
ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
เรื่อง ประมวลจริยธรรมของขาราชการ พนักงาน และลูกจาง

ขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม อําเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ พ.ศ.๒๕61
……………………………………………………..

ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้ จัดทําข้ึนตามเจตนารมณ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พ.ศ. ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ ท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล

๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคล และเปน
เครื่องมือในการตรวจสอบการทํางานดานตางๆขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพแลประสิทธิผล

๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรเปนท่ีนายอมรับ เพ่ิมความนาเชื่อถือเกิดความม่ันใจแกผูรับบริการและ
ประชาชนท่ัวไป ตลอดจนผูมีสวนรวมไดเสีย

๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับโดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบ ของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชน และ
ตอสังคม ตามลําดับ

๕. ปองกันการแสวงหาผลประโยชนโดยมิชอบ ความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึนรวมท้ัง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน

ท้ังนี้ รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ
ควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ

หมวด ๑
บทท่ัวไป

ขอ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม”หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการขององคการบริหารสวนตําบล

โสกกาม
“ขาราชการ”หมายถึง ขาราชการทองถ่ิน ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญ ขาราชการครู และบุคลากร

ทางการศึกษา ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถ่ิน รวมถึงพนักงานจาง และ
ลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คระกรรมการจริยธรรมประจําองคการบริหารสวนตําบล
โสกกาม รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้

ขอ ๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้



หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม

สวนท่ี ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก

สําหรับขาราชการองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
ขอ ๓ ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลโสกกามทุกคน มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมาย

เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวมเปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชนตามหลัก
ธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ

(๑) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสํานึกท่ีดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนคน และไมมีผลประโยชนทับซอน
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งท่ีถูกตอง เปนธรรมและถูกกฎหมาย
(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตองและไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(๘) การมุงผลสัมฤทธิข์องงาน รักษามาตรฐานมีคุณภาพโปรงใสและตรวจสอบได
(๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
(๑๐)การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดีรวมกันพัฒนาชุมชนใหนา
อยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

สวนท่ี ๒
จรรยาวิชาชีพขององคกร

ขอ ๔ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย

ขอ ๕ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไวและ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ

ขอ ๖ ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ตองเปนแบบอยางท่ีดี ในการเปนพลเมืองท่ีดี
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด

ขอ ๗ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความ
เสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี

ขอ ๘ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ตองปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังเต็ม
ความสามารถดวยความอิสระ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพ
ตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน

ขอ ๙ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนดวยความเปนธรรม

ขอ ๑๐ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพเรียบรอย
มีอัธยาศัย



ขอ ๑๑ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ตองรักษาความลับท่ีไดจากการปฏิบัติ
หนาท่ี การเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดยขาราชการ / พนักงาน จะกระทําไดก็เม่ือมีอํานาจหนาท่ีและไดรับ
อนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามท่ีกฎหมายกําหนดเทานั้น

ขอ ๑๒ ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ตองรักษาและสงเสริมสรางความสามัคคี
ระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ

ขอ ๑๓ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกามตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหา
ประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอ่ืน ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตามตลอดจนไมรับ
ของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือประโยชนตางๆ อันอาจเกิด
จากการปฏิบัติหนาท่ีของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี

ขอ ๑๔ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ตองประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับ
ผูอ่ืนดวยความสุภาพ มีน้ําใจมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของเพ่ือน
รวมงาน และไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน

สวนท่ี ๓
จรรยาวิชาชีพ

ขอ ๑๕ ผูประกอบวิชาชีพครูขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ตองมีจรรยาบรรณวิชาชีพ
ประกอบดวย

๑. จรรยาบรรณตอตนเอง
๒. จรรยาบรรณตอวิชาชีพ
๓. จรรยาบรรณตอผูรับบริการ
๔. จรรยาบรรณตอผูรวมประกอบวิชาชีพ
๕. จรรยาบรรณตอสังคม

หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม

สวนท่ี ๑
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม

ขอ๑๖ ใหสํานักปลัดมีหนาท่ีควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางท่ัวถึงและ
เครงครัด โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้

(๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีและติดตามสอดสอง
การปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี่อยางสมํ่าเสมอ

(๒) สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลใหนายกองคการบริหาร
สวนตําบลโสกกาม หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมพิจารณา ท้ังนี้ โดยอาจมีผูรองเรียนขอหรืออาจ
ดําเนินการตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามท่ี
เห็นเองก็ได

(๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิให
ถูกกลัน่แกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีท่ีเห็นวานายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม หรือ



คณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควรอาจยื่นเรื่องโดยไมตองผานนายก
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม หรือคณะกรรมการจริยธรรมไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได

(๔) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูก
ใชอํานาจโดยไมเปนธรรม การดําเนินการตอขาราชการท่ีอยู ในระหวางถูกกลาวหาไมปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนข้ัน เงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนหรือวินัย หรือ

กระทบตอสิทธิและหนาท่ีของขาราชการนั้นจะกระทํามิไดเวนแตจะไดรับความเห็นชอบจากคณะกรรมการ
จริยธรรมแลว

(๕) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(๖) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีกรรมการจริยธรรมหรือปลัด

มอบหมาย ท้ังนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด
(๗) อ่ืนๆตามท่ีเห็นสมควร
ขอ ๑๗ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน เพ่ือควบคุม

กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรมประกอบดวย
(๑) ปลัดหรือรองปลัดท่ีไดรับมอบหมายเปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารเลือกกันเองไดใหเหลือ ๒ คน
(๓) กรรมการ ซึ่งเปนขาราชการท่ีไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในองคการบริหารสวนตําบล

โสกกามนั้น  จํานวน ๒ คน
(๔ ) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑)-(๒) รวมกันเสนอชื่อและคัดเลือกใหเหลือ

๒ คน
ให ( หัวหนาสํานักปลัด ) เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมและอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการ

คณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม
กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน
ขอ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาท่ี ดังนี้
(๑) ควบคุม กํากับ สงเสริม และใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวยจริยธรรมนี้ในองคกรปกครอง

สวนทองถ่ิน
(๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน ในกรณีท่ีมีขอ

สงสัยหรือขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีท่ีมีการอุธรณ การลงโทษผูฝาฝนตาม
ประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริงและคําวินิจฉัยโดยเร็ว

(๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหนาท่ี ขอให
กระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอ่ืนของรัฐหรือหางหุนสวนบริษัท ชี้แจงขอเท็จจริง สง
เอสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือใหถอยคําเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน

(๔ ) เรียกผูถูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจงหรือใหถอยคําหรือสงเอกสารและ
หลักฐานเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน

(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน เม่ือไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดยพลัน ถา
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืน ภายใน ๙๐ วัน นับแตวันท่ี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนท่ีสุด



(๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญหรือมี
ผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

(๗) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิใหผูบังคับบัญชาใช
อํานาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น

(๘) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหทําถูกกฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาบังคับใช

สวนท่ี ๒
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม

ขอ ๑๙ กรณีท่ีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาท่ีประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม
ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ

ขอ ๒๐ การดําเนินการตามขอ ๑๙ ใหผูรับผิดอบดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการจํานวนไมนอยกวา
๓ คน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม

ขอ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม
ใหพิจารณาจากพฤติกรรมการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจความสําคัญและระดับตําแหนง
ตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอมแหงกรณี
ผลรายอันเกิดจากการฝาฝนและเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา

ขอ ๒๒ หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ ๒๐ แลว ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝนประมวล
จริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวาเปนการฝา
ฝนประมวลจริยธรรม แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัยใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ สั่ง
ลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๕ แตหากปรากฏวาเปนความรับผิดชอบทางวินัยใหดําเนินการ ทางวินัย

ขอ ๒๓ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๑๙ ขอ ๒๐ และขอ ๒๒
ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวโลก เก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัยและการดําเนินการ
ทางวินัย ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมาบังคับใชอนุโลม

ขอ ๒๔ การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๒ ใหดําเนินการตามนั้นเวนแต จะปรากฏ
ขอเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป

หมวด๔
ข้ันตอนการลงโทษ

ขอ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีมิใชเปนความผิดทางวินัยหรือความผิด
ทางอาญาใหดําเนินการตามควรแกกรณีใหมีการแกไขหรือดําเนินการพนจากตําแหนง
การเลื่อนข้ันเงินเดือน หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเอง หรือไดรับ
การพัฒนาแลวแตกรณี

ขอ ๒๖ เม่ือมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๒ แลวใหนายก
องคการบริหารสวนตําบลโสกกาม ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา

