ประมวลจริยธรรมของขาราชการ
ของ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
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........................................
ประมวลจริยธรรมของขาราชการนี้จัดทําตามเจตนารมณของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักร
ไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ มาตรา ๒๗๙ โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
๑. เปนเครื่องมือกํากับความประพฤติของขาราชการ ที่สรางความโปรงใส มีมาตรฐานในการ
ปฏิบัติงานที่ชัดเจนและเปนสากล
๒. ยึดถือเปนหลักการและแนวทางปฏิบัติอยางสม่ําเสมอ ทั้งในระดับองคกรและระดับบุคคล
และเปนเครื่อ งมือการตรวจสอบการทํางานดา นตางๆของเทศบาลเมือ งสุไ หงโก-ลก เพื่อให ก ารดําเนิ นงาน
เปนไปตามหลักคุณธรรม จริยธรรม มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
๓. ทํ า ให เ กิ ดรู ป แบบองค ก รอั น เป น ที่ ย อมรั บ เพิ่ ม ความน า เชื่ อ ถื อ เกิ ด ความมั่ น ใจแก
ผูรับบริการและประชาชนทั่วไป ตลอดจนผูมีสวนไดเสีย
๔. ใหเกิดพันธะผูกพันระหวางองคกรและขาราชการในทุกระดับ โดยใหฝายบริหารใชอํานาจ
ในขอบเขต สรางระบบความรับผิดชอบของขาราชการตอตนเอง ต อองคกร ตอผูบังคับบัญชาตอประชาชน
และตอสังคม ตามลําดับ
๕. ปองกันการแสวงหาประโยชนโดยมิชอบ และความขัดแยงทางผลประโยชนที่อาจเกิดขึ้น
รวมทั้งเสริมสรางความโปรงใสในการปฏิบัติงาน
ทั้งนี้ รวมถึงเพื่อใชเปนคานิยมรวมสําหรับองคกรและขาราชการทุกคน พึงยึดถือเปนแนวทาง
ปฏิบัติควบคูไปกับระเบียบและกฎขอบังคับอื่นๆอยางทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ ดังนี้
หมวด ๑
บททั่วไป
ขอ ๑ ในประมวลจริยธรรมนี้
“ประมวลจริยธรรม” หมายถึง ประมวลจริยธรรมของขาราชการของ เทศบาลเมืองสุ
ไหงโก-ลก
“ข า ราชการ” หมายถึ ง ข า ราชการส วนทอ งถิ่ น ข า ราชการส วนท อ งถิ่ น สามั ญ
ขาราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ตามที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติระเบียบขาราชการสวนทอ งถิ่น
รวมถึงพนักงานจาง และลูกจางขององคกรปกครองสวนทองถิ่น
“คณะกรรมการจริยธรรม” หมายถึง คณะกรรมการจริยธรรมประจําเทศบาลเมืองสุ
ไหงโก-ลก
ขอ ๒ ใหนายกเทศมนตรี รักษาการตามประมวลจริยธรรมนี้

หมวด ๒
มาตรฐานจริยธรรม
สวนที่ ๑
มาตรฐานจริยธรรมอันเปนคานิยมหลัก
สําหรับขาราชการ ของ เทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก
ขอ ๓ ขาราชการของ เทศบาลเมือ งสุ ไหงโก-ลก ทุกคน มี หนาที่ดําเนินการให เ ปนไปตาม
กฎหมาย เพื่อรักษาประโยชนสวนรวม เปนกลางทางการเมือง อํานวยความสะดวกและใหบริการแกประชาชน
ตามหลักธรรมาภิบาล โดยจะตองยึดมั่นในคานิยมหลัก ๑๐ ประการ ดังนี้
(๑) การยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริยทรงเปนประมุข
(๒) การยึดมั่นในคุณธรรมและจริยธรรม
(๓) การมีจิตสํานึกที่ดี ซือ่ สัตย และรับผิดชอบ
(๔) การยึดถือประโยชนของประเทศชาติเหนือกวาประโยชนสวนตน และไมมี
