
ประมวลจริยธรรมของขาราชการ  
ของ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก   จังหวัดนราธิวาส  

พ.ศ.๒๕๕๒ 
........................................ 

ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย  พุทธศักราช ๒๕๕๐  มาตรา  ๒๗๙   โดยมีวัตถุประสงคเพ่ือ 

๑.  เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ ท่ีสรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานท่ีชัดเจนและเปนสากล 

๒.  ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสมํ่าเสมอ  ท้ังในระดับองคกรและระดับบุคคล  
และเปนเคร่ืองมือการตรวจสอบการทํางานดานตางๆของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เพ่ือใหการดําเนินงาน
เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม  มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

๓. ทําใหเกิดรูปแบบองคกรอันเปนท่ียอมรับ  เพิ่มความนาเชื่อถือ  เกิดความม่ันใจแก
ผูรับบริการและประชาชนท่ัวไป  ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย 

๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ  โดยใหฝายบริหารใชอํานาจ
ในขอบเขต  สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ตอองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชน  
และตอสังคม ตามลําดับ 

๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ  และความขัดแยงทางผลประโยชนท่ีอาจเกิดขึ้น  
รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน 

ท้ังนี้  รวมถึงเพ่ือใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน  พึงยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆอยางท่ัวถึงและมีประสิทธิภาพ  ดังนี้   

 
หมวด ๑ 
บทท่ัวไป 

 
  ขอ ๑  ในประมวลจริยธรรมนี ้
   “ประมวลจริยธรรม”  หมายถึง  ประมวลจริยธรรมของขาราชการของ เทศบาลเมืองสุ
ไหงโก-ลก 

   “ขาราชการ”  หมายถึง  ขาราชการสวนทองถิ่น  ขาราชการสวนทองถิ่นสามัญ  
ขาราชการครู  และบุคลากรทางการศึกษา  ตามท่ีบัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทองถิ่น  
รวมถึงพนักงานจาง  และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น 
   “คณะกรรมการจริยธรรม”  หมายถึง  คณะกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาลเมืองสุ
ไหงโก-ลก  
  ขอ ๒ ใหนายกเทศมนตรี   รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้  

 



หมวด ๒ 
มาตรฐานจริยธรรม 

สวนท่ี ๑ 
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก 

สําหรับขาราชการ  ของ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก 
 

  ขอ ๓  ขาราชการของ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ทุกคน  มีหนาท่ีดําเนินการใหเปนไปตาม
กฎหมาย เพ่ือรักษาประโยชนสวนรวม  เปนกลางทางการเมือง  อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล  โดยจะตองยึดม่ันในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ  ดังนี้ 

(๑) การยึดม่ันในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข 
   (๒) การยึดม่ันในคุณธรรมและจริยธรรม 
   (๓) การมีจิตสํานกึท่ีดี  ซือ่สัตย  และรับผดิชอบ 
   (๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาตเิหนือกวาประโยชนสวนตน  และไมมี 

       ผลประโยชนทับซอน 
(๕) การยนืหยัดทําในสิ่งท่ีถกูตอง เปนธรรม  และถูกกฎหมาย 
(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศยั และไมเลอืกปฏิบัต ิ
(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน 
      ขอเท็จจริง 
(๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รกัษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ   
       ตรวจสอบได 
 (๙) การยดึม่ันในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร 

             (๑๐) การสรางจิตสํานกึใหประชาชนในทองถิน่ประพฤติตนเปนพลเมืองท่ีดี  
         รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมให 
         สอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน 

 
สวนท่ี ๒ 

จรรยาวิชาชีพขององคกร 
   
  ขอ  ๔   ข าราช การข องเ ทศ บาล เ มืองสุไหงโก -ลก   ตอ งจงรักภัก ดีตอ ช าติ  ศ าส นา                                    
และพระมหากษัตริย 
  ขอ ๕   ขาราชการของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการรักษาไวและ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ 
  ขอ ๖   ขาราชการของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ตองเปนแบบอยางท่ีดีในการเปนพลเมืองดี                    
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด 



