
 

                                                              
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูกอ่ึง  

ที่    371  /2563                                                                                                                                                                                                                                                               
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำประมวลจริยธรรมของข้ำรำชกำรส่วนท้องถิ่น 

 องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูกอ่ึง ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  
******************************** 

   ตามที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (ก.ถ.) ได้จัดท าคู่มือทางการ
จัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือแจกจ่ายให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใช้เป็นคู่มือในการศึกษาและจัดท าประมวลจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
เพ่ือให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยทั่วไปมีหลักการและแนวทาง
ปฏิบัติเพื่อเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตนในการปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม นั้น  
                 เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบกฎหมายองค์การ
บริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง จึงขอแต่งตั้งคณะท างานเพ่ือจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น 
ดังต่อไปนี้  

1. นายจรูญ  เวียงแก้ว          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง                   ประธานกรรมการ 
2. นายสมมิตร  สีสาวแห       รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง                       กรรมการ 
3. นายสมศรี  วิเศษวงษา      รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง                        กรรมการ 
4. นายทศพล  เพียโคตร        นักบริหารงานทั่วไป รก.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง  กรรมการ 
5. นายภาสพงษ์   เล่ห์กล       ผู้อ านวยการกองช่าง                     กรรมการ 
6. นางจิรัฏฐิกา  ฉแก้วมงคลทิพย์   นักบริหารงานการคลัง  รก.ผู้อ านวยการกองคลัง          กรรมการ 
7. นางตะวันฉายศรุดา โคตรพูลชัย นักวิชาการศึกษา รก.ผู้อ านวยการกองการศึกษา           กรรมการ 
8. นางสาวมณีวรรณ  สมยา         นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                             เลขานุการ 

                  ให้คณะกรรมการดังกล่าว ท าหน้าที่ร่วมจัดท ามาตรฐานทางคุณธรรมจริยธรรมขององค์การ
บริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง และมาตรการที่จะน าไปสู่การปฏิบัติ ร่วมรับฟังความคิดเห็น ระดมสมองจากข้าราชการ 
พนักงานส่วนจ้าง และประชาชน ตลอดจนผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยยึดถือหลักการมีส่วนร่วมในการจัดท า ร่วมคิด ร่วม
ท า ร่วมปฏิบัติ และผลักดัน ประมวลจริยธรรมไปสู่ความส าเร็จ  

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง    ณ   วันที่     ๑  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

   (ลงช่ือ)                     

     (นายจรูญ    เวียงแก้ว) 

               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง 
 



                                                              
ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูกอ่ึง  

ที่    37๒ /2563                                                                                                                                                                                                                                                               
เรื่อง   แต่งตั้งคณะกรรมกำรจริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูกอ่ึง  

ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  
******************************** 

  ด้วยองค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง ได้มีการจัดท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการและ
พนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง เพื่อให้พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนต าบลดูกอ่ึง มีหลักการและแนวทางปฏิบัติงาน เพ่ือเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน เองในการ
ปฏิบัติงานอย่างมีคุณธรรมและจริยธรรม องค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม 
ดังต่อไปนี้  

                   เพ่ือให้การด าเนินการดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเป็นไปตามระเบียบกฎหมาย 
องค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง จึงขอแต่งตั้งคณะท าประมวลจริยธรรมของข้าราชการส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้  

1. นายจรูญ  เวียงแก้ว          นายกองค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง                   ประธานกรรมการ 
2. นายสมมิตร  สีสาวแห       รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง                       กรรมการ 
3. นายสมศรี  วิเศษวงษา      รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง                        กรรมการ 
4. นายทศพล  เพียโคตร        นักบริหารงานทั่วไป รก.ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง  กรรมการ 
5. นายภาสพงษ์   เล่ห์กล       ผู้อ านวยการกองช่าง                     กรรมการ 
6. นางจิรัฏฐิกา  ฉแก้วมงคลทิพย์   นักบริหารงานการคลัง  รก.ผู้อ านวยการกองคลัง          กรรมการ 
7. นางตะวันฉายศรุดา โคตรพูลชัย นักวิชาการศึกษา รก.ผู้อ านวยการกองการศึกษา           กรรมการ 
8. นางสาวมณีวรรณ  สมยา         นักทรัพยากรบุคคลปฏิบัติการ                             เลขานุการ 

โดยให้คณะกรรมการจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง มีหน้าที่ดังนี้ 

