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ประกาศองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม  
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของขาราชการ ขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม  พุทธศักราช  2564 

_______________ 
 

  ตามท่ี  องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม ไดประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม ลงวันท่ี 9 มกราคม 2557 ตาม
นัยมาตรา 77 แหงรัฐธรรมแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ไปแลวนั้น 

เนื่องจากรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา 279  บัญญัติใหมี
ประมวลจริยธรรมเพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง  ขาราชการ หรือ
เจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภท โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ังกําหนด
ข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา  ท้ังนี้การฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐานทาง
จริยธรรมดังกลาวใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย  

เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560  
มาตรา 279  องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม จึงใหยกเลิกประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมท่ี
อางถึง  และใหจัดทําเปนประมวลจริยธรรมของขาราชการองคการบริหารสวนตําบลนาอุดมแทน  เพ่ือเปน
เครื่องกํากับความประพฤติของขาราชการในสังกัด  ตามประมวลจริยธรรมแนบทายนี้ 

 

ท้ังนี้   ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

ประกาศ ณ วันท่ี  6 มกราคม พ.ศ. 2565 
 
 
 

             (นายสงวน  พันธศรี) 
                        นายกองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 

ประมวลจริยธรรมของขาราชการ 
ขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม  อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุดาหาร  พ.ศ. 2565 

__________________ 
 
 ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560  มาตรา 279  โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 
 
 1.  เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ ท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 
 
  2. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ  ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคล  
และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ ขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
 
  3.  ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ  เพ่ิมความนาเชื่อถือ เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 
 
  4.  ทําใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ  โดยใหฝายบริหารใช
อํานาจในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอ
ประชาชน และตอสังคม ตามลําดับ 
 
  5.  ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน 
รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 
 

ท้ังนี้  รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคนพึงยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 
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สวนท่ี 1 

บทนํา 

***************** 
ความนํา 
 

            ขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนผูท่ีมีบทบาทสําคัญ
และเปนกลไกหลักของประเทศในการบริการสาธารณะ เพ่ือตอบสนองความตองการของประชาชนใน
ทองถ่ิน   ท้ังยังมีหนาท่ีความรับผิดชอบสําคัญในอันท่ีจะบําบัดทุกข  บํารุงสุข และสรางคุณภาพชีวิตท่ีดี
ใหแกประชาชนในทองถ่ิน  โดยสอดคลองกับนโยบายรัฐบาล และทองถ่ิน ดังนั้นการท่ีประชาชนในแตละ
ทองถ่ินจะมีความเปนอยูท่ีดี มีความสุขหรือไม จึงข้ึนอยูกับการประพฤติปฏิบัติของขาราชการ  พนักงาน 
และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินทุกคน หากขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ินเปนผูคุณธรรม ปฏิบัติตนอยูในกรอบจริยธรรม  เปนผูมีจิตสํานึกท่ีจะตอบสนองคุณแผนดินดวย
การกระทําทุกสิ่ง  เพ่ือคุณประโยชนของประชาชนและประเทศชาติ  โดยนอมนําพระราชจริยวัตร  พระราช
กรณียกิจ และอัญเชิญพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวใสเกลาฯ เปนแนวทางในการ
ปฏิบัติหนาท่ีเพ่ือใหเกิดผลดีอยางเต็มกําลังความสามารถแลว ยอมสงผลดีสูประชาชนโดยตรง 

 

            โดยเฉพาะอยางยิ่งรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดใหสิทธิ  เสรีภาพ  และการมีสวน
รวมในการปกครองของประชาชน  ตลอดจนเพ่ิมอํานาจประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจประชาชน
ในการตรวจสอบการใชอํานาจรัฐมากข้ึน  โดยมีบทบัญญัติใหการใชอํานาจรัฐเปนไปโดยสุจริตและมี
ประสิทธิภาพ  และเพ่ือเปนการแกไขปญหาการขาดจิตสํานึกในการปฏิบัติหนาท่ีดวยความชอบธรรมของ
เจาหนาท่ีของรัฐ  จึงกําหนดบทบัญญัติในมาตรา  ๒๗๙  ใหจาหนาท่ีของรัฐ  ท้ังฝายการเมืองและฝาย
ประจําจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมกลาวคือ “ รัฐตองจัดทํามาตรฐานทาง
คุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการและพนักงาน หรือลูกจางของรัฐ  เพ่ือ
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และเสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี” 
 

             มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเปนเครื่องมืออันสําคัญยิ่งท่ีจะชวยใหขาราชการ
พนักงาน  และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ไดมีหลักการและแนวทางปฏิบัติตนไปในแนวทางท่ี
ถูกตองเหมาะสม นํามาซ่ึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ความพอใจ ความผาสุกของประชาชนความเจริญรุง 
เรืองของประเทศชาติและสงผลใหเกิดความสุขความเจริญยอยกลับมาสูตัวผูประพฤติปฏิบัติเองทุกคน 
 
ความหมายของมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม 
 

                        สํานักงาน ก.พ. ไดสรุปความหมายของคําวา “มาตรฐานทางคุณธรรมและจรยิธรรม”ไว
วา หมายถึง “สิ่งท่ีตองถือเอาเปนหลักเทียบทางสภาพคุณงามความดีท่ีอยูภายในโดยรูไดเฉพาะตนและการ
ถืออาจเปนหลักเทียบทางขอความประพฤติท่ีคนในสังคมนั้น องคกรนั้น หรือสวนราชการนั้น  ไดยอมรับนับ
ถือกันมา หรือไดกําหนดรวมกันข้ึนมาใหมและประพฤติปฏิบัติรวมกันวา ขอความประพฤติอะไรเปนสิ่งท่ีดี  
อะไรเปนสิ่งท่ีชั่ว  ขอความประพฤติอะไรถูก อะไรผิด และอะไรควรทํา อะไรไมควรทํา 
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            สรุป  มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  หมายถึง “หลักการหรือแนวทางปฏิบัติท่ี
องคกรประมวลข้ึนใหสมาชิกไดยึดถือปฏิบัติ  เพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของคนในองคกรหรืออาชีพ
เดียวกันใหอยูในความถูกตองดีงาม” 
 
วัตถุประสงคของการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  ซ่ึงมีผลตอขาราชการพนักงาน และ
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  ดังนี้ 
 

 1. เพ่ือใหขาราชการ พนักงาน และลูกจาง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พึงดํารงตนใหตั้งม่ันอยู
ในศีลธรรม ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต  และมีความรับผิดชอบ 
 2. เพ่ือใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พึงปฏิบัติหนาท่ีราชการ
ดวยความอุตสาหะ เอาใจใส ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ อยางเต็มกําลัง ความสามารถ 
 3. เพ่ือใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พึงปฏิบัติตนตอเพ่ือน
รวมงาน ดวยความสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี และไมกระทําการอยางใดท่ีกลั่นแกลงกัน 
 4. เพ่ือใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององกรปกครองสวนทองถ่ิน พึงตอนรับ ใหความ
สะดวก ใหความเปนธรรม และการสงเคราะห แกประชาชนผูมาติดตอราชการเก่ียวกับหนาท่ีของตน โดยไม
ชักชาและดวยความสุภาพเรียบรอย ไมดูหม่ินเหยียดหยาม กดข่ีหรือขมเหงประชาชนผูมาติดตอราชการ 
 5. เพ่ือใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พึงพัฒนาทักษะความรู 
ความสามารถ  และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ  
 

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

หมวด 1 
 

บทท่ัวไป 
 

ขอ 1  ในประมวลจริยธรรมนี้ 
“ ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการขององคการบริหาร

สวนตําบลนาอุดม 
 

“ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการสวนทองถ่ิน ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญ ขาราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถ่ิน รวมถึง
พนักงานจาง และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําองคการบริหารสวน
ตําบลนาอุดม 

 
ขอ 2  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
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หมวด 2 
 

มาตรฐานจริยธรรม 
 

สวนท่ี 1 
 

มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 
สําหรับขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 

 

ขอ 3  ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดมทุกคน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก 10 ประการ  ดังนี้ 

(1) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
(2) การยึดม่ันในคุณธรรมและจรยิธรรม 
(3) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซ่ือสัตย และรับผิดชอบ 
(4) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมีผลประโยชน  ทับ

ซอน 
(5) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย 
(6) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ 
(7) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง 
(8) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได 
(9) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 
(10) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดีรวมกันพัฒนา

ชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 
 

สวนท่ี 2 
 

จรรยาวิชาชีพขององคกร 
 

ขอ 4 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม  ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย 

