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รายงานการประชุมพนักงานองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
วันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ. 2563 เวลา 14.00 น. 
ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
****************************************** 

ผู้มาประชุม 
ล าดับที่  ชื่อ – นามสกุล    ต าแหน่ง  
1 นางสาวทศพร  เดชรักษา ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
2 นางสาวผกาวรรณ์ รู้การนา  ผู้อ านวยการกองคลัง 
3 นายสุรศักดิ์  ปูองโส  ผู้อ านวยการกองช่าง 
4 นางศิริวรรณ  บุตรทัน  นักทรัพยากรบุคคล 
5 นางสาวดาราพร  โพนเงิน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
6 นางบุญเรือน  อาจปรุ  คร ู
7 นายเอนก  ดวงสุดา  เจ้าพนักงานปูองกันและบรรเทาสาธารณภัย 
8 นางสาวธัญญเนษฐ์ พูนนิกร  นักพัฒนาชุมชน 
9 นางสาวบุญเรือน  นิลประภา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
10 นายอภิวัฒน์  อุบลครุฑ พนักงานผลิตน้ าประปา 
11 นายจ าปา  ปาสีวงษ ์ พนักงานขับรถยนต์ 
12 นายพิเชฐ  ช้างชนะ  พนักงานขับเครื่องจักรกลขนาดเบา 
13   นางเทวิกา  สังขีด  ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ 
14 นายถิรวัสส์  สุขใส  ผู้ช่วยนายช่างโยธา 
15 นางสาวภัคสุดา  ดวงสุดา  ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก 
16 นางดอกอ้อ  เสาแก่น  คนงานทั่วไป 
17 นางสาวปริศนา  เสาแก่น  คนงานทั่วไป 
18 นายมนตรี  เจือทอง  นักการภารโรง 
19 นางสาวนิลรัตน์  แก่นสน  ธุรการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
20 นางสาวสุพรรษา  ปรีชานนท์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
21 นางสาวอัมรา  ประสาทสงค์ ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
22 นายกิตติศักดิ์  เกตุปาน  ช่างไฟฟูา 
23 นางสาวเกษรา  ทองกรุง  ครูธุรการศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอบต.นาโสม 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
 ไม่มี 
 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
1 นายสมทรง  ช้างชนะ  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
2 นายสุพัฒน์ชัย  โพธิ์หอม  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
3 นายสุวรรณ  กรทอง  รองนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
4 นายอ านาจ  คงสว่าง  เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 
 
          /เริ่มประชุม... 
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เริ่มประชุม เวลา 14.๐0 น. 
 

  เมื่อที่ประชุมส่วนใหญ่มาพร้อมแล้ว  นายสมทรง  ช้างชนะ  นายกองค์การบริหารส่วน
ต าบลนาโสม ในฐานะประธานในที่ประชุมฯ  ได้กล่าวเปิดการประชุม และแจ้งวาระการประชุมให้ที่ประชุมฯ  
รับทราบ  พร้อมแล้วจึงด าเนินการตามวาระการประชุมต่อไป 
           
ระเบียบวาระท่ี  1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 
 

นายกฯ    แจ้งใหท้ี่ประชุมทราบว่า  ในวันนี้เป็นการประชุมของพนักงานส่วนต าบล/ 
พนักงานจ้างของ อบต.นาโสม ประจ าเดือน ตุลาคม 2563  

 
 

นายกฯ    สอบถามคณะผู้บริหารมีใครมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบหรือไม่ 
 
 

รองนายกฯ   ไม่มีครับ  
 
 

นายกฯ    ถ้าคณะผู้บริหารไม่มีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบก็ขอเชิญปลัด อบต.  
   ด าเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป 
 

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมของพนักงานฯ / พนักงานจ้างองค์การบริหาร 
   ส่วนต าบลนาโสม เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2563  
    
 

ที่ประชุมฯ  รับรอง 
 
 

ระเบียบวาระท่ี  3 เรื่องเพ่ือทราบ   
 

3.1 การใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี พ.ศ. 2564  
   (ปลัด อบต.) 
ปลัดฯ    ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมได้ด าเนินการจัดท าข้อบัญญัติ 

รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564   เสร็จเรียบร้อยแล้ว เพื่อให้การ
ปฏิบัติงานขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยจึงขอ
แจ้งใหพ้นักงานทุกคนทราบว่าองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมได้ด าเนินการ
ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 แล้ว
  
 

ที่ประชุมฯ   รับทราบ 
  

นายกฯ 3.2  เดือนนี้เป็นเดือนแรกของปีงบประมาณ  พ.ศ. 2564  ขอแจ้งให้พนักงานทุก
ท่านทราบว่า ในการปฏิบัติราชการขอให้พนักงานทุกท่านตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ของ
ตนเองอย่างเต็มความสามารถ ปฏิบัติราชการตามระเบียบขั้นตอนตามระเบียบการ
ปฏิบัติราชการด้วยความโปร่งใส ปลอดทุจริต รักษาประโยชน์ของทางราชการ หาก
มีผลการปฏิบัติงานดี  เพ่ือเป็นการสร้างขวัญและก าลังใจในการปฏิบัติงานด้าน
ต่างๆ จึงขอแจ้งให้พนักงานทุกท่านทราบ ดังนี้   

        /1.ด้านผลงาน... 
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1.ด้านผลงาน จะมีการประกาศรายชื่อผู้มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น เป็น
ประจ าทุกรอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพ่ือสร้างขวัญและก าลังใจในการ
ปฏิบัติงาน และยกย่องเชิดชูเกียรติให้บุคคลอื่นยึดถือเป็นแบบอย่าง 

2.ด้านพฤติกรรมการปฏิบัติงาน จะมีการประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ ผู้มี
ความประพฤติดี เช่น มาท างานตรงต่อเวลา ทุ่มเทเวลาในการท างาน แต่งกายเป็น
ระเบียบเรียบร้อย บริการประชาชนด้วยความสุภาพเรียบร้อย เป็นต้น 

3.การพิจารณาความดีความชอบ คือ การเลื่อนขั้นเงินเดือน เลื่อนค่าจ้าง 
หรือค่าตอบแทน โดยพิจารณาตามผลการประเมินผลการปฏิบัติราชการ มีการ
ประชุมคณะกรรมการพิจารณาความดีความชอบด้วยความโปร่งใส เสมอภาคและ
เป็นธรรม และให้ได้รับการเลื่อนข้ันเงินเดือน 2 ขั้นกันในปีนี้ด้วย  
พนักงานทุกคนตั้งใจปฏิบัติหน้าที่และให้บริการประชาชนกับอย่างเต็มที่ด้วย 

 
ที่ประชุมฯ   รับทราบ 
 

3.3 การจัดส่งบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1  
    (ระหว่างเดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564) 
ปลัดฯ    แจ้งการจัดส่งบันทึกข้อตกลงในการปฏิบัติราชการ รอบที่ 1 ระหว่าง 
   เดือน ตุลาคม 2563 – มีนาคม 2564  ดังนี้ 
   ต าแหน่ง   ปลัด อบต.  จัดท ากับ นายก อบต. 
   ต าแหน่ง   ผู้อ านวยการกอง / หัวหน้าส่วน จัดท ากับ ปลัด อบต. 

ต าแหน่ง   พนักงานส่วนต าบล / พนักงานครู อบต. / ลูกจ้างประจ า / พนักงานจ้าง 
      จัดท ากับ ผู้อ านวยการกอง / รักษาราชการแทน 

และให้ด าเนินการ จัดส่งต้นรอบ ภายในตุลาคม 2563 
 
 

ที่ประชุมฯ   รับทราบ 
 

3.4  การประกาศมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรมของ (ข้าราชการ หรือ
พนักงาน และลูกจ้าง องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 

 
นายกฯ      ตามท่ีองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมได้ด าเนินการจัดท าประมวล 

จริยธรรมของข้าราชการ พนักงานและลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม
นี้ จัดท าขึ้นตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 
๒๕6๐ มาตรา 76 วรรคสาม โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือ  

๑. เป็นเครื่องมือก ากับความประพฤติของข้าราชการ ที่สร้างความโปร่งใส 
มีมาตรฐาน ในการปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเป็นสากล  

