
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
     เรื่อง  มาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล  

  และพนักงานจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 

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

                    โดยท่ีคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศ ก.ถ.  เรื่อง  
ก าหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงานจ้าง  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นลง
วันท่ี  11  มิถุนายน  พศ. 2556  เพื่อให้ข้าราชการ  พนักงาน  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นยึดถือ
เป็นหลักฐาน  แนวทางปฏิบัติ  และเป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของตน 

                    อาศัยอ านาจตามความในมาตรา 17(9) และ (12) ประกอบมาตรา 24  วรรคเจ็ด แห่งพระรา
บัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  พ.ศ.  2558  เพื่อยึดถือเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่อง
ก ากับความประพฤติพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบล มีหน้าท่ี
ด าเนินการให้เป็นไปตามกฏหมาย  เพื่อรักษาผลประโบชน์ส่วนรวมและประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม  ดังนี้ 

1.การยึดมั่นในคุณธรรม  และจริยธรรม 
2.การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3.การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโบชน์ทับซ้อน 
4.การยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรม  และถูกกฎหมาย 
5.การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไม่เลือกปฏิบัติ 
6.การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้องและไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7.การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีความโปร่งใส  และตรสจสอบได้ 
8.การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตย  อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9.การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

                           ท้ังนี้การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
 
                                      ประกาศ  ณ    วันท่ี    20   เดือน  มกราคม  พ.ศ. 2565 

                                                                       สัญญา  สุวันนัง 
                                                                    (นายสัญญา  สุวันนัง) 
                                                           นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
 

 



รายงานการประชุม  คณะท างานจัดท าประมวลจริยธรรม 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 

ครั้งท่ี    1  ประจ าปี  2565 
วันท่ี      19 มกราคม  2565 

ณ  หอ้งประชุมเมืองตูม  องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮ ี
 

............................. 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ล าดับท่ี ช่ือ  -  สกุล ต าแหน่ง ลายมือช่ือ หมายเหตุ 

2 นางสุจิตรา  เอื้อแท้ ผู้อ านวยการกองคลัง รก.ปลัด อบต. สุจิตรา  เอื้อแท้  
3 นายหัสชัย  โชติอ่อน ผู้อ านวยการกองช่าง หัสชัย   โชติอ่อน  
5 นางสาวอภิชญา ชัยบุตร ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม รก.

หน.สป. 
อภิชญา ชัยบุตร  

6 นางธัญยธรณ์  พึ่งรอด นักจัดการงานท่ัวไป ธัญยธรณ์ พึ่งรอด  
เริ่มประชุมเวลา   10.00  น. 
               โดยมี  นางสุจิตรา เอื้อแท้ ผู้อ านวยการกองคลัง รักษาราชการแทน  ปลัดองค์การ
บริหารส่วนต าบลอี  ประธานกรรมการจัดท าประมวลจริยธรรม ของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ าและ
พนักงานจ้าง  ปี  2565  ขององค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  เป็นประธานการประชุม  โดยมีระเบียบวาระดังนี้ 
ระเบียบวาระที่  1.  1.  เรือ่ง  การจัดท าประมวลจริยธรรม  ของ  อบต.อาฮี 
               ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มีสาระส าคัญประการ 
                                  หนึ่งท่ีมุ่งแก้ไขการผูกขาดอ านาจรัฐและการใช้อ านาจอย่างไม่เป็นธรรม  รวมทั้งการ 
                                  ด าเนินการทางการเมืองท่ีขาดความโปร่งใส ไม่มีคุณธรรม จริยธรรม  โดยก าหนดใน 
                                  หมวด  13  จริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมืองและเจ้าหน้าท่ีของรัฐและ 
                                  นโยบายด้านการปฏิรูปการเมือง  การปกครอง  และการบริหารซึ่งมุ่งเสริมสร้าง 
                                  มาตรการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประพฤติมิชอบในภาคการเมือง  และภาค 
                                  ราชการท้ังในระดับท้องถิ่นและในระดับชาติ ประกอบกับพระราชบัญญติัประกอบ 
                                  รัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 แก้ไขเพิ่มเติม 
                                  พ.ศ.2550  และฉบับท่ี 2 พ.ศ.2554)  หมวด 9  การขัดกันระหว่างประโยชน์ส่วน 
                                  บุคคลและประโยชน์ส่วนรวม มาตรา ท่ี 100 –  103  เป็นส่วนหนึ่งท่ีส าคัญของ 
                                  ปัญหาการทุจริตท่ีเกิดขึ้นในระบบราชการ  ประกอบกับ มาตรา  279,280 และ 
                                  มาตรา 304 บัญญัติให้มีการจัดท าประมวลจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทาง 
                                  การเมือง ข้าราชการหรือเจ้าหน้าท่ีของรัฐ แต่ละประเภท โดย 