 

ขอ 5 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไวและ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

 

ขอ 6 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองดี 
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 

 

ขอ 7 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดม ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความ
เสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี 

 



-4- 
 

ขอ 8 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดมตองปฏิบัติหน าท่ีอยางเต็มกําลัง
ความสามารถดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 

 

ขอ 9 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดมตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 

 

ขอ 10 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดมตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ เรียบรอย 
มีอัธยาศัย 

 

ขอ 11 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดมตองรักษาความลับท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ี 
การเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดยขาราชการ /พนักงานจะกระทําไดตอเม่ือมีอํานาจหนาท่ีและไดรับ
อนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น 

 

ขอ 12 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดมตองรักษา และเสริมสรางความสามัคคี
ระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซ่ึงกันและกันในทางท่ีชอบ 

 

ขอ 13 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดมตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหา
ประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืนไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไม
รับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือประโยชนตางๆ อัน
อาจเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรม จรรยาหรือการใหตามประเพณี 

 

ขอ 14 ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดมตองประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของเพ่ือน
รวมงาน และไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน 
 

หมวด 3 
 

กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 
 

สวนท่ี 1 
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 

ขอ 15 ใหสํานักงานปลัดมีหนาท่ีควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยาง
ท่ัวถึงและเครงครัด  โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
 (1) ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีและติดตาม
สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสมํ่าเสมอ 

(2) สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลนาอุดมหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ท้ังนี้  โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจ
ดําเนินการตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลนาอุดมหรือ คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ี
เห็นเองก็ได 
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(3) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยาง
ตรงไปตรงมา  มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีท่ีเห็นวานายกองคการบริหารสวน
ตําบลนาอุดมหรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามสมควร  อาจยื่นเรื่อง
โดยไมตองผานนายกองคการบริหารสวนตําบลนาอุดมหรือ คณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผูตรวจการ
แผนดินก็ได 

(4) คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่น
แกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  การดําเนินการตอขาราชการท่ีอยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนข้ันเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบตอสิทธิหนาท่ีของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 

(5) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
(6) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรม

หรือปลัดมอบหมาย  ท้ังนี้  โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักงานปลัด 
(7) อ่ืนๆตามท่ีเห็นสมควร 

ขอ 16 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาอุดมแตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน เพ่ือควบคุม 
กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดวย 
(1) ปลัดหรือรองปลัดท่ีไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ 
(2) กรรมการจากขาราชการซ่ึงดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือสองคน 
(3) กรรมการ  ซ่ึงเปนขาราชการท่ีไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในองคการบริหาร

สวนตําบลท่ีไดรับเลือกตั้งจากขาราชการ และพนักงานจาง ขององคการบริหารสวนตําบลนาอุดมนั้น  
จํานวนสองคน 

(4) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก  ใหกรรมการตาม(1) –(3) รวมกันเสนอชื่อและคัดเลือก
ใหเหลือสองคน 

ให หั วหน าสํ านั กงานปลัด เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแต งต้ั ง
ผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม 

กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน 
ขอ 17 คณะกรรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้ 

 (1) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน 

(2) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน     ใน
กรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ    การ
ลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้  จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 

(3) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหนาท่ี 
ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท ชี้แจง
ขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือใหถอยคําเก่ียวกับ
เรื่องท่ีสอบสวน 
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(4) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคําหรือใหสง
เอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

(5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน เม่ือไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลัน  ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในเกาสิบวัน   นับแต
วันท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปน
ท่ีสุด 

(6) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(7 ) คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา  มิให
ผูบังคับบัญชาใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 

(8) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดินมอบหมาย      
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช

บังคับ 
 

สวนท่ี 2 
 

ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 
 

ขอ 18 กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาท่ีประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม    
ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลนาอุดมเปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 

ขอ 19 การดําเนินการตามขอ 18  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจํานวน
ไมนอยกวาสามคน  เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ขอ 20 การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม 
ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับ
ตําแหนง ตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ  และความประพฤติ ในอดีต  
สภาพแวดลอมแหงกรณี ผลรายอันเกิดจาการฝาฝน และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา 

