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ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตลำดไทร 
ที่    ๔๔๓  /๒๕65 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนขับเคลื่อนจริยธรรม 
----------------------------------------------------------- 

ตำมรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย พุทธศักรำช 2560 มำตรำ 76 วรรคสำม บัญญัติให้รัฐ 
พึงจัดให้มีมำตรฐำนทำงจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงำนของรัฐใช้เป็นหลักในกำรก ำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับ
เจ้ำหน้ำที่  ของรัฐในหน่วยงำนนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ำกว่ำมำตรฐำนทำงจริยธรรมดังกล่ำวและพระรำชบัญญัติ
มำตรฐำนทำงจริยธรรม พ.ศ. 2562 มำตรำ 5 ได้ก ำหนดมำตรฐำนทำงจริยธรรมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์กำรประพฤติ
ปฏิบัติอย่ำงมีคุณธรรมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ ประกอบกับประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคล       
ส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรมพนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ประมวลจริยธรรมผู้บริหำรท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ 
และประมวลจริยธรรมสมำชิกสภำท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ นั้น  

ฉะนั้น เพ่ือให้กำรขับเคลื่อนจริยธรรมขององค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตลำดไทร  เป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย  ตำมเจตนำรมณ์ของประมวลจริยธรรม และมีประสิทธิภำพ จึงขอแต่งตั้งคณะท ำงำนขับเคลื่อน
จริยธรรม   โดยมีรำยชื่อ ดังนี้ 
  1. นำยสุวิชญ์  ห้อยไธสง  นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตลำดไทร   ประธำนกรรมกำร 
  2. นำยทองอำน  นนตำนอก รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตลำดไทร  กรรมกำร 
  3. นำยเย็นยง  ค ำสิงห์นอก รองนำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตลำดไทร  กรรมกำร
  ๔. นำงอทิตยำ  ค ำสิงห์นอก เลขำนุกำรนำยก อบต.ตลำดไทร        กรรมกำร 
  ๕. นำยสิริวัฒน์  พูนไธสง  ประธำนสภำ อบต.ตลำดไทร     กรรมกำร 
  ๖. นำยวุฒิพงษ์  โพยนอก  รองประธำนสภำ อบต.ตลำดไทร        กรรมกำร 
  ๗. นำงอนงค์  ค ำสิงห์นอก เลขำนุกำรสภำ อบต.ตลำดไทร        กรรมกำร 
  ๘. นำยบุญมำ  จันทีนอก  สมำชิกสภำ หมู่  ๗       กรรมกำร
  ๙. นำยเลิศ  กองทุ่งมน  สมำชิกสภำ หมู่  ๖      กรรมกำร 
  ๑๐. นำงเพ็ง  กระฉอดนอก สมำชิกสภำ หมู่  ๙      กรรมกำร 
  ๑๑. นำยนิคม  ช่ำงเกวียน  รองปลัด อบต.ตลำดไทร      กรรมกำร 
  ๑๒. นำงสำวสุมำลัย  อยู่สุข ผอ.กองคลัง       กรรมกำร 
  ๑๓. นำยพิรมย์  ไทยนอก  ผอ.กองช่ำง       กรรมกำร 
  ๑๔. นำงอรัญญำ  โพยนอก ผอ.กองกำรศึกษำฯ      กรรมกำร 
  ๑๕. นำงสำวประสำร  มะลิรัมย์ ผอ.กองสวัสดิกำรสังคม      กรรมกำร 
  ๑๖. นำงพจณีย์  สุปฏิ  นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน      กรรมกำร 
  ๑๗. นำงวีระวรรณ  ดีเดิม  นักจัดกำรงำนทั่วไป      กรรมกำร 
  ๑๘. นำงสำวเสำวนีย์  เทษะนอก หัวหน้ำส ำนักปลัด  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑๙. นำงสุธิชำ  ชิดเชื้อ  นักทรัพยำกรบุคคล   ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 



-๒- 

   หน้ำที่และอ ำนำจ  
๑. ท ำหน้ำที่ให้ค ำปรึกษำแนะน ำ สอดส่อง ดูแลและส่งเสริมให้มีกำรปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรม 

ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
๒. รวบรมข้อมูล ศึกษำ วิเครำะห์รูปแบบ กำรส่งเสริมคุณธรรมในหน่วยงำน และจัดท ำแผน

ขับเคลื่อนจริยธรรมในหน่วยงำน 
๓. ด ำเนินกำรน ำข้อมูลขึ้นเผยแพร่บนเว็บไซต์หลักของหน่วยงำน 
๔. ติดตำม และประเมินผลกำรขับเคลื่อนงำนด้ำนจริยธรรมของหน่วยงำน 
๕. คุ้มครองเจ้ำหน้ำที่ผู้ซึ่งซึ่งปฏิบัติตำมประมวลจริยธรรมอย่ำงตรงไปตรงมำมิให้ผู้บังคับบัญชำ

