรับปรุง
แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี) และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน  ซ่ึงเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  และผูตรวจการ
แผนดินทราบตอไป 
 

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

 
 

 

 
 
 
 



 

 

๖ 

 
 
 

ประมวลจรยิธรรมของขาราชการ 
องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 
อําเภอสุขสวัสดิ ์   จังหวัดศรีสะเกษ 

 

 
 



 

 

๗ 

 
 

 
 

  ประกาศองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ ์
  เรื่อง   ประมวลจริยธรรมของขาราชการ  

     ขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์  จังหวัดศรีสะเกษ   
พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

  ตามท่ี องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ ไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ  ลงวันท่ี ๔  ธันวาคม  
๒๕๖๐ ตามนัยมาตรา ๗๗ แหงรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๔๐ ไปแลว น้ัน  

เน่ืองจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  ๒๕๕๐  มาตรา ๒๗๙ บัญญัติให
มีประมวลจริยธรรมเพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ขาราชการ 
หรือเจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ัง
กําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา  ท้ังน้ี การฝาฝน หรือไมปฏิบัติตาม
มาตรฐานทางจริยธรรมดังกลาว  ใหถือวา เปนการกระทําผิดทางวินัย  

 

เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  ๒๕๕๐  
มาตรา ๒๗๙  องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ จึงใหยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและ
จริยธรรมท่ีอางถึง  และใหจัดทําเปนประมวลจริยธรรมของขาราชการองคการบริหารสวนตําบล                
สุขสวัสด์ิแทน  เพ่ือเปนเคร่ืองกํากับความประพฤติของขาราชการในสังกัด  ตามประมวลจริยธรรม      
แนบทายน้ี 

 

ท้ังน้ี   ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

ประกาศ  ณ  วันท่ี   ๑๗   เดือน   สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

(นายภูริต  อภิรักษวรการ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ



 

 

 

 

 
คําสั่งองคการบริหารสวนตาํบลสุขสวสัดิ ์

ที่           / ๒๕๖๓ 
เรื่อง   แตงตั้งคณะทํางานการจดัทําประมวลจริยธรรมของขาราชการสวนทองถิน่ 

 

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

 ตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.)  ไดจัดทําคูมือแนวทางการ
จัดทําประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน   เพ่ือแจกจายใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ิน และ
หนวยงานท่ีเก่ียวของใชเปนคูมือในการศึกษาและจัดทําประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
เพ่ือใหพนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยท่ัวไปมีหลักการและแนวทางปฏิบัติเพ่ือ
เปนเคร่ืองกํากับความประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม น้ัน 
 

 เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไปตามระเบียบกฎหมาย องคการ
บริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ  จึงขอแตงต้ังคณะทํางานเพ่ือจัดทําประมวลจริยธรรมของขาราชการสวนทองถ่ิน 
ดังตอไปน้ี 
 ๑. นายภูริต  อภิรักษวรการ  นายก อบต.   ประธานกรรมการ 
 ๒. นายชานนท พรมโลก   รองนายก อบต.   กรรมการ 
 ๓. นายตุม  บุทธนา   รองนายก อบต.   กรรมการ 
 ๔. นายจิรายุทธ  จิตรณรงค  รองปลัด อบต.   กรรมการ 
 ๕. นางสุกัญญา  รัตนรัก   ผูอํานวยการกองคลัง  กรรมการ  
 ๖. นายวิจิตร  นรสิงห   ผูอํานวยการกองชาง  กรรมการ 
 ๗. นายสุทิน วิจิรัมย   หัวหนาสํานักปลัด  กรรมการ 
 ๘. น.ส.อรภชา  รักโสภา   นักวิชาการศึกษา   กรรมการ 
 ๙. นายอริยะเดช  สายแกว  นิติกร    กรรมการ 
 ๑๐. นายมาโนช  ทองเทพ  เจาพนักงานปองกันฯ  กรรมการ 
 ๑๑. นางเกศชฎาพร สุทธาบุญ  นักพัฒนาชุมชน   กรรมการ  
 ๑๒. นายชายตะวัน  โพนปลัด  ผช.นักวิชาการเกษตร  กรรมการ 
 ๑๓. ส.อ.ณัฐพล  คุมครอง   ผช.เจาพนักงานธุรการ  กรรมการ 