๒. ยึดถือเป็นหลักการและแนวทางปฏิบัติอย่างสม่ าเสมอ ทั้งในระดับ
องค์กรและระดับบุคคล และเป็นเครื่องมือการตรวจสอบการท างานด้านต่าง ๆ 
ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เพ่ือให้การด าเนินงานเป็นไปตามหลัก
คุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  

      /3.ท าให้เกิด... 
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๓. ท าให้เกิดรูปแบบองค์กรอันเป็นที่ยอมรับ เพ่ิมความน่าเชื่อถือ เกิด
ความมั่นใจ แก่ผู้รับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผู้มีส่วนได้เสีย  

๔. ให้เกิดพันธะผูกพันระหว่างองค์กรและข้าราชการในทุกระดับ โดยให้
ฝุายบริหารใช้อ านาจในขอบเขต สร้างระบบความรับผิดชอบของข้าราชการต่อ
ตนเอง ต่อองค์กร ต่อผู้บังคับบัญชา ต่อประชาชน และต่อสังคม ตามล าดับ  

๕. ปูองกันการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ และความขัดแย้งทาง
ผลประโยชน์ที่อาจเกิดข้ึน รวมทั้งเสริมสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน  

ทั้งนี้รวมถึงเพ่ือใช้เป็นค่านิยมร่วมส าหรับองค์กรและข้าราชการทุกคน  พึง
ยึดถือเป็นแนวทางปฏิบัติควบคู่ไปกับระเบียบและกฎข้อบังคับอ่ืน ๆ อย่างทั่วถึง
และมีประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕6๐ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม จึงออกประกาศไว้ดังนี้  

 
หมวด ๑ 
บททั่วไป 

ข้อ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้  
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของข้าราชการ 

พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  
“ข้าราชการ” หมายถึง ข้าราชการส่วนท้องถิ่น ข้าราชการส่วนท้องถิ่น

สามัญ ข้ าร าชการครู  และบุคลากรทางการศึ กษา ตามที่ บัญญัติ ไว้ ใน
พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการส่วนท้องถิ่น  

“พนักงาน” หมายถึง พนักงานสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  
“ลูกจ้าง” หมายถึง ลูกจ้างสังกัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจ า

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  
ข้อ ๒ ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้ 
 

หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก 

ส าหรับข้าราชการ ขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
ข้อ 3 ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมทุกคน 
มีหน้าที่ด าเนินการให้เป็นไปตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชน์ส่วนรวม เป็นกลาง
ทางการเมืองอ านวยความสะดวกและให้บริการแก่ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล 
โดยจะต้องยึดมั่นในค่านิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้  
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม  
(๓) การมีจิตส านึกท่ีดี ซื่อสัตย์ และรับผิดชอบ  
  /(4) การยึดถือ... 
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(๔) การยึดถือประโยชน์ของประเทศชาติเหนือกว่าประโยชน์ส่วนตน และไม่มี
ผลประโยชน์ทับซ้อน  
(๕) การยืนหยัดท าในสิ่งที่ถูกต้อง เป็นธรรมและถูกกฎหมาย  
(๖) การให้บริการแก่ประชาชนด้วยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไม่เลือกปฏิบัติ  
(๗) การให้ข้อมูลข่าวสารแก่ประชาชนอย่างครบถ้วน ถูกต้อง และไม่บิดเบือน
ข้อเท็จจริง  
(๘) การมุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปร่งใส  
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององค์กร  
(๑๐) การสร้างจิตส านึกให้ประชาชนในท้องถิ่นประพฤติตนเป็นพลเมืองที่ดีร่วมกัน
พัฒนาชุมชนให้น่าอยู่คู่คุณธรรมและดูแลสภาพสิ่ งแวดล้อมให้สอดคล้อง
รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน  

