
บันทึกรายงานการประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ  
และพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ประจ าเดือน กันยายน 2565 

วันอังคาร ท่ี 17 มกราคม 2566  เวลา 10.00 น. 
ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

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

 

 

ท่ี ชื่อ –  สกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหตุ 

1 นายชุม  สะเอียบคง นายก อบต.สะเอียบ ชุม  

2 นายประเสริฐ แก้วกุฬา รองนายก อบต.สะเอียบ ประเสริฐ  

3 นายสมบัติ อืนต๊ะปัญญา รองนายก อบต.สะเอียบ สมบัติ  

4 นายณัฐปคัลภ์   ศรีค าภา เลขานุการนายก อบต.สะเอียบ ณัฐปคัลภ์    

5 นางสาวสุภาวดี   ธรรมไชยางกูร ปลัด อบต.สะเอียบ สุภาวดี    

6 นายสมศักดิ์ วงศ์เทพ หัวหน้าส านักปลัด สมศักดิ์  

7 นายสุรชาติ   จะเฮิง ผู้อ านวยการกองช่าง สุรชาติ    

8 นางอาริศราพรด์ิ   สะเอียบคง ผู้อ านวยการกองคลัง อาริศราพรด์ิ    

9 นางรัตนา ยะกุมาร ผู้อ านวยการกองการศึกษา รัตนา  

10 นางสาวทัศนีย์ นาระเดช นักจัดการงานท่ัวไปช านาญการ ทัศนีย์  

11 นางตุลารัตน์ แสงมณี นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ ตุลารัตน์  

12 นางเกศวรางค์ เขม้นเขตวิทย์ นักวิเคราะห์ฯ ปฏิบัติการ เกศวรางค์  

13 นายวุฒิชัย    ตุ้ยดา เจ้าพนักงานป้องกันฯปฏิบัติงาน วุฒิชัย     

14 นายนฤพนธ ์ ศรีค าภา นักพัฒนาชุมชน นฤพนธ ์  

15 นางวิไลวรรณ   ดอนแก้ว นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ วิไลวรรณ    

16 นางสาวอัมพร กับปินะ เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน อัมพร  

17 นางสาวธิติสรณ์ สายทอง จพง.จัดเก็บรายได้ปฏิบัติงาน ธิติสรณ์  

18 นายอนุสรณ์    ทองค า นายช่างโยธาช านาญงาน อนุสรณ์    

19 นายจตุพล   ใจเฉลา นายช่างโยธา (ลูกจ้างประจ า) จตุพล  

20 นางสาวสุภาพร   โพรงแก้ว นักวิชาการศึกษาช านาญการ สุภาพร  

21 นางปัทมาภรณ์   สะเอียบคง ครู คศ.2 ปัทมาภรณ์    

22 นางสาวศิริกานดา   อยู่สุข ครู คศ.2 ศิริกานดา    

23 นางวราภร    ค าปวง ครู คศ.1 วราภร     

24 นางโสพิศ   ค าปวง ครู คศ.1 โสพิศ    

25 นายพยับ    หม้อดี พนักงานขับรถยนต์ พยับ    

26 นายรัชชานนท์   ยืนยง พนักงานดับเพลิง รัชชานนท์    

27 น.ส.ไอศวรรณยา   ขัดศิริโฉมแจง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานท่ีพัสดุ ไอศวรรณยา    

28 นางวราภรณ์   ศรีค าภา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี วราภรณ์    

29 นางสาวอชิรญาณ์ ศรีค าภา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ อชิรญาณ์  

30 นางปริยากร   สะเอียบคง คนงานท่ัวไป ปริยากร    

31 นายศุภักษร   ดอนแก้ว พนักงานจดมาตรวัดน  า ศุภักษร    

32 นายพีรพงศ์    มหัทธนบดี ผู้ช่วยนายช่างโยธา พีรพงศ์     



/ท่ี…… 
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33 นางสาวสุภิณ ผัดขัน ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) สุภิณ  