ขอ 21 หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ 19  แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝนประมวล
จริยธรรม  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ 18 สั่งยุติเรื่อง  แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการ
ฝาฝนประมวลจริยธรรม  แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ18 
สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ 24 แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย 

ขอ 22 การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ  18 ขอ 19  และขอ 
21  ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ดําเนินการทางวินัยขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ 23 การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ 21  ใหดําเนินการตามนั้นเวนแตจะปรากฏ
ขอเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 
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หมวด 4 
 

ข้ันตอนการลงโทษ 
 

ขอ 24 การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา  ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไขหรือดําเนินการท่ีถูกตองหรือตักเตือน  
หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนง การเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 

ขอ 25 เม่ือมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ 21 แลว           ให
องคการบริหารสวนตําบลนาอุดมดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 

ขอ 26 ผูถูกลงโทษตามขอ 24  สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลนาอุดมภายในสามสิบวันนับแตวันไดทราบการลงโทษ 

ผูถูกลงโทษตามขอ 17 (2) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงานบคุคล
ระดับจังหวัด ภายในสามสิบวันนับแตวันไดทราบการลงโทษ 

ขอ 27 เม่ือผลการพิจารณาเปนท่ีสุดแลว  ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 
 

 

บทเฉพาะกาล 
 

ขอ 28 จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พรอมดําเนินการปรับปรุงแกไข
ประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี)  และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน ซ่ึงเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน และผูตรวจการ
แผนดินทราบตอไป 
     __________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 

คําสั่งองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 
     ท่ี 007/ 2565 

เรื่อง   แตงตั้งคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรมองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 
…………………………… 

ดวยรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2560 มาตรา 279  บัญญัติใหมี
ประมวลจริยธรรมเพ่ือกําหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผูดํารงตําแหนงทางการเมือง ขาราชการ หรือ
เจาหนาท่ีของรัฐแตละประเภท  โดยใหมีกลไกและระบบในการบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ  รวมท้ัง
กําหนดข้ันตอนการลงโทษตามความรายแรงแหงการกระทํา  ท้ังนี้การฝาฝน หรือไมปฏิบัติตามมาตรฐาน
จริยธรรมดังกลาวใหถือวาเปนการกระทําผิดทางวินัย  

เพ่ือใหเปนไปตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560 
มาตรา 279   องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม  จึงขอแตงต้ังคณะกรรมการสงเสริมคุณธรรมจริยธรรม
องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม  ดังนี้  

1. นายสงวน  พันธศรี   นายก อบต.นาอุดม  ประธานกรรมการ 
2. นายพิพัฒน  ออนเทศ             ปลัด อบต.   กรรมการ 
3. นายชยพัทธ  เทือกทา            หัวหนาสํานักปลัด   กรรมการ 
4. นายโสพณ  อุทธศรี               ผูอํานวยการกองชาง   กรรมการ 
5. นางสาวปริญญาภรณ คํามณี     ผูอํานวยการกองคลัง   กรรมการ 
6. นางทัศนีวรรณ  จันตะคาด       ผูอํานวยการกองการศึกษา   กรรมการ 
7. นางกัญญาวีร  สีวะกุล            นักทรัพยากรบุคคล   เลขานุการ 

มีหนาท่ี 
   (1)  ควบคุม  กํากับ  สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้    
ในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(2)  สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน  ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมีการ
อุทธรณ  การลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 

 (3) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผู ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย             
มีอํานาจหนาท่ี ขอใหกระทรวง  กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐ  หรือหางหุนสวน 
บริษัท  ชี้แจงขอเท็จจริง  สงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ  สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือให
ถอยคําเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
   (4)  เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคํา  
หรือใหสงเอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
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   (5)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เม่ือไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ 
จังหวัดโดยพลัน  ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในเกาสิบวัน
นับแตวันท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม
เปนท่ีสุด 
   (6)  สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้นเปน
เรื่องสําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 

(7)  คุมครองขาราชการซ่ึงปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา   มิ
ใหผูบังคับบัญชาใชอํานาจ  โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 
   (8)  ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดิน 
มอบหมาย 
 

ท้ังนี้  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 
   สั่ง   ณ   วันท่ี  4  เดือน  มกราคม พ.ศ. 2565 
 

 
 

      (นายสงวน  พันธศรี) 
      นายกองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
คําส่ังองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 