๑๔. น.ส.สุดารัตน  บัวจันทร  ผช.เจาพนักงานธุรการ  กรรมการ 
๑๕. นายศรัญย ศรัทธา   นักจัดการงานท่ัวไป   กรรมการ/เลขานุการ 

 
 
 



 

 

 

- ๒ - 
 
 ใหคณะกรรมการดังกลาว ทําหนาท่ีรวมจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมขององคการบริหาร
สวนตําบลสุขสวัสด์ิ และมาตรการท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติ   รวมรับฟงความคิดเห็น ระดมสมองจากขาราชการ  
ลูกจางและ ประชาชน  ตลอดจนผูเก่ียวของ โดยยึดถือหลักการการมีสวนรวมในการจัดทํา        รวมคิด  รวม
ทํา  รวมปฏิบัติ   และผลักดันประมวลจริยธรรมไปสูความสําเร็จ 
 
  ท้ังน้ี   ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

    ส่ัง  ณ  วันท่ี   ๑๗   เดือน  สิงหาคม   พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

(นายภูริต  อภิรักษวรการ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

 
 
 

 

 
คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์ 

ที่         / ๒๕๖๓   
เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสดิ์  

 
 

  ดวยองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ  ไดมีการจัดทําประมวลจริยธรรมของขาราชการและ
พนักงานจางองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ  เพ่ือใหพนักงานสวนตําบลและพนักงานจางขององคการบริหาร
สวนตําบลสุขสวัสด์ิ มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงาน  เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตนเองในการ
ปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม  องคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการ
จริยธรรม ดังตอไปน้ี 
 ๑. นายจิรายุทธ  จิตรณรงค  รองปลัด อบต.   ประธานกรรมการ 
 ๒. นางสุกัญญา  รัตนรัก   ผูอํานวยการกองคลัง  กรรมการ  
 ๓. นายวิจิตร  นรสิงห   ผูอํานวยการกองชาง  กรรมการ 
 ๔. นายสุทิน วิจิรัมย   หัวหนาสํานักปลัด  กรรมการ 
 ๕. น.ส.อรภชา  รักโสภา   นักวิชาการศึกษา   กรรมการ 
 ๖. นายอริยะเดช  สายแกว  นิติกร    กรรมการ 
 ๗. นายมาโนช  ทองเทพ   เจาพนักงานปองกันฯ  กรรมการ 
 ๘. นางเกศชฎาพร สุทธาบุญ  นักพัฒนาชุมชน   กรรมการ  

๙. นายศรัญย ศรัทธา   นักจัดการงานท่ัวไป   กรรมการ/เลขานุการ 
   

โดยใหคณะกรรมการจริยธรรมขององคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ  มีหนาท่ีดังน้ี 
 (๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมน้ีในองคกร

ปกครองสวนทองถ่ิน 
(๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในกรณี

ท่ีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ   การลงโทษผูฝาฝน
ตามประมวลจริยธรรมน้ี จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 
   (๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหนาท่ี 
ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท ช้ีแจง
ขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาช้ีแจงหรือใหถอยคําเก่ียวกับเรื่อง
ท่ีสอบสวน 

 (๔) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานน้ีมาช้ีแจง หรือใหถอยคําหรือใหสง
เอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเร่ืองท่ีสอบสวน 

(๕) พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมน้ีในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน   เม่ือไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย



 

 

 

พลัน  ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเร่ือง ใหคํา วินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนท่ีสุด 

(๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องน้ันเปนเรื่องสําคัญหรือ
ผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(๗) คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมน้ีอยางตรงไปตรงมามิใหผูบังคับบัญชา
ใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูน้ัน 

(๘) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมน้ี หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดินมอบหมาย 
 
  ท้ังน้ี   ต้ังแตบัดน้ีเปนตนไป 
 

    ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๓   เดือน  สิงหาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 
 
 
 

(นายภูริต  อภิรักษวรการ) 
นายกองคการบริหารสวนตําบลสุขสวัสด์ิ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