(๑) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น 

(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกรณีท่ีมี
ข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝ่าฝืน
ตามประมวลจริยธรรมนี้ จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว 

(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอ านาจหน้าที่ขอให้กระทรวงกรม 
หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หน่วยงานอื่นของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจง ข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและ
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับเรื่องสอบสวน 

/(๔)  เรียกผู้ถูก... 
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(๔) เรียกผู้ถูกกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจง หรือให้ถ้อยค าหรือให้ส่งเอกสาร
และหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น เมื่อได้วินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน ถ้า
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับตั้งแต่
วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง ให้ค าวินิจฉัยของ๕ระกรรมการ
จริยธรรมเป็นที่สุด 

(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องส าคัญ หรือ
ผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

(๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมามิให้ผู้บังคับบัญชาใช้
อ านาจโดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น 

(๘) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย 
 

           ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง    ณ   วันที่      ๑   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                                   

             
 (นำยจรูญ  เวียงแก้ว) 

 นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูกอ่ึง 
 

 

 
 

 

 

 

 

 



                                                             
ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูกอ่ึง                                                                                                                                                                                                                                                                

เรื่อง   มำตรฐำนทั่วไปเกี่ยวกับเกี่ยวกับจริยธรรมของพนักงำนส่วนต ำบลและพนักงำนจ้ำง 
 ขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูกอ่ึง ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๔  

********************************* 
   โดยที่คณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ได้ออกประกาศ ก.ถ. เรื่อง
ก าหนดมาตรฐานกลางทางจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงวันที่ 
๑๑ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๕๖ เพ่ือให้ข้ารราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ยึดถือเป็น
หลักการ แนวทางปฏิบัติและเป็นเครื่องก ากับความประพฤติของตน 

                   อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๑๗ (๙) และ (๑๒) ประกอบมาตรา ๒๖ วรรคเจ็ด แห่ง
พระราชบัญญัติระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ และมติคณะกรรมการกลางพนักงานส่วน
ต าบลในการประชุมครั้งที่ ๖/๒๕๕๘ เมื่อวันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๕๘ เห็นชอบให้ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับ
จริยธรรมของพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้าง เพ่ือยึดถือเป็นหลักการแนวทางปฏิบัติและ
เป็นเครื่องก ากับความประพฤติพนักงานส่วนต าบล ลูกจ้างประจ า และพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วน
ต าบล 
                  โดยให้พนักงานส่วนต าบล และพนักงานจ้าง ขององค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง  มีหน้าที่
ด าเนินการให้เป็นไป ตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติ อ านวยความสะดวกและ
ให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลักของมาตรฐานจริยธรรม ดังนี้  

1. การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 
2. การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ สุจริต และรับผิดชอบ 
3. การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน          
4. การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 
5. การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ 
6. การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือนข้อเท็จจริง 
7. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีความโปร่งใส และตรวจสอบได้ 
8. การยึดมั่นในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 
9. การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  

ทั้งนี้ การฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม ให้ถือว่าเป็นการกระท าผิดทางวินัย 
 

                  จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน  

ประกาศ  ณ  วันที่    ๑   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                                

 (นำยจรูญ  เวียงแก้ว) 
   นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูกอึ่ง 



                  บันทึกข้อความ 
ส่วนราชการ ส านักงานปลัด  องค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง (งานบริหารงานบุคคล)  
ที ่ รอ ๗๒๗๐๑/-              วันที่    ๑      ตุลาคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 

เรื่อง    ขอแจ้งประกาศหลักเกณฑ์เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 

เรียน   พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ทุกท่าน   
 

                 ด้วย องค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง ได้จัดท าประมวลจริยธรรม เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งของกลไกใน
การขับเคลื่อนภารกิจของรัฐ ได้ตระหนักและให้ความส าคัญยิ่ งที่จะสนองเจตนารมณ์ด้านจริยธรรม            
ธรรมมาภิบาลและการป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ จึงขอแจ้งเวียนประกาศหลักเกณฑ์
เกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต เอกสารแนบท้ายบันทึกนี้ 
   

                    จึงแจ้งมาเพ่ือทราบและถือปฏิบัติต่อไป 

                                     (ลงชื่อ)     
                 (นายทศพล   เพียโคตร) 

                                                 ต าแหน่ง นักบริหารงานทั่วไป รักษาราชการแทน 
                                                     ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