ผลประโยชนทับซอน
(๕) การยืนหยัดทําในสิ่งที่ถกู ตอง เปนธรรม และถูกกฎหมาย
(๖) การใหบริการแกประชาชนดวยความรวดเร็ว มีอัธยาศัย และไมเลือกปฏิบตั ิ
(๗) การใหขอมูลขาวสารแกประชาชนอยางครบถวน ถูกตอง และไมบิดเบือน
ขอเท็จจริง
(๘) การมุงผลสัมฤทธิ์ของงาน รักษามาตรฐาน มีคุณภาพ โปรงใส และ
ตรวจสอบได
(๙) การยึดมั่นในหลักจรรยาวิชาชีพขององคกร
(๑๐) การสรางจิตสํานึกใหประชาชนในทองถิน่ ประพฤติตนเปนพลเมืองทีด่ ี
รวมกันพัฒนาชุมชนใหนาอยูคูคุณธรรมและดูแลสภาพสิ่งแวดลอมให
สอดคลองรัฐธรรมนูญฉบับปจจุบัน
สวนที่ ๒
จรรยาวิชาชีพขององคกร
ข อ ๔ ข า ราชการของเทศบาลเมื อ งสุ ไ หงโก-ลก ต อ งจงรั ก ภั ก ดี ต อ ชาติ ศาสนา
และพระมหากษัตริย
ขอ ๕ ขาราชการของเทศบาลเมือ งสุไหงโก-ลก ตอ งเปนแบบอยางที่ดีในการรัก ษาไวและ
ปฏิบัติตามรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทยทุกประการ
ขอ ๖ ขาราชการของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตองเปนแบบอยางที่ดีในการเปนพลเมืองดี
เคารพและปฏิบัติตามกฎหมายอยางเครงครัด

ขอ ๗ ขาราชการของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตอ งไมประพฤติตนอันอาจกอใหเกิดความ
เสื่อมเสียตอเกียรติภูมิของตําแหนงหนาที่
ขอ ๘ ขาราชการของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตองปฏิบัติหนาที่อยางเต็มกําลังความสามารถ
ดวยความเสียสละ ทุมเทสติปญญา ความรูความสามารถ ใหบรรลุผลสําเร็จและมีประสิทธิภาพตามภาระหนาที่
ที่ไดรับมอบหมาย เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดแกประเทศชาติและประชาชน
ข อ ๙ ข า ราชการของเทศบาลเมื อ งสุ ไ หงโก-ลก ต อ งมุ ง แก ป ญ หาความเดื อ ดร อ นของ
ประชาชนดวยความเปนธรรม รวดเร็ว และมุงเสริมสรางความเขาใจอันดีระหวางหนวยงานและประชาชน
ขอ ๑๐ ขาราชการของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตองปฏิบัติหนาที่ดวยความสุภาพ เรียบรอย
มีอัธยาศัย
ขอ ๑๑ ขาราชการของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตองรักษาความลับที่ไดจากการปฏิบัติหนาที่
การเปดเผยขอมูลที่เปนความลับโดยขาราชการ/พนักงานจะกระทําไดตอเมื่อ มีอํานาจหนาที่ และไดรับอนุญาต
จากผูบังคับบัญชา หรือเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดเทานั้น
ขอ ๑๒ ขาราชการของเทศบาลเมือ งสุไหงโก-ลก ต องรัก ษา และเสริ มสรางความสามัค คี
ระหวางผูรวมงาน พรอมกับใหความชวยเหลือเกื้อกูลซึ่งกันและกันในทางที่ชอบ
ขอ ๑๓ ขาราชการของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตองไมใชสถานะหรือตําแหนงไปแสวงหา
ประโยชนที่มิควรไดสําหรับตนเองหรือผูอื่น ไมวาจะเปนประโยชนในทางทรัพยสินหรือไมก็ตาม ตลอดจนไม
รับของขวัญ ของกํานัล หรือประโยชนอื่นใดจากผูรองเรียน หรือบุคคลที่เกี่ยวของเพื่อประโยชนตา งๆอันอาจเกิด
จากการปฏิบัติหนาที่ของตน เวนแตเปนการใหโดยธรรมจรรยาหรือการใหตามประเพณี
ขอ ๑๔ ขาราชการของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ตองประพฤติตนใหสามารถทํางานรวมกับ