     ท่ี   008/ 2565 
เรื่อง   แตงตั้งคณะทํางานการจัดทําประมวลจริยธรรมของขาราชการสวนทองถิ่น   

…………………………… 

ตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานงานบุคคลสวนทองถ่ิน (ก.ถ.) ไดจัดทําคูมือแนวทางการ
จัดทําประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เพ่ือแจกจายใหกับองคกรปกครองสวนทองถ่ินและ
หนวยงานท่ีเก่ียวของใชเปนคูมือในการศึกษาและจัดทําประมวลจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
เพ่ือใหพนักงานสวนตําบลและลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยท่ัวไป มีหลักการและแนวทาง
ปฏิบัติเพ่ือเปนเครื่องกํากับความประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอยางมีคุณธรรมและจริยธรรม นั้น 

เพ่ือใหการดําเนินการดังกลาวเปนไปดวยความเรียบรอย และเปนไปตามระเบียบกฎหมาย 
องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม จึงขอแตงตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทําประมวลจริยธรรมของขาราชการสวน
ทองถ่ิน ดังตอไปนี้ 
  1. นายสงวน  พันธศรี    นายก อบต.   ประธานกรรมการ 

2. นายพิพัฒน  ออนเทศ   ปลัดอบต.          กรรมการ 
3. นายชยพัทธ  เทือกทา  หัวหนาสํานักปลัด             กรรมการ 

 4. น.ส.ปริญญาภรณ คํามณี        ผูอํานวยการกองคลัง    กรรมการ 
                    5. นายโสพณ  อุทธศรี               ผูอํานวยกองชาง                  กรรมการ 
                    6. นางทัศนีวรรณ  จันตะคาด      ผูอํานวยการกองการศึกษาฯ   กรรมการ 
                    7. นางสาวภลูฎา  นวนเจริญ        นักวิชาการศึกษา   กรรมการ 
                    8. นายคนอง   จารุมี                  นักจัดการงานท่ัวไป   กรรมการ 
                   9. นางชยุตรา  ทับปญญา             นักวิเคราะหนโยบายและแผน                 กรรมการ 
                   10. นายไทยสมบัติ  ถามะพันธ       ผูแทนประชาคมตําบล     กรรมการ 
                   11. นายทวีศักดิ์  สุขสรอย            ผูแทนประชาคมตําบล      กรรมการ 
                   12. นางกัญญาวีร  สีวะกุล            นักทรัพยากรบุคคล             กรรมการ/เลขานุการ 
 

ใหคณะกรรมการดังกลาว ทําหนาท่ีรวมจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลเขียงแรง และมาตรการท่ีจะนําไปสูการปฏิบัติ รวมรับฟงความคิดเห็น ระดมสมอง
จากขาราชการ ลูกจางและประชาชน ตลอดจนผูเก่ียวของ โดยยึดถือหลักการมีสวนรวมในการจัดทํา รวม
คิด รวมทํา รวมปฏิบัติ และผลักดันประมวลจริยธรรมไปสูความสําเร็จ 
  ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

   สั่ง   ณ   วันท่ี  4 มกราคม  พ.ศ. 2565 
 
 

  (นายสงวน  พันธศรี) 
                                           นายกองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม  



บันทึกรายงานการประชุมคณะกรรมการจริยธรรมขาราชการ 
 ประจําป  พ.ศ. 2565 

วันท่ี   11  เดือน มกราคม พ.ศ. 2565 
เวลา  10.00 น. ณ  หองประชุมองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 

*************************** 
คณะกรรมการท่ีมาประชุม 
ลําดับท่ี ช่ือ – สกุล ตําแหนง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
 

นายสงวน  พันธศรี 
นายพิพัฒน  ออนเทศ 
นางสาวปริญญาภรณ คํามณี 
นายชยพัทธ  เทือกทา 
นายโสพณ  อุทธศรี 
นางทัศนีวรรณ จันตะคาด 
นางกัญญาวีร  สีวะกุล 
 

นายก อบต.นาอุดม 
ปลัด  อบต.นาอุดม 
ผูอํานวยการกองคลัง 
หัวหนาสํานักปลัด 
ผูอํานวยการกองชาง 
ผูอํานวยการกองการศึกษา 
นักทรัพยากรบุคคล 
 

สงวน  พันธศรี 
พิพัฒน  ออนเทศ 
ปริญญาภรณ 
ชยพัทธ  เทือกทา 
โสพณ  อุทธศรี 
ทัศนีวรรณ จันตะคาด 
กัญญาวีร  สีวะกุล 
 