34 นางกรกนก   สะเอียบคง ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ) กรกนก  

35 นางสาวสุพัตรา   สะเอียบคง ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) สุพัตรา  

36 นางสาวอัมรา อะเคอะ ผู้ดูแลเด็ก (ท่ัวไป) อัมรา  

37 นางสาวอัจชราภรณ์ ขันทะบุตร พนักงานจ้างเหมาบริการ อัจชราภรณ์  

38 นางสุวิมล คงหมื่นไวย พนักงานจ้างเหมาบริการ สุวิมล  

39 นางสาวพิชญา ขันทะรักษ ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ พิชญา  

40 นางสาวนิภาพร แสนอุ้ม พนักงานจ้างเหมาบริการ นิภาพร  

41 นางสุกัญญา ออมแก้ว พนักงานจ้างเหมาบริการ สุกัญญา  

42 นายกิตติภพ   ขันทะรักษ ์ พนักงานจ้างเหมาบริการ กิตติภพ    

43 นางสาวสลิลทิพย์   เสาวะระ   พนักงานจ้างเหมาบริการ สลิลทิพย์    

44 นายวินัย   มาสีแก้ว   พนักงานจ้างเหมาบริการ วินัย    

45 นายก าพล   ขันค านันต๊ะ   พนักงานจ้างเหมาบริการ ก าพล    

46 นายสุริยา   มาสีแก้ว พนักงานจ้างเหมาบริการ สุริยา  

47 นายทัตพงศ์   ชาวแพร่ พนักงานจ้างเหมาบริการ ทัตพงศ์    

48 นางสาวจิราภรณ์   ศรีค าภา   พนักงานจ้างเหมาบริการ จิราภรณ์    

49 นางสาวชนกานต์  ขันทะบุตร พนักงานจ้างเหมาบริการ ชนกานต์  

50 นายเชียร สะเอียบคง พนักงานจ้างเหมาบริการ เชียร  

51 นางวราภร    ค าปวง ครู คศ.1 วราภร     

52 นางสาวชลดา ขันทะรักษ ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ ชลดา  

53 นายเศกสิทธิ์    ศรีค าภา พนักงานขับรถยนต์ เศกสิทธิ์     

54 นายอนวัช    ขันทะรักษ ์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ อนวัช  

 ผู้ไม่มาประชุม     

 -     
 

เปิดประชุมเวลา  10.00  น. 
   นายชุม  สะเอียบคง  - เปิดประชุม กล่าวสวัสดี พนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ทุกท่าน 
   (นายก อบต.สะเอียบ)   และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม  ดังนี  
 

  ระเบียบวาระที่  1 เร่ืองประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
  นายชุม  สะเอียบคง   - แจ้งให้ท่ีประชุมทราบว่า ในวันนี เป็นการประชุมของพนักงานส่วนต าบล/ 
  (นายก อบต.สะเอียบ)  พนักงานจ้างของ อบต.สะเอียบ ประจ าเดือน มกราคม 2566 

 

ระเบียบวาระที่  2 รับรองรายงานการประชุมที่ผ่านมา 
   เมื่อวันท่ี 11 ตุลาคม 2565   
มติที่ประชุม  - รับรอง 
 

ระเบียบวาระที่ 3 เร่ืองแจ้งเพื่อทราบ /เพื่อพิจารณา /ถือปฏิบัติ 
นายชุม  สะเอียบคง  3.1 เน้นย  าให้พนักงานช่วยกันท างาน บริการประชาชนด้วยความรวดเร็ว  
 

/(นายก อบต.สะเอียบ)….. 
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(นายก อบต.สะเอียบ)  การท างานท่ีผ่านมาท่ีสังเกตดูพนักงานทุกท่านท างานได้ดีช่วยกันท างานทุกคน แต่ก็มีการ  
ร้องเรียนจากประชาชนบ้าง ในเรื่องขยะ และการบริการรถน  าดับเพลิงท่ีให้บริการล้าช้า ให้
ปรับปรุงแก้ไขภายในด้วย 

