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ประมวลจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจาง
ขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ

พ.ศ. 2555
_______________

ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ  ท่ีสรางความโปรงใส  มีมาตรฐาน ในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล

๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ  ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคล
และเปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตาง ๆ ขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เพ่ือให
การดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ  เพ่ิมความนาเชื่อถือ  เกิดความม่ันใจแก
ผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป  ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย

๔.ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ  โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต  สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา       ตอประชาชน
และตอสังคม ตามลําดับ

๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  และความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน
รวมท้ังเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน

ท้ังนี้  รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน  พึงยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้

หมวด ๑
บทท่ัวไป

ขอ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของขาราชการขององคการบริหาร

สวนตําบลโสกกาม
“ขาราชการ” หมายถึง  ขาราชการสามัญ  ขาราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถ่ิน รวมถึงพนักงานจาง  และลูกจางขององคการ
บริหารสวนตําบลโสกกาม

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมขาราชการ พนักงาน
และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

ขอ ๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้
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หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม

สวนท่ี ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก

สําหรับขาราชการ  ขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม

ขอ ๓ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ทุกคนมีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไป
ตามกฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม  เปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ  ดังนี้

(๑) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซื่อสัตย  และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมี

ผลประโยชนทับซอน
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรม  และถูกกฎหมาย
(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน

ขอเท็จจริง
(๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
(๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
(๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดีรวมกัน

พัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรม และดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

สวนท่ี ๒
จรรยาวิชาชีพขององคกร

ขอ ๔ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย

ขอ ๕ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษา
ไวและปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ

ขอ ๖ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการเปน
พลเมืองดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด

ขอ ๗ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิด
ความเสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี

ขอ ๘ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ตองปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลัง
ความสามารถดวยความเสียสละ  ทุมเทสติปญญา  ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน
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ขอ ๙ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนดวยความเปนธรรม  รวดเร็ว  และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน

ขอ ๑๐ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ
เรียบรอย มีอัธยาศัย

ขอ ๑๑ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ตองรักษาความลับท่ีไดจากการ
ปฏิบัติหนาท่ีการเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเม่ือมีอํานาจหนาท่ีและ
ไดรับอนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น

ขอ ๑๒ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ตองรักษาและเสริมสรางความ
สามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ

ขอ ๑๓ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไป
แสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน  ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม
ตลอดจนไม รับของขวัญ ของ กํานัล  หรือประโยชน อ่ืน ใดจากผู ร อง เรี ยน หรือบุคคล ท่ี เ ก่ียวของ
เพ่ือประโยชนตางๆอันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน  เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตาม
ประเพณี

ขอ ๑๔ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ตองประพฤติตนใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนดวยความสุภาพ มีน้ําใจ  มีมนุษยสัมพันธอันดี  ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของ
เพ่ือนรวมงาน  และไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน

หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม

สวนท่ี ๑
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม

ขอ ๑5 ใหปลัดองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม มีหนาท่ีควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้อยางท่ัวถึงและเครงครัด  โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้

(๑) ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง  สงเสริม  ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีและ
ติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสมํ่าเสมอ

(๒) สืบสวนหาขอเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้  เพ่ือรายงานผลให
นายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ท้ังนี้  โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจ
ดําเนินการตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามท่ี
เห็นเองก็ได

(๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยาง
ตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีท่ีเห็นวาองคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไมตอง
ผานองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได

(๔) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิใหถูก
กลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม การดําเนินการตอขาราชการท่ีอยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติ
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ตามประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนข้ันเงินเดือน  ตั้งกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบตอสิทธิหนาท่ีของขาราชการผูนั้นจะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแลว

(๕) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(๖) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีคณะกรรมการ

จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย  ท้ังนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด

ขอ ๑6 ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน
เพ่ือควบคุม กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดวย
(๑) ปลัด เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือ

กันเอง  จํานวน 2 คน
(๓) กรรมการ  ซึ่งเปนขาราชการท่ีไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในองคการ

บริหารสวนตําบลโสกกาม ท่ีไดรับเลือกตั้งจากขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม นั้น จํานวน 2 คน

(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกใหเหลือสองคน

(5) ใหหัวหนาสํานักงานปลัด เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจ
แตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม

กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน

ขอ ๑7 คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้
(๑) ควบคุม  กํากับ  สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน

องคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ  การ
ลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว

(๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอํานาจ
หนาท่ี  ขอใหกระทรวง  กรม  หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอ่ืนของรัฐ  หรือหางหุนสวน บริษัท
ชี้แจงขอเท็จจริง  สงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ  สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือใหถอยคํา
เก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน

(๔) เรียกผูถูกกลาวหา  หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง  หรือใหถอยคํา
หรือใหสงเอกสารและหลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน

(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เม่ือไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
โดยพลัน  ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ี
คณะกรรมการบรหิารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อง  ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนท่ีสุด

(๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่อง
สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน
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(๗) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา
มิใหผูบังคับบัญชาใชอํานาจ  โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น

(๘) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดิน มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง

ปกครองมาใชบงัคับ

สวนท่ี ๒
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม

ขอ ๑8 กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาท่ีประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรม  ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ

ขอ 19 การดําเนินการตามขอ ๑8 ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
จํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม

ขอ ๒0 การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรง
หรือไม  ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับ
ตําแหนง  ตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอม
แหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน  และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา

ขอ ๒1 หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ ๒๐ แลว  ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการ
ฝาฝนประมวลจริยธรรม  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวา
เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม  แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ
๑๙ สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๕ แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย

ขอ ๒2 การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๑8 ขอ
19 และขอ ๒1 ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัย  และการรักษาวินัย  และ
การดําเนินการทางวินัย  ขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน  มาบังคับใชโดยอนุโลม

ขอ ๒3 การสั่ งการของผู รับผิดชอบดํา เนินการตามขอ ๒๒ ใหดํา เนินการตามนั้น
เวนแตจะปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป

หมวด ๔
ข้ันตอนการลงโทษ

ขอ ๒4 การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา  ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไขหรือดําเนินการท่ีถูกตอง  หรือตักเตือน
หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง  การเขาสูตําแหนง  การพนจากตําแหนงการเลื่อนข้ันเงินเดือน  หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี

ขอ ๒5 การปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือวาเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือ
ไมใหพิจารณาจากพฤติกรรมของผูฝาฝน  ความจงใจ  มูลเหตุจงใจ  ความสําคัญ และระดําตําแหนงตลอดจน
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ความรับผิดชอบของผูฝาฝน  อายุ  ประวัติ  และความประพฤติในอดีต  สภาพแวดลอมแหงกรณี  ผลรายอันเกิด
จากการฝาฝนและเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา

ขอ 26 ใหคณะกรรมการจริยธรรมดําเนินการตามขอ 22 และสงผลคําวินิจฉัยใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม หรือผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกรปกครองสวนทองถ่ินนั้น ๆ
แลวแตกรณีมีคําสั่งลงโทษผูฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ตามคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรม และเม่ือมี
คําสั่งลงโทษแลวใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม หรือผูกํากับดูแลตามพระราชบัญญัติจัดตั้งองคกร
ปกครองสวนทองถ่ินนั้น ๆ แลวแตกรณี  แจงคณะกรรมการจริยธรรมเพ่ือรายงานใหผูตรวจการแผนดินทราบ
ตอไป

บทเฉพาะกาล

ขอ ๒7 กรณีเกิดปญหาในการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ ใหผูตรวจการแผนดินเปนผู
วินิจฉัยชี้ขาด

ขอ 28 ใหคณะกรรมการจริยธรรม พิจารณาปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรมใหมีความ
เหมาะสม  โดยจัดใหมีการประเมิลการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ทุก ๆ 1 ป  หรือใหดําเนินการปรับปรุง
แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสมตามคําแนะนําของผูตรวจการแผนดิน ตอไป
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ภาคผนวก



ประมวลจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจาง องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม หนา 8

ประธานกรรมการ
ปลัด (๑ คน)

องคประกอบคณะกรรมการจริยธรรม
คณะกรรมการจริยธรรมประจําองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม จัดตั้งข้ึนเพ่ือควบคุม  และกํากับใหมี

การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  และเพ่ือใหองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม มีองคประกอบของ
คณะกรรมการจริยธรรมใหเปนมาตรฐานเดียวกัน  จึงไดกําหนดองคประกอบคณะกรรมการจริยธรรม  และ
อํานาจหนาท่ีของคณะกรรมการข้ึน  รายละเอียดปรากฏอยูในหมวด ๓ สวนท่ี ๑ ขอ ๑6 และ ๑7

แผนผังคณะกรรมการจริยธรรม

กรรมการ

ดํารงตําแหน่ง
สายงาน
ผู ้บริหาร
(๒ คน)

กรรมการ
ข้าราชการ
ไม่ได้ดํารง
ตําแหน่ง
สายงาน
ผูบ้ริหาร
(๒ คน)

กรรมการ
ผู ้ทรงคุณวุฒิ
ภายนอก
(๒ คน)


