
ประมวลจริยธรรมของขาราชการ
ขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา  อ.วังเหนือ จ.ลําปาง

พ.ศ. ๒๕62
--------------------------------------------------

ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย
พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตร ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ

๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของราชการ  ท่ีสรางความโปรงใส  มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล

๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ  ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคล  และ
เปนเครื่องมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆ  ขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา  เพ่ือใหการ
ดําเนินงานเปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรมมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ  เพ่ิมความหนาเชื่อถือ  เกิดความม่ันใจแกผูรับบริการ
และ

ประชาชนท่ัวไป  ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
๑. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ  โดยใหฝายบริหารใชอํานาจใน

ขอบเขต
สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชา ตอประชาชน และตอสังคม
ตามลําดับ

๒. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดข้ึน รวมท้ัง
เสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน

ท้ังนี้ รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทางปฏิบัติ
ควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอ่ืนๆ  อยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้

หมวด ๑
บทท่ัวไป

ขอ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของขาราชการขององคการบริหารสวนตําบล

วังทรายคํา
“ขาราชการ” หมายถึง ขาราชการสวนทองถ่ิน ขาราชการสวนทองถ่ินสามัญ ขาราชการครู และ

บุคลากรทางการศึกษา ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถ่ิน รวมถึงพนักงานจาง
และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน

“คณะกรรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําองคการบริหารสวนตําบล
วังทรายคํา

ขอ ๒ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํารักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้



หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม

สวนท่ี ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลักสําหรับขาราชการ  ขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา

ขอ ๓ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําทุกคน  มีหนาท่ีดําเนินการ  ใหเปนไป
ตามกฎหมาย  เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม  เปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและใหบริการแก
ประชาชนตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก ๑๐ ประการดังนี้

(๑) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสํานึกท่ีดี  ซื่อสัตย  และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตัวและไมมีผลประโยชนทับซอน
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งถูกตอง  เปนธรรม  และถูกกฎหมาย
(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว  มีอัธยาศัย  และไมเลือกปฏิบัติ
(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง  และไมบิดเบือนขอเท็จจริง
(๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน  มีคุณภาพ โปรงใส และตรวจสอบได
(๙) การยึดม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
(10) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถ่ินประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดีรวมกันพัฒนาชุมชนใหนา
อยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมใหสอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน

สวนท่ี ๒
จรรยาวิชาชีพขององคกร

ขอ ๔ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา  ตองจงรักภักดีตอชาติ ศาสนา และ
พระมหากษัตริย

ขอ ๕ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา  ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไว
และปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ

ขอ ๖ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมือง
ดี  เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด

ขอ ๗ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา  ตองไมประพฤติตนอันกอใหเกิดความ
เสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี

ขอ ๘ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา  ตองปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลัง
ความสามารถ  ดวยความเสียสละ  ทุมเทสติปญญา  ความรูความสามารถ  ใหบรรลุผลสําเร็จและมี
ประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ีท่ีไดรับมอบหมาย  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน

ขอ ๙ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา ตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน

ขอ ๑๐ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา  ตองปฏิบัติหนาท่ี
ดวยความสุภาพ  เรียบรอยมีอัธยาศัย



ขอ ๑๑ ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา ตองรักษาความลับท่ีไดจากการปฏิบัติ
หนาท่ี การเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเม่ือมีอํานาจหนาท่ีและไดรับ
อนุญาตจากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามกฎหมายกําหนดเทานั้น

ขอ ๑๒ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา  ตองการรักษา  และเสริมสรางความ
สามัคคีระหวางผูรวมงาน  พรอมกับใหความชวยเหลือเก้ือกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ

ขอ ๑๓ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไป
แสวงหาประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเองหรือผู อ่ืนไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม
ตลอดจนไมรับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอ่ืนใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลท่ีเก่ียวของเพ่ือประโยชน
ตางๆ อันอาจเกิดจากการปฏิบัติหนาท่ีของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี

ขอ ๑๔ ขาราชการขององคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา  ตองประพฤติตนใหสามารถทํางาน
รวมกับผูอ่ืนดวยความสุภาพ  มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอันดี  ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของ
เพ่ือนรวมงาน และไมนําผลงานของผูอ่ืนมาแอบอางเปนผลงานของตน

สวนท่ี ๓
จรรยาวิชาชีพ (ถามี)

ขอ ๑๕ ขาราชการองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา  ผูประกอบวิชาชีพอ่ืน  อาทิ   แพทย
พยาบาล วิศวกร  ครู ฯลฯ  ตองมีจรรยาบรรณในทางวิชาชีพนั้น ๆ และสามารถนําจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
ดังกลาว  มาใชบังคับเพ่ิมเติมสําหรับบุคลากรท่ีเปนผูประกอบวิชาชีพขางตนแลวแตรายกรณีไป

หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
สวนท่ี ๑
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๑๖ ใหสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา  มีหนาท่ีควบคุมกํากับการใหมีการ

ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางท่ัวถึงและเครงครัด  โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้
(๑) ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง  สงเสริม  ยกยองขาราชท่ีเปนแบบอยางท่ีดีและติดตาม

สอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสมํ่าเสมอ
(๒) สืบสวนหาขอจริง หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ เพ่ือรายงานผลใหนายกองคการ

บริหารสวนตําบลวังทรายคําหรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ท้ังนี้โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการ
ตามท่ีนายกองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําหรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามท่ีเห็นเองก็
ได