ขอ ๒๗ ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๕ สามารถ รองทุกขหรืออุธรณตอคณะจริยธรรมขององคการบริหาร
สวนตําบลโสกกาม ภายใน ๓๐ วัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ

ผูถูกลงโทษตามขอ ๑๘ (๒) สามารถรองทุกขหรืออุธรณตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัดภายใน ๓๐ วัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ



ขอ ๒๘ เม่ือผลการพิจารณาเปนท่ีสุดแลวใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว

บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๙ จัดใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พรอมดําเนินการปรับปรุงแกไขประมวลจริยธรรม

ใหมีความเหมาะสม และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด คณะกรรมการขาราชการสวน
ทองถ่ิน ซึ่งเปนองคกรกลางบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ินและผูตรวจการแผนดินทราบตอไป

ขอ ๓๐ อ่ืนๆตามเห็นสมควร

ท้ังนี้ ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

ประกาศ ณ วันท่ี 9 มกราคม พ.ศ. ๒๕61

( นายคูณ  อุนคํา )
นายกองคการบรหิารสวนตําบลโสกกาม



ประกาศองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
เร่ือง มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ

ขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม
......................................................

เพ่ือใหการปฏิบัติภารกิจขององคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  เปนไปดวยความซื่อสัตย
สุจริต  สามารถตรวจสอบไดและเปนไปตามคําสั่ง  คณะรักษาความสงบแหงชาติ  ฉบับท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง
มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  องคการบริหารสวนตําบลโสกกามจึงเห็นสมควร
กําหนดมาตรการปองกันแกไขปญหาทุจริตประพฤติมิชอบ  ดังนี้

1. ใหหัวหนาสํานัก / กอง กํากับดูแลแตละสวน / กอง แจงเวียนคําสั่งคณะรักษาความสง
แหงชาติ ฉบับท่ี ๖๙/๒๕๕๗ เรื่อง  มาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบและ
มาตรการฉบับนี้ใหขาราชการและบุคลากรของสวนราชการทุกคนในสังกัดไดรับทราบและถือปฏิบัติโดย
เครงครัด

2. ใหหนวยงานปฏิบัติงานโดยมีการมุงเนนการสรางธรรมาภิบาลในการบริหารและสงเสริม
การมีสวนรวมจากทุกภาคสวนในการตรวจสอบ  เฝาระวัง  เพ่ือสกัดก้ันมิใหเกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได

3. กรณีมีการกลาวหาหรือพบเหตุอันควรสงสัยขาราชการและเจาหนาท่ีของรัฐ กระทําการ
หรือเก่ียวของกับการทุจริตประพฤติมิชอบท้ังในฐานะตัวการ  ผูใช  หรือผูสนับสนุน  ใหหัวหนาสวนราชการ
ดําเนินการตามอํานาจหนาท่ีภายใตพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน  พ.ศ. ๒๕๓๔ และพระ
ราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี  พ.ศ. ๒๕๔๖ ประกอบกับกฎหมาย
ระเบียบ  ขอบังคับท่ีเก่ียวของกับการบริหารงานบุคคล  โดยใหบังคับใชมาตรการทางวินัย  มาตรการทาง
ปกครอง  และมาตรการทางกฎหมายอยางเฉียบขาด  และรวดเร็ว

4. กรณีการจัดซื้อจัดจาง  ใหผูมีหนาท่ีในกระบวนการจัดซื้อจัดจางดําเนินการใหเปนไปตาม
อํานาจหนาท่ี  ถือปฏิบัติใหเปนไปตามกฎหมาย  ระเบียบท่ีเก่ียวของเครงครัด  โดยผูบริหารตองมีการควบคุม
กํากับดูแลการดําเนินการใหเปนไปตามบทบัญญัติแหงพระราชบัญญัติประกอบกับรัฐธรรมนูญวาดวยการ
ปองกันและปราบปรามการทุจริต  พ.ศ. ๒๕๔๒ อยางเครงครัด

ท้ังนี้  กําหนดใหบุคลากรในองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม  ดําเนินงานตามแนวทางการ
ดําเนินการตามมาตรการปองกันและแกไขปญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ  โดยยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ
ควบคูกับกฎขอบังคับอ่ืน ๆ  อยางท่ัวถึง

จึงประกาศใหทราบโดยท่ัวกัน

ประกาศ  ณ  วันท่ี ๒๐ เดือน  มิถุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๑

(นายคูณ  อุนคํา)
นายกองคการบริหารสวนตําบลโสกกาม


