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ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส  
  เร่ือง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  

ขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส  อ าเภอถ  าพรรณรา  จังหวัดนครศรีธรรมราช  
พ.ศ.  2560 

_______________ 
  

เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560  มาตรา 76 วรรคสาม  
บัญญัติว่ารัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวล
จริยธรรมส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงาน นั้น 

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560  
มาตรา 76 วรรคสาม  องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส ได้จัดท าเป็นประมวลจริยธรรมของผู้ด ำรงต าแหน่ง
ทางการเมือง ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส  เพื่อเป็นหลักและ
แนวทางปฏิบัติงาน ก ากับความประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม  ต่อไป 

 
ท้ังนี้   ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

ประกาศ ณ วันท่ี   29  เดือน  พฤษภาคม    พ.ศ. 2560 
 
 
 
 
 (นายสมพงศ์ วิไล) 

นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส 
 
     
 
 
 
 

 
 
 

 



 
 
 

 
ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

ขององค์การบริหารต าบลคลองเส จังหวัดนครศรีธรรมราช 
พ.ศ. 2560 

__________________ 
 
 ประมวลจริยธรรมของข้าราชการนี้จัดท าตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช 2560  มาตรา 76 วรรคสาม  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 
 1.  เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ ท่ีสร้างความโปร่งใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 
  2. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ  ท้ังในระดับองค์กรและระดับบุคคล  
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วนต าบลต าบลคลองเส  เพื่อให้
การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
  3.  ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ  เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจแก่ผู้รับบริการ
และประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 
  4.  ท าให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้
อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน 
และต่อสังคม ตามล าดับ 
  5.  ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ ท่ีอาจเกิดขึ้น 
รวมท้ังเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ท้ังนี้  รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวทาง
ปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆอย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

 
หมวด 1 
บททั่วไป 

 
ข้อ 1  ในประมวลจริยธรรมนี ้

“ ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการขององค์การบรหิาร
ส่วนต าบลคลองเส   

“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ ข้าราชการครู 
และบุคลากรทางการศึกษา  ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น รวมถึง
พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหารส่วนต าบล
คลองเส   

ข้อ 2  ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี ้



-2- 
 

หมวด 2 
มาตรฐานจริยธรรม 

 
ส่วนที่ 1 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 
ส าหรบัข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส 

 
ข้อ 3  ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเสทุกคน มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตาม

กฎหมาย  เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการเมือง อ านวยความสะดวกและให้บริการแก่
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก 10 ประการ  ดังนี้ 

(1) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(2) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(3) การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
(4) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน 
(5) การยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม และถูกกฎหมาย 
(6) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
(8) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส และตรวจสอบได้ 
(9) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
(10) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดีร่วมกันพัฒนา

ชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 
 

ส่วนที่ 2 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

 
ข้อ 4 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส  ต้องจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และ

พระมหากษัตริย์ 
 

ข้อ 5 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส  ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการรักษาไว้และ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

 

ข้อ 6 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส  ต้องเป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดี 
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

 

ข้อ 7 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส  ต้องไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความ
เส่ือมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าท่ี 
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ข้อ 8 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส  ต้องปฏิบัติหน้าท่ีอย่างเต็มก าลัง
ความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย  เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

 

ข้อ 9 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส  ต้องมุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของ
ประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

 

ข้อ 10 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส  ต้องปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุภาพ เรียบร้อย 
มีอัธยาศัย 

 

ข้อ 11 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส  ต้องรักษาความลับท่ีได้จากการปฏิบัติหน้าท่ี 
การเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับโดยข้าราชการ /พนักงานจะกระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าท่ีและได้รับ
อนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนดเท่านั้น 

 

ข้อ 12 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส  ต้องรักษา และเสริมสร้างความสามัคคี
ระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 

 

ข้อ 13 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส  ต้องไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหา
ประโยชน์ท่ีมิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับ
ของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้องเพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิด
จากการปฏิบัติหน้าท่ีของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรม จรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

 

ข้อ 14 ข้าราชการขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส  ต้องประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับ
ผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษย์ สัมพันธ์อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลท่ีจ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อน
ร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 
 

หมวด 3 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ส่วนที่ 1 

กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
 

ข้อ 15 ให้ส านักงานปลัดมีหน้าท่ีควบคุมก ากับการให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างท่ัวถึง
และเคร่งครัด  โดยมีอ านาจหน้าท่ีดังนี้ 
 (1) ด าเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีและติดตาม
สอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ 

(2) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให้นายกองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองเส  หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ท้ังนี้  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการ
ตามท่ีนายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส  หรือ คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็
ได้ 
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(3) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  
มิให้ถูกกล่ันแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีท่ีเห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส  
หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามสมควร  อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่าน
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส  หรือ คณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 