การประกาศหลักเกณฑ์คุณธรรม จริยธรรม และป้องกันการทุจริต 

ล ำดับที่ ชื่อ-สกุล ต ำแหน่ง ลำยมือชื่อ 

1 นายทศพล เพียโคตร หัวหน้าส านักงานปลัด ทศพล เพียโคตร 

2 นายภาสพงษ์ เล่ห์กล ผู้อ านวยการกองช่าง ภาสพงษ์ เล่ห์กล 

3 นางจิรัฏฐิกา  ฉแก้วมงคลทิพย์ นักบริหารงานการคลัง จิรัฏฐิกา  ฉแก้วมงคลทิพย ์

4 นางสาวกัลยาณี  ปาจิตตี นักพัฒนาชุมชน ช านาญการ กัลยาณี  ปาจิตตี 

5 นายชาญชัย จันทพัฒน์ นิติกร ช านาญการ ชาญชัย จันทพัฒน์ 

6 นางตะวันฉายศรุดา โคตรพูลชัย นักวิชาการศึกษา ช านาญการ ตะวันฉายศรุดา โคตรพลูชัย 

7 นายทิวากร ทวีทรัพย์ นายช่างโยธา อาวุโส ทิวากร ทวีทรัพย์ 

8 นางสาวโสภิดา ไชยภารา นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ปฏิบัติการ โสภิดา ไชยภารา 

9 นางจารุณี หินซุย เจ้าพนักงานธุรการ ช านาญงาน จารุณี หินซุย 

10 นายปัณณวิชญ์ วีระพันธ์ เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา ฯ ปฏิบัติงาน ปัณณวิชญ์ วีระพันธ์ 

11 นางสาวมณีวรรณ  สมยา นักทรัพยากรบุคคล ปฏิบัติการ มณีวรรณ  สมยา 

12 นางพิมพา วิเศษวงษา ครูช านาญการ พิมพา วิเศษวงษา 

13 นางเพชร ศรีชาเนตร ครูช านาญการ เพชร ศรีชาเนตร 

14 นางค ามูล ฤทธิ์ภักดี ครูช านาญการ ค ามูล ฤทธิ์ภักดี 

15 นายนิพนธ์ เพ็งศรี ผช.นักวิเคราะห์นโยบายและแผน นิพนธ์ เพ็งศรี 

16 นายวินัย   วงบุดดา ผช.จพง.ประชาสัมพันธ์ วินัย   วงบุดดา 

17 นายประกาศิต  ดวงมา ผช.จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประกาศิต  ดวงมา 

18 นางธรัณญา ดวงมา ผช.จพง.ธุรการ ธรัณญา ดวงมา 

19 นางสาวสุพิชชา หนังไธสง ผช.จพง.สาธารณสุข สุพิชชา หนังไธสง 

20 นางสาววิชุดา  บัวพันธ์โพน ผช.นักวิชาการเกษตร วิชุดา  บัวพันธ์โพน 

21 นางสาวโญธิดา วงศ์บุดดา ผช.นักจัดการงานทั่วไป โญธิดา วงศ์บุดดา 

22 นางปัทมาภรณ์  วงษ์วาสน์ ผช.จพง.พัฒนาชุมชน ปัทมาภรณ์  วงษ์วาสน์ 

23 นายอุดม สุขหนองหว้า พนักงานขับรถยนต์ (รถกระเช้าไฟฟ้า) อุดม สุขหนองหว้า 

24 นายล าพูล ศักดิ์เทวิน พนักงานขับรถยนต์ ล าพูล ศักดิ์เทวิน 

25 นายสมควร สระบุรี พนง.ขับเครื่องจักรกลขนาดเบา สมควร สระบุรี 

26 นายทองแดง กลางเมือง นักการภารโรง ทองแดง กลางเมือง 

27 นายวิรัตน์  ค าไฮ คนงานเครื่องสูบน้ า วิรัตน์  ค าไฮ 

28 นางสาวอรสา  แสนเสน่ห์ คนงานทั่วไป (งานกิจการสภา) อรสา  แสนเสน่ห์ 

29 นางสาวบุญรอด  โสสีสุข คนงานทั่วไป บุญรอด  โสสีสุข 

30 นางสาวนิตยา พันพลู ผช.จพง.การคลัง ตยา พันพลู 

31 นายปิยะณัฐ สุทธิธรรม ผช.จพง.จัดเก็บรายได้ ปิยะณัฐ สุทธิธรรม 

32 นายจักรพงษ์ บ่อชน ผช.จพง.ธุรการ จักรพงษ์ บ่อชน 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