 

ผูเขารวมประชุม 
1. นางชยุตรา ทับปญญา  ตําแหนง นักวิเคราะหนโยบายและแผน 
2. นางสาวภูลฎา  นวนเจริญ ตําแหนง นักวชิาการศึกษา 
3. นายคนอง  จารุมี  ตําแหนง นักจัดการงานท่ัวไป 
4. นายไพบูลย  ดอกดวง  ตําแหนง นายชางโยธา 
5. นางสาววิไลลักษณ ไผโสภา ตําแหนง เจาพนักงานจัดเก็บรายได 
6. จาเอกสุข  จารุจิตร  ตําแหนง เจาพนักงานธุรการ 
7. จาอากาศเอกสามารถ ทองเหลือง ตําแหนง เจาพนักงานปองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
 

ระเบียบวาระการประชุม 
- เริ่มประชุมเม่ือเวลา 10.30 น. เม่ือท่ีประชุมพรอม นายสงวน  

พันธศรี  ประธานกรรมการไดกลาวเปดประชุมตามระเบียบวาระ
ดังนี้ 

ระเบียบวาระท่ี 1  เรื่องประธานแจงท่ีประชุมทราบ 
- วันนี้เปนการเชิญทุกทานรวมหารือในการจัดทํามาตรฐานคุณธรรม
จริยธรรม ตามอาศัยอํานาจในรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย  
มาตรา 279   บัญญัติใหรัฐจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
ของผูดํารงตําแหนงทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ  เพ่ือปองกันการ
ทุจริตและประพฤติมิชอบ เสริมสรางประสิทธิภาพในการปฏิบัติหนาท่ี  
ดังนั้น เพ่ือใหมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ 
พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน เปนมาตรฐาน
คุณธรรมและจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินอยางแทจริง จึง
แตงตั้งคณะทํางานเพ่ือจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม วาเรา
จะพิจารณาไปในแนวทางใดบาง โดยในระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องท่ีตอง
พิจารณา โดยขอมอบหมายใหทานปลัดเปนผูชี้แจง 
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ระเบียบวาระท่ี 2  เรื่องเสนอท่ีประชุมพิจารณา 

ปลัด อบต.    - พิจารณาเรื่องการจัดทํามาตรฐานคุณธรรม  
จริยธรรมของบุคลากรสวนทองถ่ินวาจะเอาอยางไรบาง โดยขอชี้แจง
รายละเอียดวา รัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย ไดใหสิทธิ  เสรีภาพ  
และการมีสวนรวมในการปกครองของประชาชน  ตลอดจนเพ่ิมอํานาจ
ประชาชนในการตรวจสอบการใชอํานาจประชาชนในการตรวจสอบการ
ใชอํานาจรัฐมากข้ึน  โดยมีบทบัญญัติใหการใชอํานาจรัฐเปนไปโดยสุจริต
และมีประสิทธิภาพ  และเพ่ือเปนการแกไขปญหาการขาดจิตสํานึกใน
การปฏิบัติหนาท่ีดวยความชอบธรรมของเจาหนาท่ีของรัฐ  จึงกําหนด
บทบัญญัติในมาตรา  ๒๗๙  ใหจาหนาท่ีของรัฐ  ท้ังฝายการเมืองและ
ฝายประจําจะตองปฏิบัติตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม
กลาวคือ “ รัฐตองจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของผูดํารง
ตําแหนงทางการเมือง ขาราชการและพนักงาน หรือลูกจางของรัฐ  เพ่ือ
ปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  และเสริมสรางประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหนาท่ี”มาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมเปนเครื่องมืออัน
สําคัญยิ่งท่ีจะชวยใหขาราชการพนักงาน  และลูกจางขององคกรปกครอง
สวนทองถ่ิน ไดมีหลักการและแนวทางปฏิบัติตนไปในแนวทางท่ีถูกตอง
เหมาะสม นํามาซ่ึงประสิทธิภาพ  ประสิทธิผล  ความพอใจ ความผาสุก
ของประชาชนความเจริญรุงเรืองของประเทศชาติและสงผลใหเกิด
ความสุขความเจริญยอนกลับมาสูตัวผูประพฤติปฏิบัติเองทุกคน 

 

