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-------------------------------------------------ประมวลจริย ธรรมของขาราชการนี้จั ดทํ าตามเจตนารมณของรัฐ ธรรมนูญแหงราชอาณาจั กรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตร ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
๑. เป น เครื่ อ งมื อ กํ า กั บ ความประพฤติ ข องราชการ ที่ ส ร า งความโปร ง ใส มี ม าตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล
๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล และ
เปน เครื่ องมื อการตรวจสอบการทํ างานด า นต างๆ ขององคการบริหารส วนตํ าบลวังทรายคํา เพื่ อให การ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล
๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนที่ยอมรับ เพิ่มความหนาเชื่อถือ เกิดความมั่นใจแกผูรับบริการ
และ
ประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
๑. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน
ขอบเขต
สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอประชาชน และตอสังคม
ตามลําดับ
๒. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น รวมทั้ง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ
ควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆ อยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการขององคการบริหารสวนตําบล
วังทรายคํา
“ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการสวนทองถิ่น ข าราชการสวนทองถิ่นสามัญ ขาราชการครู และ
บุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น รวมถึงพนักงานจาง
และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
“คณะกรรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําองคการบริหารสวนตําบล
วังทรายคํา
ขอ ๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํารักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้

หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
สวนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลักสําหรับขาราชการ ขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
ขอ ๓ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําทุกคน มีหนาที่ดําเนินการ ใหเปนไป
ตามกฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑๐ ประการดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสํานึกที่ดี ซื่อสัตย และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตัวและไมมีผลประโยชนทับซอน
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งถูกตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบัติ
(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
(10) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิ่นประพฤติตนเปนพลเมืองที่ดีรวมกันพัฒนาชุมชนใหนา
อยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
สวนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององคกร
ขอ ๔ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย
ขอ ๕ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา ตองเปนแบบอยางที่ดีในการรักษาไว
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ขอ ๖ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา ตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมือง
ดี เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด
ขอ ๗ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา ตองไมประพฤติตนอันกอใหเกิดความ
เสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่
ข อ ๘ ข าราชการขององค การบริ ห ารส ว นตํ าบลวั ง ทรายคํ า ต อ งปฏิ บั ติ ห น าที่ อ ย า งเต็ มกํ าลั ง
ความสามารถ ด ว ยความเสี ย สละ ทุ ม เทสติ ป ญ ญา ความรู ค วามสามารถ ให บ รรลุ ผ ลสํ า เร็ จ และมี
ประสิทธิภาพตามภาระหนาที่ที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน
ขอ ๙ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา ตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน
ขอ ๑๐ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา ตองปฏิบัติหนาที่
ดวยความสุภาพ เรียบรอยมีอัธยาศัย

ขอ ๑๑ ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา ตองรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติ
หนาที่ การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาที่และไดรับ
อนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามกฎหมายกําหนดเทานั้น
ขอ ๑๒ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา ตองการรักษา และเสริมสรางความ
สามัคคีระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ข อ ๑๓ ข า ราชการขององค การบริ ห ารส ว นตํ าบลวั ง ทรายคํ าต องไม ใช ส ถานะหรื อตํ าแหน งไป
แสวงหาประโยชน ที่มิ ควรได สํ าหรั บ ตนเองหรื อผู อื่น ไม ว าจะเป น ประโยชน ใ นทางทรั พ ย สิ น หรื อไม ก็ต าม
ตลอดจนไมรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อประโยชน
ตางๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี
ขอ ๑๔ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา ตองประพฤติตนใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอื่นดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี ตองไมปดบังขอมู ลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของ
เพื่อนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน
สวนที่ ๓
จรรยาวิชาชีพ (ถามี)
ขอ ๑๕ ขาราชการองค การบริหารสวนตําบลวังทรายคํา ผูประกอบวิชาชี พอื่น อาทิ แพทย
พยาบาล วิศวกร ครู ฯลฯ ตองมีจรรยาบรรณในทางวิชาชีพนั้น ๆ และสามารถนําจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ดังกลาว มาใชบังคับเพิ่มเติมสําหรับบุคลากรที่เปนผูประกอบวิชาชีพขางตนแลวแตรายกรณีไป
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
สวนที่ ๑
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๑๖ ใหสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา มีหนาที่ควบคุมกํากับการใหมีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้
(๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชที่เปนแบบอยางที่ดีและติดตาม
สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ
(๒) สืบสวนหาขอจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลใหนายกองคการ
บริหารสวนตําบลวังทรายคําหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการ
ตามที่นายกองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็
ได
(๓) ใหชวยเหลือดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา มิให
ถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีที่เห็นวา นายกองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไมตองผาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําหรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได
(๔) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิใหถูกกลั่น
แกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม การดําเนินการตอขาราชการที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตาม
ประจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง โยกยาย เลื่อนขั้นเงินเดือน ตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง

หรือวินัย หรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผู นั้น จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแลว
(๕) ทําหนาที่ฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๖) ดําเนินการอื่นตามที่กําหนดในประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่คณะกรรมการจริยธรรม
หรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด
ขอ ๑๗ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อ
ควบคุม
กํากับ ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบดวย
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือสองคน
(๓) กรรมการ ซึ่งเปนขาราชการที่ไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในองคการบริหาร
สวนตําบลวังทรายคํา ที่ไดรับเลือกตั้งจากขาราชการพนักงานจางและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล
วังทรายคํานั้น จํานวนสองคน
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) - (๓) รวมกันเสนอชื่อ
และคัดเลือกใหเหลือสองคน
ใหหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา เปนเลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรม และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม
กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน
ขอ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค
ปกครองสวนทองถิ่น
(๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถิ่น ใน
กรณีที่มีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีที่มีการอุทธรณ การลงโทษ
ผูฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหนาที่
ขอให กระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิส าหกิ จ หนวยงานอื่ นของรัฐหรือหางหุนส วน บริษัท ชี้
ขอเท็จจริง สงเอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวของ สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด มาชี้แจงหรือใหถอยคําเกี่ยวกับ
เรื่องที่สอบสวน
(๔) เรี ยกผู กลาวหา หรื อขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง หรือใหถอยคําหรือใหส ง
เอกสารและหลักฐานที่เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร
ปกครองสวนทองถิ่น เมื่อไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลัน ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายในเกาสิบวันนับแตวันที่
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนที่สุด
(๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๗) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิให

ผูบังคับบัญชาใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอราชการผูนั้น
(๘) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผูตรวจการแผนดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช
บังคับ
สวนที่ ๒
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๑๙ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาที่ประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม
ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ
ขอ ๒๐ การดําเนิน การตามข อ ๑๙ ให ผู รับ ผิด ชอบพิ จารณาดํ าเนิ นการแต งตั้ งคณะกรรมการ
จํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ขอ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม
ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจความสําคัญและระดับตําแหนง
ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติ ในอดีต สภาพแวดลอมแหง
กรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน และเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา
ข อ ๒๒ หากการดํ าเนิ น การสอบสวนตามข อ ๒๐ แล ว ไม ป รากฏข อเท็ จ จริ งว ามี ก ารฝ าฝ น
ประมวลจริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวา
เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัยใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ
๑๙ สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๕ แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการ ทางวินัย
ขอ ๒๓ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนขอ ๑๙ ขอ ๒๐ และขอ
๒๒ ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการ
ทางวินัย ขององคกรปกครองสวนทองถิ่นมาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๒๔ การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๒ ใหดําเนินตามนั้นเวนแตจะปรากฏ
ขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ขอ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัยหรือ
ความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนินการที่ถูกตอง หรือตักเตือน
หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตําแหนง การพนจากตํา แหนง การเลื่อนขั้นเงินเดือน
หรือการพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี
ขอ ๒๖ เมื่อมีการดําเนินสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๒ แลว ใหองคการ
บริหารสวนตําบลวังทรายคํา ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา
ขอ ๒๗ ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๕ สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ
ผูถูกลงโทษตามขอ ๑๘ (๒) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ

ขอ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเปนที่สุดแลว ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๙ จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พรอมดําเนินการปรับปรุงแกไข
ประมวลจริ ยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี) และแจ งใหคณะกรรมการบริห ารงานบุ คคลระดั บจั งหวั ด
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และผูตรวจการ
แผนดินทราบตอไป
***************************************

