
 
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 

เรื่อง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส    
…………………………….. 

  ตามที่  องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  ได้ประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 
พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  ตามนัยมาตรา 279 แห่งรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
พุทธศักราช 2550 ลงวันที่ 16  ตุลาคม  2555  ไปแล้วนั้น 

  รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕60  มาตรา 76  รัฐพึงพัฒนาระบบการ
บริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่นและงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไปตาม
หลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐ ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่  
เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทําบริการสาธารณะและการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนา เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและมี
ทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว  ไม่เลือกปฏิบัติและปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ รัฐพึงดําเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไป ตาม
ระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อํานาจหรือกระทําการ โดยมิ
ชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณา ความดี
ความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน้า ๒๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๖ เมษายน ๒๕๖๐ รัฐพึง
จัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรม  สําหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มี
กฎหมายเพียงเท่าที่จําเป็นและยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย 

  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕60 
มาตรา 76 จึงให้ยกเลิกประกาศประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่
ใส ที่อ้างถึงข้างต้นและให้จัดทำประมวลจริยธรรมของข้าราชการ  พนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  
เพ่ือเป็นเครื่องกำกบัความประพฤติของข้าราชการ พนักงานในสังกัด  ตามประมวลจริยธรรมแนบท้ายนี้ 

  ทั้งนี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    ประกาศ  ณ  วันที่   10  มกราคม   พ.ศ.  ๒๕6๕ 

                                                                                              
                      (นายสาคร  นาต๊ะ) 

                         นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
 
 
 



 
คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 

ที ่001/2565 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะทำงานจัดทำประมวลจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส    

…………………………….. 

  ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕60  มาตรา 76  รัฐพึงพัฒนาระบบ
การบริหารราชการแผ่นดินทั้งราชการส่วนกลาง ส่วนภูมิภาค ส่วนท้องถิ่น และงานของรัฐอย่างอ่ืน ให้เป็นไป
ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี โดยหน่วยงานของรัฐ ต้องร่วมมือและช่วยเหลือกันในการปฏิบัติหน้าที่ 
เพ่ือให้การบริหารราชการแผ่นดิน การจัดทําบริการสาธารณะ และการใช้จ่ายเงินงบประมาณมีประสิทธิภาพ
สูงสุด เพ่ือประโยชน์สุขของประชาชน รวมตลอดทั้งพัฒนา เจ้าหน้าที่ของรัฐให้มีความซื่อสัตย์สุจริต และมี
ทัศนคติเป็นผู้ให้บริการประชาชนให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว  ไม่เลือกปฏิบัติ และปฏิบัติหน้าที่อย่างมี
ประสิทธิภาพ รัฐพึงดําเนินการให้มีกฎหมายเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลของหน่วยงานของรัฐ ให้เป็นไป ตาม
ระบบคุณธรรม โดยกฎหมายดังกล่าวอย่างน้อยต้องมีมาตรการป้องกันมิให้ผู้ใดใช้อํานาจ หรือกระทําการ โดยมิ
ชอบที่เป็นการก้าวก่ายหรือแทรกแซงการปฏิบัติหน้าที่ หรือกระบวนการแต่งตั้งหรือการพิจารณา ความดี
ความชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ หน้า ๒๐ เล่ม ๑๓๔ ตอนที่ ๔๐ ก ราชกิจจานุเบกษา ๖ เมษายน ๒๕๖๐ รัฐพึง
จัดให้มีมาตรฐานทางจริยธรรม เพ่ือให้หน่วยงานของรัฐใช้เป็นหลักในการกําหนดประมวลจริยธรรม  สําหรับ
เจ้าหน้าที่ของรัฐในหน่วยงานนั้น ๆ ซึ่งต้องไม่ต่ำกว่ามาตรฐานทางจริยธรรมดังกล่าว มาตรา ๗๗ รัฐพึงจัดให้มี
กฎหมายเพียงเท่าที่จําเป็น และยกเลิกหรือปรับปรุงกฎหมาย นั้น 

  เพ่ือให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย  พุทธศักราช ๒๕6๐ 
มาตรา 76 และประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส จึงแต่งตั้ง
คณะทำงานจัดทำประมวลจริยธรรมประกอบด้วย 