มติที่ประชุม - รับทราบ 
 

นายชุม  สะเอียบคง  3.2 แจ้งให้ท่ีประชุมทราบตามค าส่ัง อบต.สะเอียบ ท่ี 026/2566 เรื่อง แต่งตั งคณะท างาน
(นายก อบต.สะเอียบ)คณะ ให้ค าปรึกษาตอบค าถามทางจริยธรรม ลงวันท่ี 10 มกราคม 2566 เพื่อปฏิบัติตามค าส่ัง      
   ดังกล่าวจึงได้เชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมในครั งนี  

ที่ประชุมฯ   - รับทราบ 
  
นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร 3.3 ค าส่ัง อบต.สะเอียบ ท่ี 026/2566 เรื่อง แต่งตั งคณะท างานให้ค าปรึกษา 

(ปลัด อบต.สะเอียบ)  ตอบค าถามทางจริยธรรม ลงวันท่ี 10 มกราคม 2566 คณะท างานให้ค าปรึกษาตอบค าถาม
ทางจริยธรรม มดัีงนี  

 

                   ที่ปรึกษา 
                       1. นายชุม  สะเอียบคง           นายก อบต.สะเอียบ           ประธานกรรมการท่ีปรึกษา  
                      2. นายประเสริฐ  แก้วกุฬา      รองนายก อบต.สะเอียบ  กรรมการท่ีปรึกษา 
                      3. นายสมบัติ  อินต๊ะปัญญา     รองนายก อบต.สะเอียบ  กรรมการท่ีปรึกษา 
                      4. นายณัฐปคัลภ์  ศรีค าภา      เลขานุการนายก อบต.สะเอียบ กรรมการท่ีปรึกษา 
 

                     คณะท างานให้ค าปรึกษาตอบค าถามทางจริยธรรม 
                     1. นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร  ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล      ประธานกรรมการ 
                      2. นายสมศักดิ์  วงศ์เทพ             หัวหน้าส านักปลัด           กรรมการ  
                      3. นางอาริศราพรด์ิ  สะเอียบคง     ผู้อ านวยการกองคลัง   กรรมการ 
                      4. นายสุรชาติ  จะเฮิง                ผู้อ านวยการกองช่าง   กรรมการ 
                        5. นางรัตยา  ยะกุมาร                ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ  กรรมการ 
                      6. นางตุลารัตน์  แสงมณี             นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ กรรมการ/เลขานุการ 
                       

โดยให้คณะท างานให้ค าปรึกษาตอบค าถามทางจริยธรรม มีหน้าท่ีให้ค าปรึกษาตอบ   
ค าถามทางจริยธรรม ให้ค าแนะน า ข้อเสนอแนะการปฏิบัติท่ีควรกระท าหรือไม่ควรกระท าส าหรับ
พนักงานส่วนต าบล พนักงานครูส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การ
บริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

ที่ประชุมฯ  - รับทราบ 
 

นายชุม  สะเอียบคง  ตามท่ี องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ได้ด าเนินการจัดท าประมวลใหจ้ริยธรรม 
(นายก อบต.สะเอียบ)  ของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ นี  จัดท าขึ นตาม

เจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ มาตรา 76 วรรคสาม 
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ 

๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ ท่ีสร้างความโปร่งใส มี
มาตรฐาน ในการปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเป็นสากล 

 
/๒. ยึดถือเป็นหลักการ….. 
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๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั งในระดับองค์กรและ
ระดับบุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่างๆ ขององค์การบริหารส่วน
ต าบลสะเอียบ เพื่อให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล 

๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นท่ียอมรับ เพิ่มความน่าเช่ือถือ เกิดความมั่นใจ แก่
ผู้รับบริการและประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย 

๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้ฝ่ายบริหาร
ใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่ อ
ผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามล าดับ 