33 นางสาวธัญญาภรณ์ ขม้ินทอง ผช.จพง.พัสดุ ธัญญาภรณ์ ขม้ินทอง 

34 นางสาวจินดารัตน์ ราชภักดี ผช.จพง.การเงินและบัญชี จินดารัตน์ ราชภักดี 

35 นายทรัพย์ทวี  รัตนศรี ผช.จพง.ธุรการ ทรัพย์ทวี  รัตนศรี 

36 นางสาวมลฤดี ทวีสาร ผช.จพง.ธุรการ มลฤดี ทวีสาร 

37 นายธวัชชัย สังมาตร ผช.นายช่างส ารวจ ธวัชชัย สังมาตร 

38 นายอภินันท์ เวียงแก้ว ผช.นายช่างเขียนแบบ อภินันท์ เวียงแก้ว 

39 นายตรรกวิท เวียงแก้ว ผช.นายช่างไฟฟ้า ตรรกวิท เวียงแก้ว 

40 นายสุพล  โสสีสุข ผช.นายช่างโยธา สุพล  โสสีสุข 

41 นายสันติ  ผลอ้อ ผช.นายช่างไฟฟ้า สันติ  ผลอ้อ 

42 นายพศวัต  ดีวงษา ผู้ช่วยเจ้าพนักงานประปา พศวัต  ดีวงษา 

43 นายนัฐวุฒิ หนองนา ผช.นักสันทนาการ นัฐวุฒิ หนองนา 

44 นางสาวกัญญาณัฐ  ภาสว่าง ผช.จพง.ธุรการ กัญญาณัฐ  ภาสว่าง 

45 นางสาวจิตรลดา โสสีสุข ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ ) (ศพด.บ้านหนองแห้ว) จิตรลดา โสสีสุข 

46 นางสาวธัญวรัตน์  มุขมนตรี ผช.จพง.พัสดุ ธัญวรัตน์  มุขมนตรี 

47 นางสาวรัชดาภรณ์ สมสิงห์ ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านวารี-สีสุก) รัชดาภรณ์ สมสิงห์ 

48 นางสาวสุกานดา อุตะมา ผู้ดูแลเด็ก (ทักษะ ) (ศพด.บ้านหนองไศล) สุกานดา อุตะมา 

49 นายจิตการ วิเศษวงษา ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านหนองแห้ว) จิตการ วิเศษวงษา 

50 นางสาวชลธิชา  สุขหนองหว้า ผู้ดูแลเด็ก (ศพด.บ้านหนองไศล) ชลธิชา  สุขหนองหว้า 



                                                             
ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูกอ่ึง                                                                                                                                                                                                                                                                

เรื่อง  นโยบำยมำตรฐำนคุณธรรม จริยธรรม องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูกอ่ึง 
  

********************************* 
                            องค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง ในฐานะที่เป็นส่วนหนึ่งของกลไกในการขับเคลื่อนภารกิจ
ของรัฐ ได้ตระหนักและให้ความส าคัญยิ่งท่ีจะสนองเจตนารมณ์ด้านจริยธรรม ธรรมมาภิบาลและการป้องกันการ
ทุจริตและประพฤติชอบในภาครัฐ จึงขอประกาศว่า องค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง จะมุ่ งมั่นในอันที่จะปฏิบัติ
ภารกิจหน้าที่ส่งเสริมและพัฒนาต าบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ความ
ยุติธรรม เสียสละ และจิตมุ่งบริการด้วยศักดิ์ศรี เพ่ือให้ประชาชนในพ้ืนที่มีความอยู่ดีกินดี และสร้างความ
ไว้วางใจของประชาชน โดยมีหลักการส าคัญที่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด องค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง
ทุกคนจะต้องยึดถือเป็นหลักการ และแนวทางในการปฏิบัติหน้าที่อย่างเคร่งครัด ดังนี้ 

๑. น าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาเป็นกรอบแนวทางในการปฏิบัติราชการ และประพฤติปฏิบัติตน 
เพ่ือเสริมสร้างความส าคัญในคุณธรรม ความซื่อสัตย์สุจริตและความรอบรู้ที่เหมาะสม ด าเนินชีวิตด้วยความ
อดทน ความเพียร มีสติ ปัญญา และความรอบคอบ 