  ขอ ๗   ขาราชการของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ตองไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความ
เสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาท่ี 
  ขอ ๘  ขาราชการของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ตองปฏิบัติหนาท่ีอยางเต็มกําลังความสามารถ
ดวยความเสียสละ  ทุมเทสติปญญา  ความรูความสามารถ  ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหนาท่ี
ท่ีไดรับมอบหมาย  เพ่ือใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน 
  ขอ ๙   ขาราชการของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ตองมุงแกปญหาความเดือดรอนของ
ประชาชนดวยความเปนธรรม  รวดเร็ว  และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน 
  ขอ ๑๐  ขาราชการของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ตองปฏิบัติหนาท่ีดวยความสุภาพ เรียบรอย 
มีอัธยาศัย 
  ขอ ๑๑  ขาราชการของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ตองรักษาความลับท่ีไดจากการปฏิบัติหนาท่ี 
การเปดเผยขอมูลท่ีเปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อมีอํานาจหนาท่ีและไดรับอนุญาต
จากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น 
  ขอ ๑๒ ขาราชการของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ตองรักษา และเสริมสรางความสามัคคี
ระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางท่ีชอบ 
  ขอ ๑๓ ขาราชการของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหา
ประโยชนท่ีมิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่น  ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม  ตลอดจนไม
รับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลท่ีเกี่ยวของเพ่ือประโยชนตางๆอนัอาจเกดิ
จากการปฏิบัติหนาท่ีของตน  เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี 
  ขอ ๑๔ ขาราชการของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ตองประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นดวยความสุภาพ   มีน้ําใจ  มีมนุษยสัมพันธอันดี  ตองไมปดบังขอมูลท่ีจําเปนในการปฏิบัติงานของเพื่อน
รวมงาน  และไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน 

 
สวนท่ี ๓ 

             จรรยาวิชาชีพ   (ถามี) 
  ขอ ๑๕ ขาราชการของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก  ซึ่งมีบทบัญญัติจรรยาบรรณทางวิชาชพี ตอง
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้น 

หมวด ๓ 
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

สวนท่ี ๑   
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม 

 
  ขอ ๑๖ ให สํานักปลัดเทศบาล  มีหนาท่ีควบคุมกํากับการใหมีการปฏิบัติตามประมวล
จริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด  โดยมีอํานาจหนาท่ีดังนี้ 
    



  
                               (๑) ดําเนินการเผยแพร  ปลูกฝง  สงเสริม  ยกยองขาราชการท่ีเปนแบบอยางท่ีดีและ

ติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ 
   (๒) สืบสวนหาขอเท็จจริง  หรือสอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้  เพื่อรายงานผลให
นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา  ท้ังนี้  โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการ
ตามที่นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก  หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  หรือตามท่ีเห็นเองก็ได 
   (๓) ใหความชวยเหลือและดูแลขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยาง
ตรงไปตรงมา มิใหถูกกลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม ในกรณีท่ีเห็นว านายกเทศมนตรีหรือ
คณะกรรมการจริยธรรมไมใหความคุมครองตอขาราชการผูนั้นตามควร อาจยื่นเรื่องโดยไมตองผาน
นายกเทศมนตรี หรือคณะกรรมการจริยธรรม  ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได 

 

   (๔) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิใหถูก
กลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม  การดําเนินการตอขาราชการท่ีอยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้  อันมีผลกระทบตอการแตงต้ัง โยกยาย เลื่อนขั้นเงินเดือน  ตั้งกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงหรือวินัย  หรือกระทบตอสิทธิหนาท่ีของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิได  เวนแตจะไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแลว 

(๕)  ทําหนาท่ีฝายเลขานกุารของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิน่ 
   (๖) ดําเนินการอื่นตามท่ีกําหนดในประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามท่ีคณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย  ท้ังนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัดเทศบาล 
   (๗)  อื่นๆ ตามท่ีเห็นสมควร 
  ขอ ๑๗ ใหนายกเทศมนตรี แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น  เพ่ือควบคุม กํากับ ใหมีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ 
   คณะกรรมการจริยธรรม  ประกอบดวย  
   (๑) ปลดัหรือรองปลดัท่ีไดรับมอบหมาย  เปนประธานกรรมการ   
   (๒) กรรมการจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือ
สองคน 
   (๓) กรรมการ  ซึ่งเปนขาราชการท่ีไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก  ท่ีไดรับเลือกตั้งจากขาราชการ พนักงานจาง และลูกจางของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก นั้น  
จํานวนสองคน 
   (๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอชื่อและ
คัดเลือกใหเหลือสองคน   