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ท่ีอาจ
เกิดขึ น รวมทั งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

ทั งนี รวมถึงเพื่อใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน พึงยึดถือเป็น
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอื่นๆ อย่างท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ 
อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ 
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ จึงออกประกาศไว้ดังนี  

 

หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี  
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน และ

ลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนตบลสะเอียบ 
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่นสามัญ 

ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามท่ีบัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น 

“พนักงาน” หมายถึง พนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
“ลูกจ้าง” หมายถึง ลูกจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ าองค์การบริหาร

ส่วนต าบลสะเอียบ 
ข้อ ๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี  
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

สาหรับข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
ข้อ 3 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ทุกคน 

มีหน้าท่ีด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลางทางการ
เมืองอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่น
ในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี  

 
/(๑) การยึดมั่นใน….. 
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(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
(๓) การมีจิตสานึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ 
(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี

ผลประโยชน์ทับซ้อน 
(๕) การยืนหยัดท าในส่ิงท่ีถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน

ข้อเท็จจริง 
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส 
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 
(๑๐) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองท่ีดีร่วมกัน

พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพส่ิงแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับ
ปัจจุบัน 

 
ส่วนที่ ๒ 

จรรยาวิชาชีพขององค์กร 
ข้อ ๔ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ต้อง

จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ 
ข้อ ๕ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ต้อง

เป็นแบบอย่างท่ีดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุก
ประการ 

ข้อ ๖ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ต้อง
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

ข้อ ๗ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ต้อง
ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเส่ือมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าท่ี 

ข้อ ๘ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ต้อง
ปฏิบัติหน้าท่ี อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา ความรู้
ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าท่ีท่ีได้รับมอบหมาย เพื่อให้
เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

ข้อ ๙ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ต้อง
มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่งเสริมสร้าง
ความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน 

ข้อ ๑๐ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ต้อง
ปฏิบัติหน้าท่ีด้วยความสุภาพ เรียบร้อย 

ข้อ ๑๑ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ต้อง
รักษาความลับท่ีได้จากการปฏิบัติหน้าท่ี การเปิดเผยข้อมูลท่ีเป็นความลับโดยจะกระท า ได้
ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าท่ีและได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไปตามท่ีกฎหมายก าหนด
เท่านั น 

/ข้อ ๑๒ ข้าราชการ….. 
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ข้อ ๑๒ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ต้อง
รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื อกูลซึ่งกัน
และกันในทางท่ีชอบ 

ข้อ ๑๓ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ต้อง
ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ท่ีมิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อื่น ไม่ว่าจะเป็น
ประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของก านัล หรือประโยชน์อื่น
ใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ต่างๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าท่ี
ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตามประเพณี 

ข้อ ๑๔ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ต้อง
ประพฤติตนให้สามารถทางานร่วมกับผู้อื่นด้วยความสุภาพ มีน  าใจ มีมนุษยสัมพันธ์อันดี ต้อง
ไม่ปิดบังข้อมูลท่ีจาเป็นในการปฏิบัติงานของเพื่อนร่วมงาน และไม่น าผลงานของผู้อื่นมาแอบ
อ้างเป็นผลงานของตน 

 

ส่วนที่ ๒ 
จรรยาวิชาชีพวิชาชีพ 

ข้อ ๑๕ จรรยาบรรณวิชาชีพครู 
1. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กาลังใจใน

การศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า 
๒. ครูต้องอบรม ส่ังสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัย ท่ีถูกต้องดีงาม ให้

เกิดแก่ศิษย์ อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ 
๓. ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่ศิษย์ทั งทางกาย วาจา และจิตใจ 
๔. ครูต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ อารมณ์

และสังคมของศิษย์ 
๕. ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการปฏิบัติหน้าท่ี

ตามปกติ และไม่ใช้ให้ศิษย์กระท าการใดๆ อันเป็นการหาประโยชน์ ให้แก่ตนโดยมิชอบ 
๖. ครูย่อมพัฒนาตนเองทั งทางด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อ