  1.  นายสาคร นาต๊ะ  นายก อบต.แม่ใส   หัวหน้าคณะทำงาน 

  2.  นายพิสิษฐ์   ใจพันธ์    รองนายก อบต.แม่ใส  คณะทำงาน 

  3.  นายภาคภูมิ  ไชยขัติย์   รองนายก อบต.แม่ใส  คณะทำงาน 

  4.  นายพัฒน์พงษ์  บัวเงิน   ประธานสภา อบต.แม่ใส  คณะทำงาน 

  5.  นางชไมมาศ  มอญแก้ว   ปลัด อบต.แม่ใส   คณะทำงาน 

  6.  นายหัสต์กมล  เครือคำ   หัวหน้าสำนักปลัด  คณะทำงาน 

  7.  นางรัตนาภรณ์  วรรณแก้ว   ผู้อำนวยการกองคลัง  คณะทำงาน 

  8.  นายประวิทย์  อาจหาญ   ผู้อำนวยการกองช่าง  คณะทำงาน 

  9.  นางลออ  มหาวรรณศรี   ผู้อำนวยการกองสาธารณสุขฯ คณะทำงาน 

  10. พ.อ.อ. นพดล  ดวงแก้ว   นักป้องกันและบรรเทาฯ  คณะทำงาน 

 

/11. นายจักรแกว้ 
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  11. นายจักรแก้ว  ทะปน   ผู้ทรงคุณวุฒิ      คณะทำงาน 

  12.  นายนิรุตต์ิ  เตปันคำ    ผู้ทรงคุณวุฒิ      คณะทำงาน 

  13.  นางสาวนัยนา  ศรจีำปา   นักทรัพยากรบุคคล     เลขานุการคณะทำงาน 

  มีหน้าที่ ให้ผู้ที่ ได้รับการแต่งตั้ง ร่วมจัดทำมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ 
ข้าราชการองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส จัดทำประกาศและยึดถือเป็นแนวทาง ร่วมรับฟังความคิดเห็น ระดม 
สมองจากข้าราชการและพนักงาน และประชาชนตลอดจนผู้เกี่ยวข้อง โดยยึดหลักการการมีส่วนร่วมในการ 
จัดทำ ร่วมคิดร่วมทำร่วมปฏิบัติ และผลักดันประมวลจริยธรรมไปสู่ความสำเร็จ ต่อไป 

  ทัง้นี้  ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

    ประกาศ  ณ  วันที่   4  มกราคม   พ.ศ.  ๒๕6๕ 

                                                                                              
                     (นายสาคร  นาต๊ะ) 

                    นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ประมวลจรยิธรรมของข้าราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส    

อำเภอเมืองพะเยา  จังหวัดพะเยา 
พ.ศ. ๒๕6๕ 

…………………………….. 

  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส นี้จัดทำ
เจตนารมณ์ของรัฐธรรมแหง่ราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕60  มาตรา 76  โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ 

๑. เป็นเครื่องมือกำกับความประพฤติของข้าราชการ  ที่สร้างความโปร่งใส  มีมาตรฐานใน 
การปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล 

๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ำเสมอ ทั้งในระดับองค์กรและระดับบุคคล 
และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการทำงานด้านต่าง ๆ ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส เพ่ือการดำเนินงาน
เป็นไปตามหลักคุณธรรม   จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ทำให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ  เพ่ิมความน่าเชื่อถือ  เกิดความมั่นใจแก ่
ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป  ตลอดจนผู้มีส่วนไดส้่วนเสีย 

๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ  โดยให้ฝ่ายบริหารใช้ 
อำนาจในขอบเขต  สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชาต่อ
ประชาชนและต่อสังคมตามลำดับ 

๕. ป้องกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ  และความขัดแย้งทางผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน 
รวมทัง้เสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน 

๖. ทั้งนี้ รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมสำหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน  พึงยึดถือเป็น 
แนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 

หมวดที่ ๑ 

บททั่วไป 
  ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้ 

   “ประมวลจริยธรรม” หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ องค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่ใส 