ส่วนที่ ๒ 
จรรยาวิชาชีพขององค์กร 

ข้อ ๔ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ต้อง
จงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์  
ข้อ ๕ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ต้อง
เป็นแบบอย่างท่ีดีในการรักษาไว้และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย
ทุกประการ  
ข้อ ๖ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ต้อง
เป็นแบบอย่างที่ดีในการเป็นพลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอย่าง
เคร่งครัด  
ข้อ ๗ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ต้อง
ไม่ประพฤติตนอันอาจก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อเกียรติภูมิของต าแหน่งหน้าที่  
ข้อ ๘ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ อย่างเต็มก าลังความสามารถด้วยความเสียสละ ทุ่มเทสติปัญญา 
ความรู้ความสามารถ ให้บรรลุผลส าเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประเทศชาติและประชาชน 
ข้อ ๙ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ต้อง
มุ่งแก้ปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนด้วยความเป็นธรรม รวดเร็ว และมุ่ง
เสริมสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างหน่วยงานและประชาชน  
ข้อ ๑๐ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ต้อง
ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสุภาพ เรียบร้อย  
ข้อ ๑๑ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ต้อง
รักษาความลับที่ได้จากการปฏิบัติหน้าที่ การเปิดเผยข้อมูลที่เป็นความลับโดยจะ
กระท าได้ต่อเมื่อมีอ านาจหน้าที่และได้รับอนุญาตจากผู้บังคับบัญชา หรือเป็นไป
ตามท่ีกฎหมายก าหนดเท่านั้น  
 
      /ข้อ 12 ข้าราชการ... 
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ข้อ ๑๒ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ต้อง
รักษาและเสริมสร้างความสามัคคีระหว่างผู้ร่วมงาน พร้อมกับให้ความช่วยเหลือ
เกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ  
ข้อ ๑๓ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ต้อง
ไม่ใช้สถานะหรือต าแหน่งไปแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้ส าหรับตนเองหรือผู้อ่ืน ไม่
ว่าจะเป็นประโยชน์ในทางทรัพย์สินหรือไม่ก็ตาม ตลอดจนไม่รับของขวัญ ของ
ก านัล หรือประโยชน์อื่นใดจากผู้ร้องเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ต่าง 
ๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหน้าที่ของตน เว้นแต่เป็นการให้โดยธรรมจรรยาหรือ
การให้ตามประเพณี  
ข้อ ๑๔ ข้าราชการ พนักงาน และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ต้อง
ประพฤติตนให้สามารถท างานร่วมกับผู้อ่ืนด้วยความสุภาพ มีน้ าใจ มีมนุษยสัมพันธ์
อันดี ต้องไม่ปิดบังข้อมูลที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานของเพ่ือนร่วมงาน และไม่น า
ผลงานของผู้อื่นมาแอบอ้างเป็นผลงานของตน  
 

ส่วนที่ ๒ 
จรรยาวิชาชีพวิชาชีพ 

ข้อ ๑๕ จรรยาบรรณวิชาชีพครู  
1. ครูต้องรักและเมตตาศิษย์ โดยให้ความเอาใจใส่ช่วยเหลือส่งเสริมให้กาลังใจใน
การศึกษาเล่าเรียนแก่ศิษย์โดยเสมอหน้า  
๒. ครูต้องอบรม สั่งสอน ฝึกฝน สร้างเสริมความรู้ ทักษะและนิสัย ที่ถูกต้องดีงาม 
ให้เกิดแก่ศิษย์ อย่างเต็มความสามารถ ด้วยความบริสุทธิ์ใจ  
๓. ครูต้องประพฤติ ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ศิษย์ทั้งทางกาย วาจา และ
จิตใจ  
๔. ครูต้องไม่กระท าตนเป็นปฏิปักษ์ต่อความเจริญทางกาย สติปัญญา จิตใจ 
อารมณ์และสังคมของศิษย์  
๕. ครูต้องไม่แสวงหาประโยชน์อันเป็นอามิสสินจ้างจากศิษย์ ในการปฏิบัติหน้าที่
ตามปกติ และไม่ใช้ให้ศิษย์กระท าการใด ๆ อันเป็นการหาประโยชน์ ให้แก่ตนโดยมิ
ชอบ  
๖. ครูย่อมพัฒนาตนเองทั้งทางด้านวิชาชีพ ด้านบุคลิกภาพและวิสัยทัศน์ให้ทันต่อ
การพัฒนาทาง วิทยาการ เศรษฐกิจสังคม และการเมืองอยู่เสมอ  
๗. ครูย่อมรักและศรัทธาในวิชาชีพครูและเป็นสมาชิกที่ดีต่อองค์กรวิชาชีพครู  
๘. ครูพึงช่วยเหลือเกื้อกูลครูและชุมชนในทางสร้างสรรค์  
๙. ครูพึงประพฤติ ปฏิบัติตน เป็นผู้นาในการอนุรักษ์ และพัฒนาภูมิปัญญา และ
วัฒนธรรมไทย 
  