การพัฒนาทาง วิทยาการ เศรษฐกิจสังคม และการเมืองอยู่เสมอ 
๗. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกท่ีดีต่อองค์กรวิชาชีพครู 
๘. ครูพึงช่วยเหลือเกื อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์ 
๙. ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้นาในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา และ

วัฒนธรรมไทย 
หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
ส่วนที่ ๑ 

กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
ข้อ ๑6 ให้ส านกัปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ มีหน้าท่ีควบคุมกากับการ

ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี อย่างท่ัวถึงและเคร่งครัด โดยมีอ านาจหน้าท่ีดังนี  
(๑) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีและ

ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี อย่างสม่ าเสมอ 
 

/(๒) สืบสวนหา….. 
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(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี  เพื่อรายงานผลให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั งนี  โดยอาจมีผู้
ร้องขอหรืออาจดาเนินการตามท่ีนายองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ หรือคณะกรรมการ
จริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ีเห็นเองก็ได้ 

(๓) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ถูกกล่ันแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีท่ีเห็นว่านายก
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ หรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อ
ข้าราชการผู้นั นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
หรือคณะกรรมการจริยธรรมไปยังผู้ตรวจการแผ่นดินก็ได้ 

(๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูก
กล่ันแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม การด าเนินการต่อข้าราชการท่ีอยู่ระหว่างถูก
กล่าวหา ว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี  อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั ง โยกย้าย เล่ือน
ขั นเงินเดือน ตั งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบต่อสิทธิ หน้าท่ีของ
ข้าราชการผู้นั น จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรม
แล้ว 

(๕) ท าหน้าท่ีฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น 

(๖) ด าเนินการอื่นตามท่ีก าหนดในประมวลจริยธรรมนี  หรือตามท่ีคณะกรรมการ
จริยธรรมมอบหมาย ทั งนี  โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดารงต าแหน่งในสานักปลัด
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

ข้อ ๑7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ แต่งตั งคณะกรรมการจริยธรรม
ขึ น เพื่อควบคุม กากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี  

คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย 
(๑) ปลัดหรือรองปลัดท่ีได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ 
(๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งดารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารคัดเลือกกันเองให้

เหลือสองคน 
(๓) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการท่ีไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารในองค์การ

บริหารส่วนต าบลสะเอียบ ท่ีได้รับการคัดเลือกจากข้าราชการ พนักงานจ้าง และลูกจ้างของ
องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ จ านวนสองคน 

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอช่ือและ
คัดเลือกให้เหลือสองคน 

ให้หัวหน้าส านักปลัด อง ค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรม และอาจแต่งตั งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตาม
ความเหมาะสม 

คณะกรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน 
ข้อ ๑8 คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าท่ี ดังนี  
(๑) ควบคุม กากับ ส่งเสริมและให้คาแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี ใน

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 

/(๒) สอดส่องดูแล….. 
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(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ในกรณีท่ีมีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรม หรือจรรยา หรือใน
กรณีท่ีมีการอุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี  จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง 
และมีค าวินิจฉยัโดยเร็ว 

(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรม หรือผู้ท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอ านาจ
หน้าท่ี ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้าง
หุ้นส่วน บริษัท ชี แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลใน
สังกัดมาชี แจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี มาชี แจงหรือให้ถ้อยค า หรือ
ให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 

(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี ใน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงาน
บุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็น
อย่างอื่นภายในเก้าสิบวันนับแต่วันท่ีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องให้
คาวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็นท่ีสุด 

(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเรื่องนั นเป็นเรื่อง
ส าคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี อย่างตรงไปตรงมา มิให้
ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั น 

(๘) ด าเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี  หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดิน มอบหมาย 
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครองมาใช้บังคับ 
 