   “ข้าราชการ,พนักงาน” หมายถึง ข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น  ข้าราชการส่วน
ท้องถิ่นสามัญ  ข้าราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ตามที่บัญญัติไว้ในพระราชบัญญัติระเบียบ
ข้าราชการส่วนท้องถิ่น  รวมถึงพนักงานจ้าง  และลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   “คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจำ  องค์การ
บริหารส่วนตำบลแม่ใส 

  ข้อ ๒ ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 
 

/ หมวด 2 
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หมวด ๒ 

มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 

มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

  ข้อ ๓ ข้าราชการ พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใสทุกคน  มีหน้าที่ดำเนินการให้
เป็นไปตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม  เป็นกลางทางการเมือง  อำนวยความสะดวกและให้บริการ
แก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้ 

(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข 

(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม 

(๓) การมีจิตสำนึกที่ดี  ซื่อสัตย์และรับผิดชอบ 

(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตนและไม่มี 
ผลประโยชน์ทับซ้อน 

(๕) การยืนหยัดทำในสิ่งทีถู่กต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย 

(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัยและไม่เลือกปฏิบัติ 

   (7) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน  ถูกต้องและไม่บิดเบือน
ข้อเทจ็จรงิ 

(๗) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน  รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ โปร่งใสและตรวจสอบได้ 

(๘) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร 

(๑๐) การสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกัน 
พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องรัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน 

ส่วนที่ ๒ 

จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

  ข้อ ๔ ข้าราชการ พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  ต้องจงรักภักดีต่อชาติ  
ศาสนาและพระมหากษัตริย์ 

  ข้อ ๕ ข้าราชการ พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  ต้องเป็นแบบอย่างที่ดีใน
การรักษาไว้และปฏิบัติตามรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยทุกประการ 

  ข้อ ๖ ข้าราชการ พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  ต้องเป็นอย่างที่ดีในการเป็น
พลเมืองด ี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่างเคร่งครัด 

  ข้อ ๗ ข้าราชการ พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  ต้องไม่ประพฤติตนอัน
ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของตำแหน่งหน้าที่ 

 

/ ข้อ 8 
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  ข้อ ๘ ข้าราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ต้องปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็ม
กำลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา  ความรู้ความสามารถ  ให้บรรลุผลสำเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ทีไ่ด้รับมอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 

  ข้อ ๙ ข้าราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ต้องมุ่งแก้ปัญหาความ
เดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม  รวดเร็วและมุ่งเสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและ
ประชาชน 

  ข้อ ๑๐ ข้าราชการ พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความ
สุภาพ  เรียบร้อย  มีอัธยาศัย 

  ข้อ ๑๑ ข้าราชการ พนักงาน ขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ต้องรักษาความลับที่ได้จาก
การปฏิบัติหน้าที่การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยข้าราชการ / พนักงาน จะกระทำได้ต่อเมื่อมีอำนาจหน้าที่
และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา  

  ข้อ ๑๒ ข้าราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ต้องรักษาและเสริมสร้าง
ความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน  พร้อมกับให้ความช่วยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ 

  ข้อ ๑๓ ข้าราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ต้องไม่ใช้สถานะหรือ
ตำแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้สำหรับตนเองหรือผู้อ่ืน  ไม่ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็
ตาม  ตลอดจนไม่รับของขวัญ  ของกำนัลหรือประโยชน์อ่ืนใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้องเพ่ือ
ประโยชน์ต่าง ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน  เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือการให้ตาม
ประเพณ ี

  ข้อ ๑๔ ข้าราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ต้องประพฤติตนให้สามารถ
ทำงานร่วมกับผู้ อ่ืนด้วยความสุภาพ  มีน้ำใจ  มีมนุษยสัมพันธ์อันดี  ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จำเป็นในการ
ปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงานและไมน่ำผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน 