(4) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกล่ันแกล้ง
หรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม  การด าเนินการต่อข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตาม
ประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อการแต่งต้ัง โยกย้าย เล่ือนขั้นเงินเดือน ต้ังกรรมการสอบสวน
ข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิหน้าท่ีของข้าราชการผู้นั้น จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

(5) ท าหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
(6) ด าเนินการอื่นตามท่ีก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรม

หรือปลัดมอบหมาย  ท้ังนี้  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งในส านักงานปลัด 
(7) อื่นๆตามท่ีเห็นสมควร 
    

ข้อ 16 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส  แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน เพื่อควบคุม 
ก ากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี ้

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย 
(1) ปลัดหรือรองปลัดท่ีได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(2) กรรมการจากข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหาร เลือกกันเองให้เหลือสองคน 
(3) กรรมการ  ซึ่งเป็นข้าราชการท่ีไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การบริหารส่วน

ต าบลคลองเส ท่ีได้รับเลือกตั้งจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส  
นั้น  จ านวนสองคน 

(4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ให้กรรมการตาม(1) –(3) ร่วมกันเสนอช่ือและคัดเลือกให้
เหลือสองคน 

ให้หัวหน้าส านักงานปลัด เป็นเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจแต่งต้ังผู้ช่วยเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม 

กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 

ข้อ 17 คณะกรรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าท่ี  ดังนี้ 
 (1) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น 
(2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     ใน

กรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์     การ
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้  จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 

(3) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าท่ี 
ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ช้ีแจง 
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ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาช้ีแจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีสอบสวน 

(4) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาช้ีแจง หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

(5) พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลัน  ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวัน   นับแต่วันท่ี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นท่ีสุด 

(6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(7) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา  มิ ให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

(8) ด าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย      
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช้

บังคับ 
 

ส่วนที่ 2 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

 
ข้อ 18 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าท่ีประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม    

ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส  เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ 

ข้อ 19 การด าเนินการตามข้อ 18  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการแต่งต้ังคณะกรรมการจ านวนไม่
น้อยกว่าสามคน  เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ข้อ 20 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้
พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและระดับต าแหน่ง 
ตลอดจนหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต  สภาพแวดล้อมแห่ง
กรณี ผลร้ายอันเกิดจาการฝ่าฝืน และเหตุอื่นอันควรน ามาประกอบการพิจารณา 

ข้อ 21 หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ 19  แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรม  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ 18 ส่ังยุติเรื่อง  แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่า
ฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ18 ส่ัง
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ 24 แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย 

ข้อ 22 การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ  18 ข้อ 19  และข้อ 
21  ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินัย และการ
ด าเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม 
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ข้อ 23 การส่ังการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ 21  ให้ด าเนินการตามนั้นเว้นแต่จะปรากฏ

ข้อเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจท าให้ผลของการส่ังการนั้นเปล่ียนแปลงไป 
 

หมวด 4 
ขั นตอนการลงโทษ 

 
ข้อ 24 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัยหรือ

ความผิดทางอาญา  ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือด าเนินการท่ีถูกต้องหรือตักเตือน  
หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งต้ัง การเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเล่ือนขั้นเงินเดือน หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ หรือการส่ังให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 

ข้อ 25 เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการส่ังลงโทษตามข้อ 21 แล้ว  ให้องค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองเส  ด าเนินการให้เป็นไปตามค าส่ังดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

ข้อ 26 ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 24  สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองเส  ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 

ผู้ถูกลงโทษตามข้อ 17 (2) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัด ภายในสามสิบวันนับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 

ข้อ 27 เมื่อผลการพิจารณาเป็นท่ีสุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 
 

     
บทเฉพาะกาล 

 
ข้อ 28 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมด าเนินการปรับปรุงแก้ไข

ประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี)  และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด   
คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  และผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป 
     ***************** 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 
 

 
 

ค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส   
     ท่ี  161/2560 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมองค์การบรหิารส่วนต าบลคลองเส   
…………………………… 

ด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช  2560 มาตรา 76 วรรคสาม  บัญญัติ
ว่ารัฐพึงจัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพื่อให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการก าหนดประมวลจริยธรรม
ส าหรับเจ้าหน้าท่ีของรัฐในหน่วยงาน นั้น  

เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช 2560 
มาตรา 76 วรรคสาม องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส    จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการจริยธรรมองค์การ
บริหารส่วนต าบลคลองเส  ดังนี้ 