ส่วนที่ ๒ 
ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ข้อ ๑9 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าท่ีประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรมให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ เป็นผู้รับผิดชอบพิจารณา
ด าเนินการ 

ข้อ 20 การด าเนินการตามข้อ ๑9 ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดาเนินการแต่งตั ง
คณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ข้อ ๒1 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี  จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรม
ร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืนความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ 
ความส าคัญและ ระดับต าแหน่ง ตลอดจนหน้าท่ีความรับผิดชอบของผู้ฝ่าฝืน อายุ ประวัติ 
และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่งกรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนและเหตุอื่น
อันควรนามาประกอบการพิจารณา 

ข้อ ๒2 หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ 20 แล้ว ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีการ
ฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑9 ส่ังยุติเรื่อง แต่หาก
ปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ 

 
/ผู้รับผิดชอบพิจารณา….. 
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ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการตามข้อ ๑9 ส่ังลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๔ แต่หากปรากฏว่า
เป็นความผิดทางวินัยให้ด าเนินการทางวินัย 

ข้อ ๒3 การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑9 ข้อ 
20 และข้อ ๒2 ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเกี่ยวกับวินัย และการ
รักษาวินัย และ การด าเนินการทางวินัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดย
อนุโลม 

ข้อ ๒4 การส่ังการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ ๒2 ให้ด าเนินการตามนั น เว้น
แต่จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจท าให้ผลของการส่ังการนั นเปล่ียนแปลงไป 

 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

ข้อ ๒5 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิด
ทางวินัยหรือความผิดทางอาญา ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพื่อให้มีการแก้ไขหรือ
ด าเนินการท่ีถูกต้อง หรือตักเตือน หรือน าไปประกอบการพิจารณาการแต่งตั งการเข้าสู่
ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเล่ือนขั นเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ 
หรือการส่ังให้ผู้ฝ่าฝืนนั นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนาแล้วแต่กรณี 

ข้อ 26 เมื่อมีการดาเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการส่ังลงโทษตามข้อ 22 
แล้วให้องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ด าเนินการให้เป็นไปตามค าส่ังดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

ข้อ ๒๗ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
จริยธรรมของ องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการ
ลงโทษ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 

ข้อ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเป็นท่ีสุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดิน
โดยเร็ว 

เฉพาะกาล 
ข้อ 29 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี  พร้อมด าเนินการ

ปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม (ถ้ามี ) และแจ้งให้คณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัด คณะกรรมการข้าราชการส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการ
บริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 

ทั งนี  ตั งแต่บัดนี เป็นต้นไป 
มติที่ประชุมฯ   - รับทราบ/ถือปฏิบัติ 

 
 

ระเบียบวาระที่   เร่ืองอื่นๆ 
 

นายชุม  สะเอียบคง  - ใครมีเรื่องอะไรที่จะเสนอในท่ีประชุมอีกบ้างครับ (ไม่มี) ถ้าไม่มีผมขอปิด 
(นายก อบต.สะเอียบ) ประชุมครับ 

 
/ปิดประชุมเวลา.....   
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ปิดประชุมเวลา   12.00  น. 
 
 

      (ลงช่ือ)                         ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                   (นางตุลารัตน์ แสงมณี) 

                  นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ  
 
 

     (ลงช่ือ)                     ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
                           (นางสาวสุภาวดี  ธรรมไชยางกูร) 

            ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 
 
 

                                             (ลงช่ือ)                            ผู้รับรองรายงานการประชุม 
                                                                (นายชุม  สะเอียบคง) 

          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



การประชุมผู้บริหาร พนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า พนักงานจ้างตามภารกิจ  
และพนักงานจ้างทั่วไป องค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ ประจ าเดือน กันยายน 2565 

วันอังคาร ท่ี 17 มกราคม 2566  เวลา 10.00 น. 
ณ อาคารหอประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลสะเอียบ 

 
 

 
 



 
 

 
 
 