ผูอื่นดวยความสุภาพ มีน้ําใจ มีมนุษยสัมพันธอัน ดี ตองไมปดบังขอมูลที่จําเปนในการปฏิบัติงานของเพื่อ น
รวมงาน และไมนําผลงานของผูอื่นมาแอบอางเปนผลงานของตน
สวนที่ ๓
จรรยาวิชาชีพ (ถามี)
ขอ ๑๕ ขาราชการของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ซึ่งมีบทบัญญัติจรรยาบรรณทางวิชาชีพ ตอง
ปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพนั้น
หมวด ๓
กลไกและระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
สวนที่ ๑
กลไกการบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๑๖ ให สํ า นั ก ปลั ด เทศบาล มี หน า ที่ ค วบคุ มกํ า กั บ การให มี ก ารปฏิ บั ติต ามประมวล
จริยธรรมนี้อยางทั่วถึงและเครงครัด โดยมีอํานาจหนาที่ดังนี้

(๑) ดําเนินการเผยแพร ปลูกฝง สงเสริม ยกยองขาราชการที่เปนแบบอยางที่ดีและ
ติดตามสอดสองการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางสม่ําเสมอ
(๒) สืบสวนหาขอเท็จจริง หรือ สอบสวนการฝาฝนจริยธรรมนี้ เพื่อรายงานผลให
นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก หรือกรรมการจริยธรรมพิจารณา ทั้งนี้ โดยอาจมีผูรองขอหรืออาจดําเนินการ
ตามที่นายกเทศมนตรีเมืองสุไหงโก-ลก หรือคณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย หรือตามที่เห็นเองก็ได
(๓) ให ความชวยเหลือ และดูแ ลขาราชการซึ่ งปฏิ บัติตามประมวลจริย ธรรมนี้อ ยา ง
ตรงไปตรงมา มิใหถู กกลั่ นแกลงหรื อ ถูก ใช อํานาจโดยไม เ ปน ธรรม ในกรณี ที่เ ห็น ว า นายกเทศมนตรี หรือ
คณะกรรมการจริ ย ธรรมไม ให ค วามคุ ม ครองต อ ข า ราชการผู นั้ น ตามควร อาจยื่ น เรื่ อ งโดยไม ต อ งผ า น
นายกเทศมนตรี หรือคณะกรรมการจริยธรรม ไปยังผูตรวจการแผนดินก็ได
(๔) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้อยางตรงไปตรงมามิใหถูก
กลั่นแกลงหรือถูกใชอํานาจโดยไมเปนธรรม การดําเนินการตอขาราชการที่อยูระหวางถูกกลาวหาวาไมปฏิบัติ
ตามประมวลจริยธรรมนี้ อันมีผลกระทบตอการแตงตั้ ง โยกยาย เลื่อนขั้น เงินเดือ น ตั้งกรรมการสอบสวน
ขอเท็จจริงหรือวินัย หรือกระทบตอสิทธิหนาที่ของขาราชการผูนั้น จะกระทํามิได เวนแตจะไดรับความเห็นชอบ
จากคณะกรรมการจริยธรรมแลว
(๕) ทําหนาทีฝ่ ายเลขานุการของคณะกรรมการจริยธรรมขององคกรปกครองสวนทองถิน่
(๖) ดําเนิ นการอื่นตามที่ กําหนดในประมวลจริ ยธรรมนี้ หรื อ ตามที่คณะกรรมการ
จริยธรรมหรือปลัดมอบหมาย ทั้งนี้ โดยไมกระทบตอความเปนอิสระของผูดํารงตําแหนงในสํานักปลัดเทศบาล
(๗) อื่นๆ ตามที่เห็นสมควร
ขอ ๑๗ ใหนายกเทศมนตรี แตงตั้งคณะกรรมการจริยธรรมขึ้น เพื่อควบคุม กํากับ ใหมีการ
ปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้
คณะกรรมการจริยธรรม ประกอบดวย
(๑) ปลัดหรือรองปลัดที่ไดรับมอบหมาย เปนประธานกรรมการ
(๒) กรรมการจากขาราชการซึ่งดํารงตําแหนงสายงานผูบริหาร เลือกกันเองใหเหลือ
สองคน
(๓) กรรมการ ซึ่งเปนขาราชการที่ไมไดดํารงตําแหนงสายงานผูบริหารในเทศบาล