(๓) ใหชวยเหลือดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมา  มิให
ถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  ในกรณีท่ีเห็นวา นายกองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา
หรือคณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควร   อาจยื่นเรื่องโดยไมตองผาน
นายกองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคําหรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได

(๔) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิใหถูกกลั่น
แกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  การดําเนินการตอขาราชการท่ีอยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติตาม
ประจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ง  โยกยาย  เลื่อนข้ันเงินเดือน  ตั้งกรรมการสอบสวนขอเท็จจริง



หรือวินัย  หรือกระทบตอสิทธิหนาท่ีของขาราชการผูนั้น  จะกระทํามิได  เวนแตจะไดรับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการจริยธรรมแลว

(๕) ทําหนาท่ีฝายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ิน
(๖) ดําเนินการอ่ืนตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีคณะกรรมการจริยธรรม

หรือปลัดมอบหมาย  ท้ังนี้  โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัด
ขอ ๑๗ ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมข้ึน  เพ่ือ

ควบคุม
กํากับ  ใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้

คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดวย
(๑) ปลัดหรือรองปลัดท่ีไดรับมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร  เลือกกันเองใหเหลือสองคน

(๓) กรรมการ   ซึ่งเปนขาราชการท่ีไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในองคการบริหาร
สวนตําบลวังทรายคํา ท่ีไดรับเลือกตั้งจากขาราชการพนักงานจางและลูกจางขององคการบริหารสวนตําบล
วังทรายคํานั้น จํานวนสองคน

(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก  ใหกรรมการตาม (๑) - (๓) รวมกันเสนอชื่อ
และคัดเลือกใหเหลือสองคน

ใหหัวหนาสํานักปลัดองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา เปนเลขานุการคณะกรรมการ
จริยธรรม  และอาจแตงตั้งผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม

กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูกลงโทษทางวินัยมากอน
ขอ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี้

(๑) ควบคุม  กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองค
ปกครองสวนทองถ่ิน

(๒) สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  ใน
กรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยาหรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ  การลงโทษ
ผูฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  จะตองไตสวนขอเท็จจริง  และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว

(๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมายมีอํานาจหนาท่ี
ขอใหกระทรวง  กรม  หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอ่ืนของรัฐหรือหางหุนสวน  บริษัท  ชี้
ขอเท็จจริง  สงเอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวของ  สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัด  มาชี้แจงหรือใหถอยคําเก่ียวกับ
เรื่องท่ีสอบสวน

(๔) เรียกผูกลาวหา  หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชี้แจง  หรือใหถอยคําหรือใหสง
เอกสารและหลักฐานท่ีเก่ียวกับเรื่องท่ีสอบสวน

(๕) พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ในองคกร
ปกครองสวนทองถ่ิน  เม่ือไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดโดย
พลัน  ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอ่ืนภายในเกาสิบวันนับแตวันท่ี
คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่องใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปนท่ีสุด

(๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่องสําคัญ
หรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถ่ิน

(๗) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิให



ผูบังคับบัญชาใชอํานาจ  โดยไมเปนธรรมตอราชการผูนั้น
(๘) ดําเนินการอ่ืนตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีผูตรวจการแผนดินมอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองมาใช

บังคับ

สวนท่ี ๒
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๑๙ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาท่ีประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรม

ใหนายกองคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ
ขอ ๒๐ การดําเนินการตามขอ ๑๙ ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ

จํานวนไมนอยกวาสามคน  เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ขอ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรงหรือไม

ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน  ความจงใจหรือเจตนา  มูลเหตุจูงใจความสําคัญและระดับตําแหนง
ตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูฝาฝน  อายุ  ประวัติ  และความประพฤติ  ในอดีต  สภาพแวดลอมแหง
กรณี  ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน  และเหตุอ่ืนอันควรนํามาประกอบการพิจารณา

ขอ ๒๒ หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ ๒๐ แลว  ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการฝาฝน
ประมวลจริยธรรม  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง  แตหากปรากฏขอเท็จจริงวา
เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม  แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัยใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ
๑๙ สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๕ แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการ  ทางวินัย

ขอ ๒๓ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนขอ ๑๙ ขอ ๒๐ และขอ
๒๒ ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานท่ัวไปเก่ียวกับวินัยและการรักษาวินัย และการดําเนินการ
ทางวินัย ขององคกรปกครองสวนทองถ่ินมาบังคับใชโดยอนุโลม

ขอ ๒๔ การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๒ ใหดําเนินตามนั้นเวนแตจะปรากฏ
ขอเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป

หมวด ๔
ข้ันตอนการลงโทษ
ขอ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัยหรือ

ความผิดทางอาญา  ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไขหรือดําเนินการท่ีถูกตอง  หรือตักเตือน
หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง  การเขาสูตําแหนง  การพนจากตําแหนง  การเลื่อนข้ันเงินเดือน
หรือการพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี

ขอ ๒๖ เม่ือมีการดําเนินสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๒ แลว ใหองคการ
บริหารสวนตําบลวังทรายคํา  ดําเนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา

ขอ ๒๗ ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๕ สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรมของ
องคการบริหารสวนตําบลวังทรายคํา ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ

ผูถูกลงโทษตามขอ ๑๘ (๒) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ



ขอ ๒๘ เม่ือผลการพิจารณาเปนท่ีสุดแลว  ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว

บทเฉพาะกาล

ขอ ๒๙ จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พรอมดําเนินการปรับปรุงแกไข
ประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี) และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถ่ิน  ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถ่ิน  และผูตรวจการ
แผนดินทราบตอไป

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