๒. ยึดมั่นในค านิยมสร้างสรรค์ของเจ้าหน้าที่ของรัฐ และมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของ
ข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง เพ่ือการประพฤติตนและปฏิบัติ
หน้าที่ให้มีประสิทธิภาพ และรักษามาตรฐานแห่งความดีงาม 

๓. ยึดถือและมุ่งมั่นต่อการพัฒนาตนเองให้สอดคล้องกับวัฒนธรรมองค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง คือ 
“เราจะพัฒนาต าบลสร้างความมั่นคงด้านอาชีพ รายได้ และคุณภาพชีวิตพ้ืนฐานของประชาชน ปฏิบัติงานโดย
ยึดหลักคุณธรรมจริยธรรม มุ่งผลสัมฤทธิ์เรียนรู้ร่วมกัน เคารพและเชื่อม่ันกันและกัน พร้อมเป็นหนึ่งเดียว ” 

 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๑   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                                         

 (นำยจรูญ  เวียงแก้ว) 
  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูกอึ่ง 

 
 
 
 
 
 



 

                                                             
ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูกอ่ึง                                                                                                                                                                                                                                                                

เรื่อง  เจตนำรมณ์ตำมนโยบำยกำรป้องกันกำรทุจริต 
********************************* 

 

               คณะผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง  ขององค์การบริหารส่วนต าบล    
ดูกอ่ึง มีเจตนารมณ์ร่วมกันที่จะสร้างองค์กรแห่งความใสสะอาด ให้ความส าคัญกับการต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่น ตลอดจนสนับสนุนและส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับมีจิตส านึกในการป้องกันและต่อต้านการทุจริต
คอร์รัปชั่นในทุกรูปแบบ สร้างความโปร่งใสมีมาตรฐานในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากลเป็นเครื่องมือ
ก ากับ ความประพฤติของบุคลากรทุกคน และเพ่ือให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและธรรม
มาภิบาล อันจะ ท าให้ประชาชนเกิดความม่ันใจศรัทธาและไว้วางใจในการบริหารงานภาครัฐ 

     ดังนั้น เพ่ือให้บรรลุเจตนารมณ์ดังกล่าว องค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง จะด าเนินการดังนี้ 
๑. บริหารงานและปฏิบัติงาน ด้วยหลักธรรมมาภิบาล โดยมุ่งตอบสนองความต้องการของประชาชนด้วย

ความถูกต้องและเป็นธรรม 
๒. ปลูกฝังค่านิยมทัศนคติให้ บุคลากรในองค์กรและบุคลากร ได้มีความรู้ ความสามารถยึดหลักคุณธรรม 

จริยธรรม และน้อมน าหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ในการปฏิบัติงานและการด ารงชีวิต 
๓. ส่งเสริมให้องค์กรเอกชน และภาคประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมบทบาทการรับรู้ ข้อมูลข่าวสารในการ

ด าเนินกิจการทุกรูปแบบ 
๔. มุ่งต่อต้านและเฝ้าระวังการทุจริตคอรัปชั่นทุกรูปแบบ โดยมีการเฝ้าระวังอย่างรัดกุมและใช้มาตรการ 

การลงโทษขั้นสูงกับผู้ทุจริตคอรัปชั่น และผู้ที่เก่ียวข้อง 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๑   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                            

                
          (นำยจรูญ  เวียงแก้ว) 

        นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูกอ่ึง 
 
 
 
 
 
 



 
 

                                                             
ประกำศองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูกอ่ึง                                                                                                                                                                                                                                                                

เรื่อง  ข้อบังคับองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูกอ่ึง 
ว่ำด้วยจรรยำข้ำรำชกำรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูกอ่ึง 

********************************* 
               องค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง ในฐานะเป็นองค์กรที่ใกล้ชิดกับประชาชนมากที่สุด โดยมีหน้าที่ใน
การจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น การด าเนินการด้านการเงิน การคลัง งบประมาณ การพัสดุ การจัดเก็บรายได้  การ
พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเพ่ือการบริหารงาน พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานของชุมชน วางมาตรฐานการด าเนิน
จัดการบริการสาธารณะ การศึกษาของท้องถิ่น การบริหารงานบุคคลและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งส่งเสริมให้
ประชาชนได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานและตรวจสอบการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉะนั้น 
เพ่ือเป็นเป็นการสร้างจิตส านึกของข้าราชการให้สามารถปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล มีความ
โปร่งใสและเป็นธรรม จึงสมควรให้มีข้อบังคับว่าด้วยจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบลดูกอ่ึง จึงได้
ก าหนดข้อบังคับจรรยาข้าราชการองค์การบริหารส่วนต าบล เพ่ือเป็นกรอบมาตรฐานในการประพฤติปฏิบัติตน
ของข้าราชการ พนักงานส่วนต าบลและพนักงานจ้าง ให้มีความรับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเป็นธรรม 
ของข้าราชการ อันจะท าให้ได้รับการยอมรับ เชื่อถือและศรัทธาจากประชาชนทั่วไปไว้ดังนี้  