                                ใหหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล  เปนเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรม  และอาจ
แตงต้ังผูชวยเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมไดตามความเหมาะสม   กรรมการจริยธรรมตองไมเคยถูก
ลงโทษทางวินัยมากอน   
   



 ขอ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาท่ี  ดังนี ้
   (๑)  ควบคุม  กํากับ  สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๒)  สอดสองดูแลใหมีการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมในองคกรปกครองสวน
ทองถิ่น  ในกรณีท่ีมีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีท่ีมีการอุทธรณ  
การลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว 

   (๓)  ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูท่ีคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย  มีอํานาจ
หนาท่ี  ขอใหกระทรวง  กรม  หนวยงานราชการ  รัฐวิสาหกิจ  หนวยงานอื่นของรัฐ  หรือหางหุนสวน บริษัท  
ชี้แจงขอเท็จจริง  สงเอกสารและหลักฐานท่ีเกี่ยวของ  สงผูแทนหรือบุคคลในสังกัดมาชี้แจงหรือใหถอยคํา
เกี่ยวกับเร่ืองท่ีสอบสวน 
   (๔)  เรียกผูถูกกลาวหา  หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชีแ้จง  หรือใหถอยคํา  หรือ
ใหสงเอกสารและหลกัฐานเกี่ยวกับเรื่องท่ีสอบสวน 
   (๕)  พิจารณาวินิจฉัยชี้ขาดปญหาอันเกิดจากการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น  เม่ือไดวินิจฉัยแลวใหสงคําวินิจฉัยใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับ
จังหวัดโดยพลัน  ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายในเกาสิบวันนับ
แตวันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเร่ือง  ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปน
ท่ีสุด 
   (๖)  สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีท่ีเห็นวาเรื่องนั้นเปนเรื่อง
สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น 

(๗)  คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอ้ยางตรงไปตรงมา     
มิใหผูบังคับบัญชาใชอํานาจ  โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น 
   (๘)  ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้  หรือตามที่ผูตรวจการแผนดิน มอบหมาย 

การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง 
ปกครองมาใชบังคับ 
    

สวนท่ี ๒ 
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม 

  ขอ ๑๙ กรณีมีการรองเรียนหรือปรากฏเหตุวามีเจาหนาท่ีประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวล
จริยธรรม  ใหนายกเทศมนตรี  เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ 

ขอ ๒๐ การดําเนินการตามขอ ๑๙  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงต้ังคณะกรรมการ
จํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม 

ขอ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรง
หรือไม  ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือเจตนา มูลเหตุจูงใจ ความสําคัญและระดับ
ตําแหนง  ตลอดจนหนาท่ีความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอม
แหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน  และเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา  



ขอ ๒๒  หากการดําเนินการสอบสวนตามขอ ๒๐ แลว  ไมปรากฏขอเท็จจริงวามีการ             
ฝาฝนประมวลจริยธรรม  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวา
เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม  แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย  ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ 
๑๙  สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๕  แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย   
  ขอ ๒๓  การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๑๙  ขอ ๒๐ และ
ขอ ๒๒  ใหนําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย  และการรักษาวินัย  และการ
ดําเนินการทางวินัย  ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น  มาบังคับใชโดยอนุโลม 

ขอ ๒๔ การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๒ ใหดําเนินการตามนั้น เวนแตจะ
ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังท่ีอาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป   
 

หมวด ๔ 
ขั้นตอนการลงโทษ 

  ขอ ๒๕  การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้  ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา  ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพ่ือใหมีการแกไขหรือดําเนินการที่ถูกตอง  หรือตักเตือน  
หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง  การเขาสูตําแหนง  การพนจากตําแหนงการเลื่อนขั้นเงินเดือน  หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ  หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี 
  ขอ ๒๖ เม่ือมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม  และมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๒  แลว  
ใหเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา 
  ขอ ๒๗  ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๕  สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรม
ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดทราบการลงโทษ 
  ผูถูกลงโทษตามขอ ๑๘ (๒) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัด  ภายในสามสิบวัน  นับแตวันไดทราบการลงโทษ  
  ขอ ๒๘  เม่ือผลการพิจารณาเปนท่ีสุดแลว  ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว 
     

บทเฉพาะกาล 
 
  ขอ ๒๙ จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้  พรอมดําเนินการปรับปรุง
แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี)  และแจงใหคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด  
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น  ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น  และผูตรวจการ
แผนดินทราบตอไป 

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

 
 