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 

ส่วนที่ ๑ 
กลไกการบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
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ข้อ ๑6 ให้ส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม มีหน้าที่ควบคุมก ากับการ
ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างทั่วถึงและเคร่งครัด โดยมีอ านาจ
หน้าที่ดังนี้  
(๑) ด าเนินการเผยแพร่ ปลูกฝัง ส่งเสริม ยกย่องข้าราชการที่เป็นแบบอย่างที่ดีและ
ติดตามสอดส่องการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างสม่ าเสมอ  
(๒) สืบสวนหาข้อเท็จจริง หรือสอบสวนการฝุาฝืนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลให้
นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดย
อาจมีผู้ร้องขอหรืออาจด าเนินการตามที่นายองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม หรือ
คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได้  
(๓)    ให้ความช่วยเหลือและดูแลข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
อย่างตรงไปตรงมา มิให้ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม ในกรณีที่
เห็นว่านายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมหรือคณะกรรมการจริยธรรมไม่ให้
ความคุ้มครองต่อข้าราชการผู้นั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไม่ต้องผ่านนายก
องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม หรือคณะกรรมการจริยธรรมไปยังผู้ตรวจการ
แผ่นดินก็ได้  
(๔) คุ้มครองข้าราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อย่างตรงไปตรงมา มิให้
ถูกกลั่นแกล้งหรือถูกใช้อ านาจโดยไม่เป็นธรรม การด าเนินการต่อข้าราชการที่อยู่
ระหว่างถูกกล่าวหา ว่าไม่ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบต่อการ
แต่งตั้ง โยกย้าย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงหรือวินัย หรือ
กระทบต่อสิทธิหน้าที่ของข้าราชการผู้นั้น จะกระท ามิได้ เว้นแต่จะได้รับความเห็น
ชอบจากคณะกรรมการจริยธรรมแล้ว  
(๕) ท าหน้าที่ฝุายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น  
(๖) ด าเนินการอ่ืนตามที่ก าหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไม่กระทบต่อความเป็นอิสระของผู้ด ารงต าแหน่งใน
ส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม  
ข้อ ๑7 ให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสมแต่งตั้งคณะกรรมการจริยธรรม
ขึ้น เพื่อควบคุม ก ากับ ให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบด้วย  

(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ได้รับมอบหมาย เป็นประธานกรรมการ  
(๒) กรรมการจากข้าราชการซึ่งด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารคัดเลือก

กันเองให้เหลือสองคน  
(๓) กรรมการ ซึ่งเป็นข้าราชการที่ไม่ได้ด ารงต าแหน่งสายงานผู้บริหารใน

องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ที่ได้รับการคัดเลือกจากข้าราชการ พนักงานจ้าง 
และลูกจ้างขององค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม จ านวนสองคน  

(๔) กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก ให้กรรมการตาม (๑) – (๓) ร่วมกัน
เสนอชื่อและคัดเลือกให้เหลือสองคน  

ให้หัวหน้าส านักปลัด องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เป็นเลขานุการ
คณะกรรมการจริยธรรม และอาจแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม
ได้ตามความเหมาะสม  
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คณะกรรมการจริยธรรมต้องไม่เคยถูกลงโทษทางวินัยมาก่อน  
ข้อ ๑8 คณะกรรมการจริยธรรมมีอ านาจหน้าที่ ดังนี้  