ใช้อ ำนำจ โดยไม่เป็นธรรมต่อเจ้ำหน้ำทีผู่้นั้น 
๖. ด ำเนินกำรอ่ืนตำมประมวลจริยธรรม  

 ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป  

                        สั่ง ณ วันที่    ๒๘      ธันวำคม  พ.ศ. 2565          
 
 
 

(นำยสุวิชญ์  ห้อยไธสง) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตลำดไทร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

- ร่าง – 
 

ค ำสั่งองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตลำดไทร 
ที่    ๔๔๕  /๒๕65 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนให้ค ำปรึกษำด้ำนจริยธรรม 
------------------------------ 

ตำมประกำศคณะกรรมกำรมำตรฐำนกำรบริหำรงำนบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง ประมวลจริยธรรม 
พนักงำนส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๕ ลงวันที่  ๕ พฤษภำคม  ๒๕๖๔  มีผลบังคับใช้ เมื่อวันที่  ๒๑ มกรำคม  ๒๕๖๕ ตำม
ประกำศรำชกิจจำนุเบกษำ  เล่มที่ ๑๓๙  ตอนพิเศษ ๑๕ ง หน้ำ ๒๘  โดยรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย  
พุทธศักรำช ๒๕๖๐  มำตรำ  ๗๖ วรรคสำม  บัญญัติให้รัฐพึงจัดให้มีมำตรฐำนทำงจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงำนของ
รัฐใช้เป็นหลักในกำรก ำหนดประมวลจริยธรรมสำหรับเจ้ำหน้ำที่   ของรัฐในหน่วยงำนนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ ำกว่ำ
มำตรฐำนทำงจริยธรรมดังกล่ำวและพระรำชบัญญัติมำตรฐำน  ทำงจริยธรรม พ.ศ. 2562 มำตรำ 5 ได้ก ำหนด
มำตรฐำนทำงจริยธรรมซึ่งเป็นหลักเกณฑ์กำรประพฤติปฏิบัติอย่ำงมีคุณธรรมของเจ้ำหน้ำที่ของรัฐ เพ่ือใช้เป็นหลัก
ส ำคัญในกำรจัดท ำประมวลจริยธรรมของหน่วยงำนรัฐ 

ดังนั้น  เพื่อให้บุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตลำดไทร  มีแนวปฏิบัติในเรื่องจริยธรรม และ
คุณธรรม พฤติกรรมที่พึงปฏิบัติ และไม่พึงปฏิบัติส ำหรับบุคลำกรทุกต ำแหน่ง สอดคล้องกับบทบำท ภำรกิจ และ
สภำพปัญหำควำมเสี่ยงทำงจริยธรรม และเพ่ือขับเคลื่อนประมวลจริยธรรมพนักงำนส่วนท้องถิ่นขององค์กำร
บริหำรส่วนต ำบลตลำดไทร ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ จึงแต่งตั้งบุคลำกรรำยชื่อดังต่อไปนี้ เป็นคณะท ำงำนให้
ค ำปรึกษำด้ำนจริยธรรม 
  ๑. นำยนิคม  ช่ำงเกวียน  รองปลัด อบต.ตลำดไทร     เป็นประธำนคณะท ำงำน 
  ๒. นำงสำวสุมำลัย  อยู่สุข  ผอ.กองคลัง       เป็นคณะท ำงำน 
  ๓. นำยพิรมย์  ไทยนอก  ผอ.กองช่ำง       เป็นคณะท ำงำน 
  ๔. นำงอรัญญำ  โพยนอก  ผอ.กองกำรศึกษำฯ      เป็นคณะท ำงำน 
  ๕. นำงสำวประสำร  มะลิรัมย์ ผอ.กองสวัสดิกำรสังคม      เป็นคณะท ำงำน 
  6. นำงสำวเสำวนีย์  เทษะนอก หัวหน้ำส ำนักปลัด      เป็นคณะท ำงำน 
  ๗. นำงสุธิชำ  ชิดเชื้อ  นักทรัพยำกรบุคคล    เป็นคณะท ำงำนและเลขำนุกำร
  
  มีหน้ำที่  โดยให้คณะท ำงำน ให้ค ำปรึกษำ ตอบค ำถำมทำงจริยธรรม ให้ค ำแนะน ำ เสนอแนะ
พฤติกรรมที่พ่ึงปฏิบัติส ำหรับบุคลำกรองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตลำดไทร 

 ทั้งนี้  ตั้งแตบ่ัดนี้เป็นต้นไป  

                        สั่ง ณ วันที่    ๒๘      ธันวำคม  พ.ศ. 2565          
 
 
 

(นำยสุวิชญ์  ห้อยไธสง) 
นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบลตลำดไทร 