เมืองสุไหงโก-ลก ที่ไดรับเลือกตั้งจากขาราชการ พนักงานจาง และลูก จางของเทศบาลเมือ งสุไหงโก-ลก นั้น
จํานวนสองคน
(๔) กรรมการผูทรงคุณวุฒิภายนอก ใหกรรมการตาม (๑) – (๓) รวมกันเสนอชื่อ และ
คัดเลือกใหเหลือสองคน
ใหหัวหนาสํานักปลัดเทศบาล เปน เลขานุก ารคณะกรรมการจริยธรรม และอาจ
แตง ตั้ง ผูชวยเลขานุก ารคณะกรรมการจริ ยธรรมได ตามความเหมาะสม กรรมการจริ ยธรรมตอ งไม เคยถูก
ลงโทษทางวินัยมากอน

ขอ ๑๘ คณะกรรมการจริยธรรมมีอํานาจหนาที่ ดังนี้
(๑) ควบคุม กํากับ สงเสริมและใหคําแนะนําในการใชบังคับประมวลจริยธรรมนี้ใน
องคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๒) สอดสอ งดูแ ลให มีก ารปฏิ บัติ ตามประมวลจริ ยธรรมในองคก รปกครองส วน
ทองถิ่น ในกรณีที่มีขอสงสัยหรือมีขอรองเรียนวามีการฝาฝนจริยธรรมหรือจรรยา หรือในกรณีที่มีการอุท ธรณ
การลงโทษผูฝาฝนตามประมวลจริยธรรมนี้ จะตองไตสวนขอเท็จจริง และมีคําวินิจฉัยโดยเร็ว
(๓) ใหคณะกรรมการจริยธรรมหรือผูที่คณะกรรมการจริยธรรมมอบหมาย มีอํานาจ
หนาที่ ขอใหกระทรวง กรม หนวยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ หนวยงานอื่นของรัฐ หรือหางหุนสวน บริษัท
ชี้แจงข อเท็จจริง ส งเอกสารและหลักฐานที่เ กี่ยวขอ ง สง ผูแ ทนหรือ บุค คลในสั งกัดมาชี้แ จงหรือ ให ถอยคํ า
เกี่ยวกับเรื่องที่สอบสวน
(๔) เรียกผูถ ูกกลาวหา หรือขาราชการของหนวยงานนี้มาชีแ้ จง หรือใหถอ ยคํา หรือ
ใหสงเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับเรื่องทีส่ อบสวน
(๕) พิจารณาวินิ จฉัยชี้ข าดป ญ หาอั นเกิ ดจากการใชบังคับประมวลจริ ย ธรรมนี้ ใน
องคก รปกครองส วนทอ งถิ่ น เมื่อ ได วินิ จฉัยแลวให สง คํา วินิ จฉั ยใหค ณะกรรมการบริหารงานบุค คลระดั บ
จังหวัดโดยพลัน ถาคณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดมิไดวินิจฉัยเปนอยางอื่นภายในเกาสิบวันนับ
แตวันที่คณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัดรับเรื่อ ง ใหคําวินิจฉัยของคณะกรรมการจริยธรรมเปน
ที่สุด
(๖) สงเรื่องใหผูตรวจการแผนดินพิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่เห็นวาเรื่อ งนั้นเปนเรื่อง
สําคัญหรือมีผลกระทบในวงกวางหลายองคกรปกครองสวนทองถิ่น
(๗) คุมครองขาราชการซึ่งปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนีอ้ ยางตรงไปตรงมา
มิใหผูบังคับบัญชาใชอํานาจ โดยไมเปนธรรมตอขาราชการผูนั้น
(๘) ดําเนินการอื่นตามประมวลจริยธรรมนี้ หรือตามที่ผูตรวจการแผนดิน มอบหมาย
การประชุมคณะกรรมการจริยธรรมใหนํากฎหมายวาดวยวิธีปฏิบัติราชการทาง
ปกครองมาใชบังคับ
สวนที่ ๒
ระบบบังคับใชประมวลจริยธรรม
ขอ ๑๙ กรณี มี ก ารร อ งเรี ย นหรื อ ปรากฏเหตุ วา มี เ จ าหนา ที่ ประพฤติ ปฏิ บัติฝ าฝ น ประมวล
จริยธรรม ใหนายกเทศมนตรี เปนผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการ
ขอ ๒๐ การดําเนินการตามขอ ๑๙ ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการแตงตั้งคณะกรรมการ