  ข้อ ๑5 ข้าราชการ พนักงานขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส ต้องรู้จักอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
และทรัพยากรธรรมชาติในที่ทำงานและในชุมชน เพ่ือเป็นพ้ืนฐานการรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
อันเป็นปัจจัยสำคัญในการพัฒนาท้องถิ่นไปสู่ความเป็นเมืองสะอาดและน่าอยู่ เพ่ือเป็นการนำร่องให้ประชาชน
ได้มีส่วนร่วมในการดูแลรักษาและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในเขตตำบลแม่ใส 

หมวด ๓ 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 

กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

  ข้อ ๑6 ให้สำนักปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  มีหน้าที่ควบคุมกำกับการให้มีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมอย่างท่ัวถึงและเคร่งครัด  โดยมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

   (1) ดำเนินการเผยแพร่  ปลูกฝัง  ส่งเสริม  ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดี
และติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ำเสมอ 
 
 

 
/(2) สืบสวน 
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(2) สืบสวนหาข้อเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝ่าฝืนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลให้  
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ทั้งนี้  โดยอาจมีผู้ร้องขอหรืออาจดำเนินการ
ตามที่นายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายหรือตามท่ีเห็นเองได้ 

   (3) ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการ พนักงาน ซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม
นี้อย่างตรงไปตรงมา  มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่ เป็นธรรม  ในกรณีที่เห็นว่า  นายกองค์การ
บริหารส่วนตำบลหรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้ความคุ้มครองต่อข้าราชการ พนักงาน ผู้นั้นตามควร      
อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผู้ตรวจการ
แผ่นดินก็ได้ 

   (4) คุ้มครองข้าราชการ พนักงาน ซึ่ งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อย่าง
ตรงไปตรงมามิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อำนาจโดยไม่เป็นธรรม  การดำเนินการต่อข้าราชการ พนักงาน ที่อยู่
ระหว่างถูกกล่าวหาว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบต่อการแต่งตั้ง  โยกย้าย  เลื่อนขั้น
เงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัยหรือกระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการ พนักงาน ผู้นั้น  
จะกระทำมิได้เว้นแต่จะได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว 

  (5) ทำหน้าที่ฝ่ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส
  (6) ดำเนินการอ่ืนตามทีก่ำหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีคณะกรรมการ 
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย  ทั้งนี้โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ดำรงตำแหน่งในสำนักปลัด 

ข้อ ๑7  ให้ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส   แต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้นเพื่อ 
ควบคุม กำกับ  ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรม นี้ 

 คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบด้วย 

(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย  เป็นประธานกรรมการ 

(๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารเลือกกันเองให้เหลือ 
สองคน 
   (3) กรรมการซึ่งเป็นข้าราชการ พนักงาน ที่ไม่ได้ดำรงตำแหน่งสายงานผู้บริหารใน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  ที่ได้รับเลือกจากข้าราชการ  พนักงานจ้าง  และลูกจ้างขององค์การบริหาร
ส่วนตำบลแม่ใสจำนวนสองคน 

   (4) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก  ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกันเสนอชื่อ
และคัดเลือกให้เหลือสองคน 

  ให้หั วหน้ าสำนักปลัด  เป็น เลขานุการคณะกรรมการจริ ยธรรม  และอาจแต่ งตั้ ง
ผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมได้ตามความเหมาะสม กรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทาง
วินัยมาก่อน 

  ข้อ ๑8 คณะกรรมการจริยธรรมมีอำนาจหน้าที่ดังนี้ 

(๑) ควบคุม  กำกับ ส่งเสริมและให้คำแนะนำในการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส 
 
 
 
 

/ (2) สอดส่อง 
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   (2) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์การบริหารส่วนตำบล
แม่ใส  ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝ่าฝืนจริยธรรมหรือจรรยา  หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์  
การลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้  จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริงและมีคำวินิจฉัยโดยเร็ว 

(3) ให้คณะกรรมการจริยธรรมหรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอำนาจ 
หน้าที่ ขอให้กระทรวง  กรม  หน่วยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หน่วยงานอ่ืนของรัฐ  หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท  
ชี้แจงข้อเท็จจริง  ส่งเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวข้อง  ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยคำ
เกีย่วกับเรื่องทีส่อบสวน 

   (4)  เรียกผู้ถูกกล่าวหา  หรือข้าราชการ พนักงาน ของหน่วยงานนี้มาชี้แจงหรือให้
ถ้อยคำหรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน 