๑. ความซ่ือสัตย์ และรับผิดชอบ 
๑.๑ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต 
๑.๒ ใช้ทรัพยากรขององค์กรอย่างประหยัด และโปร่งใส เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ทางราชการ 
๑.๓ ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มก าลังความรู้ ความสามารถ โดยค านึงถึงประโยชน์ของทางราชการเป็นส าคัญ 
๑.๔ รับผิดชอบต่อผลการกระท า ของตนเอง และมุ่งมั่น แก้ไขเม่ือเกิดข้อผิดพลาด 
 

๒. การมีจิตส านึกมุ่งบริการและให้ค าปรึกษา 
๒.๑ ให้บริการแก่ส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และประชาชนอย่างเท่าเทียมกันด้วยความ

เต็มใจ 
๒.๒ ให้ค าปรึกษาแนะน าแก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว และครบถ้วน 
 

๓. การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน 
๓.๑ ปฏิบัติหน้าที่โดยมุ่งประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของงาน เพ่ือให้เกิดผลดีและเป็นประโยชน์ต่อ

ส่วนรวม 
๓.๒ ขยัน อุทิศตน และมุ่งมั่นในการปฏิบัติหน้าที่ให้ส าเร็จตามเป้าหมาย 
๓.๓ ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสามัคคี มีน้ าใจ เพื่อให้บรรลุภารกิจของหน่วยงาน 
๓.๔ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

 
/๔. การปฏิบัติ... 



 

-๒- 
 

๔. การปฏิบัติหน้าที่อย่างเป็นธรรม 
๔.๑ ตัดสินใจบนหลักการ ข้อเท็จจริง เหตุผลเพื่อความยุติธรรม 
๔.๒ ไม่มีอคติในการปฏิบัติหน้าที่ 
 

๕. การด ารงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง 
๕.๑ วางแผนการด ารงชีวิตอย่างมีเป้าหมาย พร้อมที่จะเผชิญต่อการเปลี่ยนแปลง 
๕.๒ ใช้จ่ายอย่างคุ้มค่า มีเหตุผล และไม่ฟุ่มเฟือยเกินฐานะของตนเอง 
๕.๓ ปฏิบัติตามหลักศาสนา รู้จักพ่ึงตนเอง และลด ละ เลิกอบายมุข 
 

๖. การยึดม่ันและยืนหยัดในสิ่งท่ีถูกต้อง 
๖.๑ ยึดมั่นในผลประโยชน์ส่วนรวมเหนือผลประโยชน์ส่วนตน 
๖.๒ กล้าหาญ และยืนหยัดในสิ่งที่ถูกต้อง 
๖.๓ ปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรม จริยธรรม เพ่ือเป็นแบบอย่างท่ีดีแก่เพ่ือนข้าราชการ 
 

๗. ความโปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ 
๗.๑ เปิดเผยข้อมูลข่าวสารภายในขอบเขตของกฎหมาย 
๗.๒ พร้อมรับการตรวจสอบ และรับผิดชอบต่อผลของการตรวจสอบให้พนักงานส่วนต าบลปฏิบัติตาม

จรรยาข้าราชการดังกล่าวข้างต้นอย่างเคร่งครัด การไม่ปฏิบัติตามจรรยาข้าราชการอันมิใช่ความผิดทางวินัยให้
ผู้บังคับบัญชาตักเตือน และน าไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง เลื่อนขั้นเงินเดือน หรือสั่งให้ผู้นั้นได้รับการพัฒนา
ตนเอง ทั้งนี้ให้ข้าราชการปฏิบัติตามแนวทางการด าเนินการตามข้อบังคับว่าด้วยจรรยา 

 
 

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน 
 

ประกาศ  ณ  วันที่    ๑   ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

                                                 
      (นำยจรูญ  เวียงแก้ว) 

  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลดูกอึ่ง 
 
 
 
 
 
 

 

 