(๑) ควบคุม ก ากับ ส่งเสริมและให้ค าแนะน าในการใช้บังคับประมวล
จริยธรรมนี้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(๒) สอดส่องดูแลให้มีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น ในกรณีที่มีข้อสงสัยหรือมีข้อร้องเรียนว่ามีการฝุาฝืนจริยธรรม หรือ
จรรยา หรือในกรณีที่มีการอุทธรณ์ การลงโทษผู้ฝุาฝืนตามประมวลจริยธรรมนี้ 
จะต้องไต่สวนข้อเท็จจริง และมีค าวินิจฉัยโดยเร็ว  

(๓) ให้คณะกรรมการจริยธรรม หรือผู้ที่คณะกรรมการจริยธรรม
มอบหมาย มีอ านาจหน้าที่ ขอให้กระทรวง กรม หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ 
หน่วยงานอ่ืนของรัฐ หรือห้างหุ้นส่วน บริษัท ชี้แจงข้อเท็จจริง ส่งเอกสารและ
หลักฐานที่เกี่ยวข้อง ส่งผู้แทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือให้ถ้อยค าเกี่ยวกับ
เรื่องท่ีสอบสวน  

(๔) เรียกผู้ถูกกล่าวหา หรือข้าราชการของหน่วยงานนี้มาชี้แจงหรือให้
ถ้อยค า หรือให้ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน  

(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปัญหาอันเกิดจากการใช้บังคับประมวล
จริยธรรมนี้ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   เมื่อได้วินิจฉัยแล้วให้ส่งค าวินิจฉัยให้
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน     ถ้าคณะกรรมการ
บริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิได้วินิจฉัยเป็นอย่างอ่ืนภายในเก้าสิบวันนับแต่วันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจั งหวัดรับเรื่องให้ค าวินิจฉัยของ
คณะกรรมการจริยธรรมเป็นที่สุด  

(๖) ส่งเรื่องให้ผู้ตรวจการแผ่นดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นว่าเรื่องนั้น
เป็นเรื่องส าคัญหรือมีผลกระทบในวงกว้างหลายองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

(๗) คุ้มครองข้าราชการซึ่ งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ อย่าง
ตรงไปตรงมา มิให้ผู้บังคับบัญชาใช้อ านาจ โดยไม่เป็นธรรมต่อข้าราชการผู้นั้น  

(๘) ด าเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผู้ตรวจการแผ่นดิน 
มอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมให้น ากฎหมายว่าด้วยวิธีปฏิบัติ
ราชการทางปกครองมาใช้บังคับ  

 
ส่วนที่ ๒ 

ระบบบังคับใช้ประมวลจริยธรรม 
ข้อ ๑9 กรณีมีการร้องเรียนหรือปรากฏเหตุว่ามีเจ้าหน้าที่ประพฤติปฏิบัติ

ฝุาฝืนประมวลจริยธรรมให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม เป็นผู้รับผิดชอบ
พิจารณาด าเนินการ  

ข้อ 20 การด าเนินการตามข้อ ๑9 ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ
แต่งตั้งคณะกรรมการจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน เป็นผู้ด าเนินการสอบสวนทาง
จริยธรรม  

 
     /ข้อ ๒1 การประพฤต…ิ 
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ข้อ ๒1 การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเป็นการฝุา
ฝืนจริยธรรมร้ายแรงหรือไม่ ให้พิจารณาจากพฤติกรรมของการฝุาฝืน ความจงใจ
หรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความส าคัญและ ระดับต าแหน่ง ตลอดจนหน้าที่ความ
รับผิดชอบของผู้ฝุาฝืน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดล้อมแห่ง
กรณี ผลร้ายอันเกิดจากการฝุาฝืน และเหตุอ่ืนอันควรน ามาประกอบการพิจารณา  

ข้อ ๒2 หากการด าเนินการสอบสวนตามข้อ 20 แล้ว ไม่ปรากฏ
ข้อเท็จจริงว่า มีการฝุาฝืนประมวลจริยธรรม ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ
ตามข้อ ๑9 สั่งยุติเรื่อง แต่หากปรากฏข้อเท็จจริงว่าเป็นการฝุาฝืนประมวล
จริยธรรม แต่ไม่ถึงกับเป็นความผิดทางวินัย ให้ผู้รับผิดชอบพิจารณาด าเนินการ
ตามข้อ ๑9 สั่งลงโทษผู้ฝุาฝืนตามข้อ ๒๔ แต่หากปรากฏว่าเป็นความผิดทางวินัย
ให้ด าเนินการทางวินัย  