(5) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งคำวินิจฉัยให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัดโดยพลัน  ถ้าคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับ
แต่วันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ให้คำวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเป็น
ที่สุด 

(6) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินวินิจฉัยในกรณีที่เหน็ว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่อง 
สำคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

   (7) คุ้มครองข้าราชการ พนักงาน ซึ่ งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อย่า ง
ตรงไปตรงมามิใหผู้้บังคับบัญชาใช้อำนาจ  โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการ พนักงานผู้นั้น 

(8) ดำเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผู้ตรวจการแผ่นดินมอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้นำกฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติราชการทาง 
ปกครองมาใช้บังคับ 

ส่วนที่ ๒ 

ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

  ข้อ ๑9 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฎเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวล
จริยธรรมให้ นายกองคก์ารบริหารส่วนตำบลแม่ใสเป็นผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการ 

  ข้อ 20 การดำเนินการตามข้อ ๑๙ ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการ
จำนวนไม่น้อยกว่าสามคน  เป็นผู้ดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

  ข้อ ๒1 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเป็นการฝ่าฝืนจริยธรรมร้ายแรง
หรือไม่  ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝ่าฝืน  ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุแห่งความสำคัญและระดับ
ตำแหน่ ง  ตลอดจนหน้าที่ ความรับผิดชอบของผู้ ฝ่ าฝืน  อายุ   ประวัติและความประพฤติ ในอดี ต  
สภาพแวดล้อมแห่งกรณี  ผลร้ายอันเกิดจากการฝ่าฝืนและเหตุอ่ืนอันนำมาประกอบการพิจารณา 

  ข้อ ๒2 หากการดำเนินการสอบสวนตามข้อ ๒๐ แล้ว  ไม่ปรากฏข้อเท็จจริงว่ามีการฝ่าฝืน
ประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามข้อ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง  แตห่ากปรากฎข้อเท็จจริงว่าเป็น
การฝ่าฝืนประมวลจริยธรรม  แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย  ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาดำเนินการตามข้อ ๑๙ 
สั่งลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๒๕ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัยให้ดำเนินการทางวินัย 

/ ข้อ 23 
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  ข้อ ๒3 การดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝ่าฝืนตามข้อ ๑๙ ข้อ ๒๐ 
และ ข้อ ๒๒ ให้นำแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ ยวกับวินัย การรักษาวินัยและการ
ดำเนินการทางวินัย  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม 

  ข้อ ๒4 การสั่งการของผู้รับผิดชอบดำเนินการตามข้อ ๒๒ ให้ดำเนินการตามนั้นเว้นแต ่
ปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจทำให้ผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป 

หมวด ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 

  ข้อ ๒5 การประพฤติปฏิบัติฝ่าฝืนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใช่เป็นความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา  ให้ดำเนินการตามควรแก่กรณี  เพ่ือให้มีการแก้ไขหรือดำเนินการที่ถูกต้องหรือ
ตักเตือน หรือนำไปประกอบการพิจารณาแต่งตั้ง  การเข้าสู่ตำแหน่ง  การพ้นจากตำแหน่ง การเลื่อนขั้น
เงินเดือนหรือการพิจารณาความดีความชอบหรือการสั่งให้ผู้ฝ่าฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการพัฒนา
แล้วแต่กรณี 

  ข้อ ๒6 เมื่อมีการดำเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและมีการสั่งลงโทษตามข้อ ๒๒ แล้ว     
ให้องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  ดำเนินการให้เป็นไปตามคำสั่งดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

  ข้อ ๒7 ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรือุทธรณ์ต่อคณะกรรมการจริยธรรมของ 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ใส  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้รับทราบการลงโทษ 
  ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ 

  ข้อ ๒8 เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว  ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการแผ่นดินโดยเร็ว 

บทเฉพาะกาล 

  ข้อ ๒9 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อมดำเนินการปรับปรุง
แก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม และแจ้ งให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการข้าราชการ พนักงานส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น  และ
ผู้ตรวจการแผ่นดินทราบต่อไป 
   

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