จํานวนไมนอยกวาสามคน เปนผูดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม
ขอ ๒๑ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ จะถือเปนการฝาฝนจริยธรรมรายแรง
หรือ ไม ใหพิจารณาจากพฤติกรรมของการฝาฝน ความจงใจหรือ เจตนา มูล เหตุจูงใจ ความสําคัญและระดั บ
ตําแหนง ตลอดจนหนาที่ความรับผิดชอบของผูฝาฝน อายุ ประวัติ และความประพฤติในอดีต สภาพแวดลอ ม
แหงกรณี ผลรายอันเกิดจากการฝาฝน และเหตุอื่นอันควรนํามาประกอบการพิจารณา

ข อ ๒๒ หากการดํ า เนิ น การสอบสวนตามข อ ๒๐ แล ว ไม ปรากฏข อ เท็ จจริ ง ว า มี ก าร
ฝาฝนประมวลจริยธรรม ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ ๑๙ สั่งยุติเรื่อง แตหากปรากฏขอเท็จจริงวา
เปนการฝาฝนประมวลจริยธรรม แตไมถึงกับเปนความผิดทางวินัย ใหผูรับผิดชอบพิจารณาดําเนินการตามขอ
๑๙ สั่งลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๒๕ แตหากปรากฏวาเปนความผิดทางวินัยใหดําเนินการทางวินัย
ขอ ๒๓ การดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรมและการลงโทษผูฝาฝนตามขอ ๑๙ ขอ ๒๐ และ
ขอ ๒๒ ให นําแนวทางและวิธีการสอบสวนตามมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับวินัย และการรักษาวินั ย และการ
ดําเนินการทางวินัย ขององคกรปกครองสวนทองถิ่น มาบังคับใชโดยอนุโลม
ขอ ๒๔ การสั่งการของผูรับผิดชอบดําเนินการตามขอ ๒๒ ใหดําเนินการตามนั้น เวนแตจะ
ปรากฏขอเท็จจริงในภายหลังที่อาจทําใหผลของการสั่งการนั้นเปลี่ยนแปลงไป
หมวด ๔
ขั้นตอนการลงโทษ
ขอ ๒๕ การประพฤติปฏิบัติฝาฝนประมวลจริยธรรมนี้ ในกรณีอันมิใชเปนความผิดทางวินัย
หรือความผิดทางอาญา ใหดําเนินการตามควรแกกรณีเพื่อใหมีการแกไขหรือดําเนินการที่ถูกตอง หรือตักเตือน
หรือนําไปประกอบการพิจารณาการแตงตั้ง การเขาสูตําแหนง การพนจากตําแหนงการเลื่อนขั้นเงินเดือน หรือ
การพิจารณาความดีความชอบ หรือการสั่งใหผูฝาฝนนั้นปรับปรุงตนเองหรือไดรับการพัฒนาแลวแตกรณี
ขอ ๒๖ เมื่อมีการดําเนินการสอบสวนทางจริยธรรม และมีการสั่งลงโทษตามขอ ๒๒ แลว
ใหเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก เนินการใหเปนไปตามคําสั่งดังกลาวโดยไมชักชา
ขอ ๒๗ ผูถูกลงโทษตามขอ ๒๕ สามารถรองทุกขหรือ อุทธรณตอคณะกรรมการจริยธรรม
ของเทศบาลเมืองสุไหงโก-ลก ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ
ผูถูกลงโทษตามขอ ๑๘ (๒) สามารถรองทุกขหรืออุทธรณตอคณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ระดับจังหวัด ภายในสามสิบวัน นับแตวันไดทราบการลงโทษ
ขอ ๒๘ เมื่อผลการพิจารณาเปนที่สุดแลว ใหรายงานผลตอผูตรวจการแผนดินโดยเร็ว
บทเฉพาะกาล
ขอ ๒๙ จัดใหมีการประเมินการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมนี้ พรอมดํา เนินการปรับปรุ ง
แกไขประมวลจริยธรรมใหมีความเหมาะสม (ถามี) และแจงใหค ณะกรรมการบริหารงานบุคคลระดับจังหวัด
คณะกรรมการขาราชการสวนทองถิ่น ซึ่งเปนองคกรกลางการบริหารงานบุคคลสวนทองถิ่น และผูตรวจการ
แผนดินทราบตอไป
*******************