ข้อ ๒3 การด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผู้ฝุาฝืนตาม
ข้อ ๑9 ข้อ 20 และข้อ ๒2 ให้น าแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐาน
ทั่วไปเก่ียวกับวินัย และการรักษาวินัย และ การด าเนินการทางวินัยขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นมาบังคับใช้โดยอนุโลม  

ข้อ ๒4 การสั่งการของผู้รับผิดชอบด าเนินการตามข้อ ๒2 ให้ด าเนินการ
ตามนั้น เว้นแต่จะปรากฏข้อเท็จจริงในภายหลังที่อาจท าให้ผลของการสั่งการนั้น
เปลี่ยนแปลงไป  

 
หมวด ๔ 

ขั้นตอนการลงโทษ 
ข้อ ๒5 การประพฤติปฏิบัติฝุาฝืนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใช่เป็น

ความผิดทางวินัยหรือความผิดทางอาญา ให้ด าเนินการตามควรแก่กรณีเพ่ือให้มี
การแก้ไขหรือด าเนินการที่ถูกต้อง หรือตักเตือน หรือน าไปประกอบการพิจารณา
การแต่งตั้งการเข้าสู่ต าแหน่ง การพ้นจากต าแหน่ง การเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือการ
พิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งให้ผู้ฝุาฝืนนั้นปรับปรุงตนเองหรือได้รับการ
พัฒนาแล้วแต่กรณี 

ข้อ 26 เมื่อมีการด าเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษ
ตามข้อ 22 แล้วให้องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ด าเนินการให้เป็นไปตามค าสั่ง
ดังกล่าวโดยไม่ชักช้า 

ข้อ ๒๗ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๒๕ สามารถร้องทุกข์หรืออุทธรณ์ต่อ
คณะกรรมการจริยธรรมของ องค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม ภายในสามสิบวัน 
นับแต่วันได้ทราบการลงโทษ ผู้ถูกลงโทษตามข้อ ๑๘ (๒) สามารถร้องทุกข์หรือ
อุทธรณ์ต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแต่
วันได้ทราบการลงโทษ 

ข้อ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเป็นที่สุดแล้ว ให้รายงานผลต่อผู้ตรวจการ
แผ่นดินโดยเร็ว 

 
 
      /เฉพาะกาล... 
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เฉพาะกาล 

ข้อ 29 จัดให้มีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พร้อม
ด าเนินการปรับปรุงแก้ไขประมวลจริยธรรมให้มีความเหมาะสม ( ถ้ามี ) และแจ้ง
ให้คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  คณะกรรมการข้าราชการส่วน
ท้องถิ่น   ซึ่งเป็นองค์กรกลางการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นและผู้ตรวจการ
แผ่นดินทราบต่อไป   

 
 ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที ่ 1  กรกฎาคม  พ.ศ. 2562 

 
มติที่ประชุมฯ   รับทราบ/ถือปฏิบัติ 

 
ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องอ่ืน ๆ 
 

นายก อบต.  มีท่านใดมีเรื่องจะแจ้งให้ที่ประชุมทราบอีกหรือไม่ หากไม่มีเรื่องใดแล้วขอ 
   ปิดการประชุม 

 

ที่ประชุม ฯ  ไม่มี 
 

นายก อบต.  กล่าวขอบคุณที่ประชุม พร้อมกล่าวปิดการประชุม 
 
เลิกประชุมเวลา  15.30  น. 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
             (  นางศิริวรรณ  บุตรทัน  ) 
                  นักทรัพยากรบุคคล 
 
 

(ลงชื่อ)    ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
            (  นางสาวทศพร  เดชรักษา  ) 
        ปลัดองค์การบริหารส่วนต าบลนาโสม 
 
 
 
 
 
 

 