1. นายสาโรจน์        รัตนสุคนธ์   ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล           ประธานกรรมการ 
2. นางศุภายินี          กุมารจันทร์            ผู้อ านวยกองคลัง กรรมการ 
3. นายพงค์ศักดิ์        ธรฤทธิ์                 ผู้อ านวยการกองช่าง                         กรรมการ 
4. นายสมพรเอก       สังข์กรด               นิติกร กรรมการ 
5. นางสาวสุดาทิพย์    ไกรสิทธิ์               นักวิชาการศึกษา กรรมการ 
6. น.อ.จรัล              แย้มมีศิลป์            ผู้แทนประชาคมต าบล    กรรมการ 
7. นายจ าแลง           พรหมเพชร           ผู้แทนประชาคมต าบล    กรรมการ 
8. ส.ต.ท.ธ ารงค์         วงศ์พิพันธ์            หัวหน้าส านักปลัด กรรมการ/เลขานุการ 
 

มีหน้าที่ 
  (1)  ควบคุม  ก ากับ  ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้    ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(2)  สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ใน 
กรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ์  การ
ลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 

 
 
 
 
 
 
 
 

/(3) ให้คณะกรรมการ... 
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(3) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าท่ี 
ขอให้กระทรวง  กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ  หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท  ช้ี แจง
ข้อเท็จจริง  ส่งเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัด มาช้ีแจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีสอบสวน 
  (4)  เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาช้ีแจง หรือให้ถ้อยค า  หรือให้ส่ง
เอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
  (5)  พิจารณาวินิจฉัยช้ีขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลัน  ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ให้ค าวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นท่ีสุด 
  (6)  ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(7)  คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา   มิให้ 
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 
  (8)  ด าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดิน มอบหมาย 
 

ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   ส่ัง   ณ   วันท่ี   31  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2560 
 
 
 
 

      ( นายสมพงศ์  วิไล ) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

ค าส่ังองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส   
     ท่ี  148/2560 

เรื่อง   แต่งต้ังคณะกรรมการการจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น   
…………………………… 

ตามท่ีคณะกรรมการมาตรฐานงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้จัดท าคู่มือแนวทางการจัดท า
ประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อแจกจ่ายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและ
หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้องใช้เป็นคู่มือในการศึกษาและจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เพื่อให้พนักงานส่วนต าบลและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยท่ัวไป มีหลักการและแนวทางปฏิบัติ
เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม นั้น 

เพื่อให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 
องค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส จึงขอแต่งต้ังคณะท างานเพื่อจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น ดังต่อไปนี้ 

  1. นายสมพงศ์   วิไล     นายก อบต.   ประธานกรรมการ 
  2. นายนิพิศ    สามัญ       รองนายก อบต.    กรรมการ 
  3. นายจิระพงษ์  ติกขนา      รองนายก อบต.    กรรมการ 

4. นายสาโรจน์  รัตนสุคนธ์   ปลัดอบต.          กรรมการ 
 5. นางศุภายินิ   กุมารจันทร์         ผู้อ านวยกองคลัง    กรรมการ 
                    6. นายพงค์ศักดิ์  ธรฤทธิ์              ผู้อ านวยการกองช่าง                 กรรมการ 
                    7. ส.ต.ท.ธ ารงค์  วงศ์พิพันธ์          หัวหน้าส านักงานปลัด   กรรมการ 
                    8. นางสาวสุดาทิพย์  ไกรสิทธิ์        นักวิชาการศึกษา   กรรมการ 
                   9. นางสาวรุ่งทิพย์  โยธาแกล้ว        เจ้าพนักงานการเงินฯ     กรรมการ 
                  10. นางสาวทรรศนีย์  แซ่เหา          เจ้าพนักงานพัสดุ     กรรมการ 
                  11. นางอารีย์  ชูมณี                    จนท.วิเคราะห์นโยบายและแผน   กรรมการ 
                  12. น.อ.จรัล   แย้มมีศิลป์              ผู้แทนประชาคมต าบล     กรรมการ 
                  13. นายจ าแลง   พรหมเพชร          ผู้แทนประชาคมต าบล      กรรมการ 
                  14. นายสมพรเอก  สังข์กรด           นิติกร กรรมการ/เลขานุการ 
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ให้คณะกรรมการดังกล่าว ท าหน้าท่ีร่วมจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบล
คลองเส และมาตรการที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ ร่วมรับฟังความคิดเห็น ระดมสมองจากข้าราชการ ลูกจ้างและ
ประชาชน ตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง โดยยึดถือหลักการมีส่วนร่วมในการจัดท า ร่วมคิด ร่วมท า ร่วมปฏิบัติ และ
ผลักดันประมวลจริยธรรมไปสู่ความส าเร็จ 
 
  ท้ังนี้ ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
   ส่ัง   ณ   วันท่ี   23  เดือน  พฤษภาคม   พ.ศ. 2560 
 
 
 
 

      (นายสมพงศ์  วิไล) 
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลคลองเส   

 