หัวหนาสํานักปลัด          - ถาเชนนั้นเราจะตองกําหนดหลักการหรือแนวทางปฏิบัติท่ีจะใหบุคลากร  
                                        อบต.ของ เรายึดถือปฏิบัติ ใชหรือไม 
 
ปลัด อบต.   - ตอไปพิจารณารางมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมตามท่ีทานปลัดจะชี้แจงตอไปนี้ 

วัตถุประสงคของการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  ซ่ึงมีผล
ตอขาราชการพนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนี้ 

 

1. เพ่ือใหขาราชการ พนักงาน และลูกจาง ขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พึงดํารงตนใหตั้งม่ันอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาท่ีดวยความ
ซ่ือสัตย สุจริต  และมีความรับผิดชอบ 
2. เพ่ือใหขาราชการ พนักงาน และลกูจางขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พึงปฏิบัติหนาท่ีราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใส ระมัดระวัง
รักษาประโยชนของทางราชการ อยางเต็มกําลัง ความสามารถ 
3. เพ่ือใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พึงปฏิบัติตนตอเพ่ือนรวมงาน ดวยความสุภาพเรียบรอย รักษา
ความสามัคคี และไมกระทําการอยางใดท่ีกลั่นแกลงกัน 
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4. เพ่ือใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององกรปกครองสวนทองถ่ิน 
พึงตอนรับ ใหความสะดวก ใหความเปนธรรม และการสงเคราะห แก
ประชาชนผูมาติดตอราชการเก่ียวกับหนาท่ีของตน โดยไมชักชาและดวย
ความสุภาพเรียบรอย ไมดูหม่ินเหยียดหยาม กดข่ีหรือขมเหงประชาชนผู
มาติดตอราชการ 
5. เพ่ือใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พึงพัฒนาทักษะความรู ความสามารถ  และตนเองใหทันสมัยอยู
เสมอ  
      

ประธานกรรมการ - จากการท่ี ปลัด อบต. แสดงความคิดเห็นและเสนอรางมาตรฐาน
คุณธรรมจริยธรรมของ ผูบริหาร สมาชิก สภา และพนักงานทุกคนใน
การปฏิบัติราชการและบริการประชาชน  

    กรรมการทานอ่ืนเห็นดวยหรือไม ขอมติท่ีประชุมครับ 
มติท่ีประชุม   เห็นดวยกับรางมาตรฐานดังกลาว 
 

ประธานกรรมการ  กรรมการทานใดมีความเห็นเพ่ิมเติมอีกบางครับ ถาไมมีกระผมขอสรุป 
วาใหดําเนินการจัดทําและใชมาตรฐานดังกลาวไดเลย โดยจัดทําตั้ง
ทีมงานในการเผยแพรประชาสัมพันธใหพนักงานทุกคนในองคกรทราบ 
และถือปฏิบัติตอไป 

 

ระเบียบวาระท่ี 3   เรื่องอ่ืนๆ 
- ก็ขอฝาก สํานักปลัด ดําเนินการรวบรวมรายละเอียด จัดทํารูปเลม
มาตรฐานฯประจําป 2565 เสนอใหผมพิจารณาและอนุมัติการใชตอไป 
 

ประธานกรรมการ กรรมการทานใดมีขอสงสัยจะซักถามหรือไม... หากไมมีขอปดการ
ประชุม 

 

ปดประชุมเวลา  12.00 น. 
 

ลงชื่อ                                 ผูจดรายงานการประชมุ                                   
                (นางกัญญาวีร  สีวะกุล)                               
               นักทรัพยากรบุคคล   
            
 
                                                  ลงชื่อ                                    ผูตรวจรายงานการประชุม 

             (นายสงวน  พันธศรี)  
     นายกองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม 



สวนราชการ   สํานักงานปลัด องคการบริหารสวนตําบลนาอุดม อําเภอนิคมคําสรอย จังหวัดมุกดาหาร 

ท่ี มห 72501/....-...........              วันท่ี  18  มกราคม 2565 

เรื่อง    รายงานผลการจัดทํามาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ประจําป 2565 