7 
ข้อ  27  เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้วให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภา

โดยเร็ว 
 

 บทเฉพาะกาล 
ข้อ  28  จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมด าเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม  และแจ้งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัด  คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น  ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารส่วนท้องถิ่น 
และผู้ตรวจการแผ่นดินรัฐสภาทราบต่อไป 

รก.ปลัด อบต.  –ตามร่างประมวลจริยธรรมท่ีทุกท่านได้พิจารณาในรายละเอียด  ตาม
เอกสารนั้น  ไม่ทราบว่ามีท่านใด มีข้อสงสัย  หรือสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่ครับ  ถ้ามีดิฉันขอมติท่ี
ประชุมด้วยค่ะ 

ที่ประชุม    -มีมติให้คงามเห็นชอบประมวลจริยธรรม  ของพนักงานส่วนต าบล  
ลูกจ้างประจ า  และพนักงานจ้าง  ประจ าปี  2565  เป็นเอกฉันท์ 

ปิดประชุม  เวลา  12.00  น0. 
 
 
           (ลงช่ือ)   ธัญยธรณ์  พึ่งรอด  ผู้บันทึกรายงานการประชุม 
                 (นางธัญยธรณ์   พึ่งรอด) 
                        เลขานุการ 
 
 
(ลงช่ือ)   สุจิตรา  เอื้อแท้    ผู้ตรวจรายงานการปะชุม 
       (นางสุจิตรา  เอื้อแท้) 
        ประธานคณะท างาน 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
                                      ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
              เรื่อง  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม ของ องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  
                      อ าเภอท่าล่ี  จังหวัดเลย  ประจ าปี งบประมาณ  2565 

.................................... 
                      เนื่องจากรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  มาตรา  279  บัญญัติให้มี
ประมวลจริยธรรมเพื่อก าหนดมาตรฐานทางจริยธรรมของผู้ด ารงต าแหน่งทางการเมือง  ข้าราชการ หรือเจ้าหน้าท่ี
ของรัฐแต่ละประเภท โดยให้มีกลไกและระบบในการบังคับใช้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งก าหนดขั้นตอนการ
ลงโทษตามความร้ายแรงแห่งการกระท า  ท้ังนี้  การฝ่าฝืน  หรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว  ให้
ถือว่าเป็นการกระท าผิดวินัย 
                     เพื่อให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนญูแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช  2550  
มาตรา  279  องค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี  ได้จัดท าเป็นประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  องค์การบริหารส่วน
ต าบลอาฮี  เพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของข้าราชการในสังกัดตามประมวลจริยธรรม และได้ด าเนินการ
จัดท าแผนด าเนินงานตามประมวลจริยธรรมแนบท่าย 
 
                     ท้ังนี้  ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 
                                           ประกาศ  ณ  วันท่ี  20   มกราคม  พ.ศ. 2565 
 
 
                                                             สัญญา  สุวันนัง 
                                                          (นายสัญญา  สุวันนัง) 
                                                  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลอาฮี 
 
 
 

 