 
เรียน  นายกองคการบริหารสวนตําบลนาอุดม    
 

เรื่องเดิม 
  ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลนาอุดมไดแตงตั้งคณะทํางานจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรม
และจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน ตามการประชุม
คณะกรรมการจริยธรรมพนักงานสวนตาํบล เม่ือวันท่ี  11 มกราคม  2565  โดยกําหนดให อบต.นาอุดม
จัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจาง ตลอดจนผูดํารงตําแหนง
ทางการเมืองและเจาหนาท่ีของรัฐ  เพ่ือปองกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ เสริมสรางประสิทธิภาพใน
การปฏิบัติหนาท่ี  จึงตองมีการพิจารณารางมาตรฐานฯดังกลาวนี้ข้ึน และดําเนินการสรุปการประชุมและ
จัดทําเปนมาตรฐานเสนอใหผูบริหารพิจารณา และบรรจุในแผนอัตรากําลังพนักงานสวนตําบล พนักงานจาง 
ประจําป ตอไป 
  
  ขอเท็จจริง 
  บัดนี้ คณะกรรมการฯ ไดดําเนินการสรุปรายละเอียดเพ่ือเสนอผูบริหารเรียบรอยแลว  โดย
วัตถุประสงคของการจัดทํามาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม  มีผลตอขาราชการพนักงาน และลูกจาง
ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ดังนี้ 
 

  1. เพ่ือใหขาราชการ พนักงาน และลูกจาง ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พึงดํารงตนให
ตั้งม่ันอยูในศีลธรรม ปฏิบัติหนาท่ีดวยความซ่ือสัตย สุจริต  และมีความรับผิดชอบ 
  2. เพ่ือใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พึงปฏิบัติ
หนาท่ีราชการดวยความอุตสาหะ เอาใจใส ระมัดระวังรักษาประโยชนของทางราชการ อยางเต็มกําลัง 
ความสามารถ 
  3. เพ่ือใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พึงปฏิบัติตน
ตอเพ่ือนรวมงาน ดวยความสุภาพเรียบรอย รักษาความสามัคคี และไมกระทําการอยางใดท่ีกลั่นแกลงกัน 
  4. เพ่ือใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององกรปกครองสวนทองถ่ิน พึงตอนรับ ให
ความสะดวก ใหความเปนธรรม และการสงเคราะห แกประชาชนผูมาติดตอราชการเก่ียวกับหนาท่ีของตน 
โดยไมชักชาและดวยความสุภาพเรียบรอย ไมดูหม่ินเหยียดหยาม กดข่ีหรือขมเหงประชาชนผูมาติดตอ
ราชการ 

5. เพ่ือใหขาราชการ พนักงาน และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน พึงพัฒนา
ทักษะความรู ความสามารถ  และตนเองใหทันสมัยอยูเสมอ มีการพัฒนาพนักงานสวนตําบลใหมี
ประสิทธิภาพตอไป 

      / ขอเสนอแนะ... 

บันทึกขอความ 
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ขอเสนอแนะ 
 
                     เห็นควรพิจารณาเห็นชอบอนุมัติมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมองคการบริหารสวนตําบล 
นาอุดม ประจําป 2558 เพ่ือจะไดดําเนินการจัดทําตั้งทีมงานในการเผยแพรประชาสัมพันธ ใหพนักงานทุก
คนในองคกรมีจิตสํานึกในการบริการประชาชน และเผยแพรใหประชาชนทราบ  แลวใหดําเนินการจัด
กิจกรรมท่ีสงเสริมมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรม ดังนี้ 

            1. การติดประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมในสํานักงานเพ่ือใหพนักงานหรือ
ประชาชนท่ีมาติดตอราชการทราบ  และเห็นไดอยางชัดเจน 

            2. การติดประกาศมาตรฐานคุณธรรมจริยธรรมบนโตะทํางานของบุคลากรใน อบต.  
            3. การประชาสัมพันธทางเว็ปไซตของ อบต. 

และดําเนินการติดตามประเมินผลและสรุปผลการดําเนินกิจกรรมดังกลาว เพ่ือนํามา
พิจารณาเพ่ือปรับปรุงแกไข เสนอแนะใหผูบรหิารทราบ ตอไป 

 
  จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา เพ่ือไดดําเนินการตอไป 

                                             ลงชื่อ             
                                     (นายพิพัฒน  ออนเทศ) 

                                                                 ปลดัองคการบริหารสวนนาอุดม 
 

 
      อนุมัติ 
      ไมอนุมัติ................................................................. 
 
        ลงชื่อ 
                       (นายสงวน  พันธศรี) 
               นายกองคการบริหารสวนตาํบลนาอุดม 
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